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A disszertáció célkitűzései 

 

Az 1930-as évek végétől új lendületet vett a zsidóellenes törvénykezés, a Magyarországon élő 

zsidók kiszorítása az ország politikai, gazdasági és szociális életéből. A zsidók kirekesztése már 

jóval 1944 márciusa, Magyarország német megszállása előtt megkezdődött. Az 1938 és 1944 

közötti évek tekinthetők a többszázezer zsidó gettóba zárása, deportálása és meggyilkolása felé 

vezető út bevezető szakaszának. 

A magyarországi Holocaustot tárgyaló irodalom mindeddig kevés figyelmet szentelt a 

zsidótörvények vallásos zsidók életére gyakorolt hatásának.
1
 A disszertáció ezt a hiányt igyekszik 

pótolni, a kutatás számára eddig ismeretlen források bevonásával. A második világháború idején, 

illetve a háború utáni években írt responsumok a zsidóüldözés és a zsidó élet újrakezdésének 

problémáira adtak közvetlen válaszokat. Az orthodox zsidóság sajátlagos műfaja: a responsum-

irodalom, bemutatja a magyarországi vallástartó zsidóság – nem kizárólag az orthodoxia – 

zsidóüldözéssel kapcsolatos tapasztalatának fontos aspektusait.  

Magyarországon a zsidók gettóba zárása és deportálása rendkívül rövid időn belül, 1944 

májusa és júliusa között zajlott le. A zsidók gyors és váratlan deportálása miatt Magyarországon 

nem alakultak ki a lengyel és litván gettókban felmerült élet-halál kérdésekhez hasonló dilemmákat 

tárgyaló halakhikus viták. A disszertáció nem efféle kérdésekkel, hanem a zsidótörvények és a 

helyi adminisztráció által hozott antiszemita rendeletekkel, illetve ezek hatásával foglalkozik a 

responsumok tükrében. Általában véve a magyarországi zsidóság az antiszemita törvények passzív 

elszenvedője volt, azonban bizonyos területeken ellenállást is kifejtett, amelyre (a disszertációban 

is tárgyalt) rituális vágás betiltása elleni fellépés az egyik példa. A disszertáció a magyar 

közigazgatásnak az antiszemita törvénykezést illetően legintenzívebb időszakát mutatja be, a helyi 

közigazgatásnak a helyi zsidó közösségek elnyomásában játszott szerepére helyezve a hangsúlyt. 

A disszertációban idézett rabbik közül huszat öltek meg a nácik. Azok a rabbik, akik 

túlélték a háborút, jellemzően 1949-ig (de legkésőbb az 1956 októbere utáni hónapokban) 

emigráltak. A halakhikus keretek között élő vallásos zsidóság meggyilkolása, illetve emigrációja 

véget vetett Magyarországon a számottevő héber vallásjogi irodalom több száz évre visszatekintő 

                                                 
1
 Néhány kivétellel: l. Frojimovics Kinga, “Angóranyúl-tenyésztés orthodox szemmel”, in Bányai, Viktória 

és Koltai, Kornélia, szerk., Rabbinikus források a Holokauszthoz (Ma’amakim, Holocaust Studies, vol. 2) 

(Budapest: ELTE BTK, Program in Holocaust Studies, 2006), pp. 5-25, ill. Kónya Judit, “A peszahkor zsidó 

tulajdonban maradt hamecról”, in ibid, pp. 27-58; Idem, “Halakhah and Micro-History: Anti-Jewish 

Legislation in Hungary (1938–1944) as Reflected in the Responsa Literature,” in Bányai, Viktória és 

Komoróczy, Szonja, szerk., Responses and Questions, Studies in Responsa Literature, vol. 1 (Budapest: 

Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, 2010), pp. 123–133; Idem, “Hungarian 

Rabbinic Responsa Regarding Local Decrees on Opening Shops on Saturdays” (Yad Vashem Studies, 42 

no.1, 2014) pp. 83-109; R. Pinhas Zimetbaum (Nagyvárad) responsumának tárgyalása Hirsch J. Zimmels 

könyvében The Echo of the Nazi Holocaust in Rabbinic Literature (Hoboken NJ: Ktav, 1977), pp. 297–298 

és a hivatkozások magyarországi responsumokra Esther Farbstein könyvében, In the Clefts of the Rock: 

Hungarian Orthodox Jewry Facing the Holocaust (héber) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 2013). 
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történetének is. A disszertáció a responsumok meggyilkolt íróinak és olvasóinak is emléket állít, a 

maga szerény eszközeivel. 

 

 

Történeti háttér 

 

Az első és második bécsi döntés (1938 és 1940) visszacsatolta Magyarországhoz az 1920-ban 

elcsatolt területek egy részét. Ami a zsidó népességet illeti, a területi változásoknak köszönhetően 

többségében orthodox lakosság került a magyar állam törvényhatósági felügyelete alá, és vált a 

magyar törvényhozás által meghozott zsidóellenes törvények alanyává. A disszertációban idézett 

szövegek szerzőinek döntő többsége a visszacsatolt területeken, illetve a magyar vidék kisebb 

településein élt. 

A zsidók kiszorítása a gazdasági életből a hagyományosan amúgyis a zsidóság szegényebb 

rétegeihez tartozó orthodoxiát különösen sújtotta. A magyarországi zsidóság “sorsközösségén” 

belül a kirekesztés a sajátos szociológiai jelleggel bíró orthodoxiát másképp érintette, mint a 

zsidóság többi részét. Ahogyan az orthodoxia vallási karaktere és életmódja különbözött a zsidóság 

többi részének vallási szokásaitól és életvitelétől békeidőben, úgy a sorsa és élete is eltérő volt a 

háború idején; tapasztalataik különbözősége az orthodoxia önkifejezésének több területén is tetten 

érhető. 

 

 

Források, a disszertáció felépítése 

 

Az 1930-as és 1940-es években írt responsumok történeti fontosságuk mellett a magyarországi 

orthodoxia vallásjogi irodalmában betöltött szerepük miatt is különös figyelmet érdemelnek. A 

responsum gyakorlati műfaj: a zsidó vallásjog norma-rendszerének alkalmazása egyedi esetekre. A 

zsidótörvények nyomán kialakult problémákra vonatkozó responsumok tehát értékes információkat 

szolgáltatnak a vallásos zsidóság helyzetéről és életéről, a zsidóellenes törvények és rendeletek 

árnyékában. 

A responsum-irodalom mellett a disszertáció magyar nyelvű forrásokra: a magyar 

közigazgatás zsidóüldözéssel kapcsolatos dokumentumaira és az orthodox zsidó sajtóra épül. A 

rituális vágás betiltásáról szóló fejezethez a Földművelésügyi Minisztérium iratanyaga szolgált 

fontos forrásul. A munkaszolgálatosokról szóló rész magyar forrásai Karsai Elek dokumentum-

könyvéből származnak.
2
 A Budapesti Törvényszék iratai és a magyar képviselőház jegyzőkönyvei 

                                                 
2
 Karsai, Elek, ed., “Fegyvertelen álltak az aknamezőkön…” Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez 

Magyarországon (2 vols, Budapest: MIOK, 1962). 
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adták a történeti hátteret a harmadik fejezethez, amely a zsidótörvények korlátozó hatását vizsgálja 

a vallásos zsidók által folytatott kisiparban és -kereskedelemben. 

A disszertáció a héber forrásokat a magyar levéltári dokumentumokkal egyenrangúakként 

mutatja be. A magyar iratanyag a történeti háttér nélkülözhetetlen forrása, míg a héber szövegek a 

zsidótörvények következményeit mutatják be a vallásos zsidók életében. 

A feldolgozott 101 responsum szerzői 1938 és 1954 között Magyarországon és a 

visszacsatolt területeken éltek. Mind a vallásjogi, mind a történeti hátteret figyelembe vettem a 

szövegek értelmezésekor: a szövegmagyarázatok a responsumok vázlatos kivonatát adják, valamint 

a szövegből nyerhető történeti információkra összpontosítanak. A négy fejezet az elemzett téma 

történeti és vallásjogi hátterének elemzésével indul, amelyet a szövegmagyarázatok követnek és 

összegzés zár le. 

 

 

A tárgyalt témakörök 

 

A bevezető fejezet (I.) utáni fejezet (II.) a rituális vágás tiltásával foglalkozik Magyarországon. A 

vágás előtti kábítás kötelezettsége lehetetlenné tette a kóser vágás folytatását. A fejezet a kábítást 

előíró rendelet történeti hátterét és vallásjogi következményeit vizsgálja. A tiltás nem vetett véget a 

rituális vágásnak Magyarországon, és a Földművelési Minisztérium nem tudta betartatni a 

rendeletet a visszacsatolt Kárpátalján. A mészárosok és hentesek ipartestülete is fellépett a rendelet 

ellen, hiszen a “zsidóvágás” betiltásával egyenértékű rendelet az ő érdekeiket is sértette. A 

fennmaradt levéltári források igazolják, hogy az 1938-as rendelet nem pusztán a zsidó közösségek 

gazdasági életét lehetetlenítette el, de károkat okozott a magyar húsipar minden szereplőjének. 

A harmadik fejezet a vallástartó munkaszolgálatosok életébe enged bepillantást, valamint a 

munkaszolgálat bevezetésének a zsidó közösségek életére tett hatását vizsgálja. A 

munkaszolgálattal kapcsolatban elsősorban a kóser élelem hiányával és a szombati 

munkatilalommal összefüggő vallásjogi problémák merültek fel, a fejezetben tárgyalt responsumok 

nagy része ezeket a kérdéseket érinti. A responsumok hírt adnak olyan esetekről, amikor a 

parancsnokok tudatosan kényszerítették a zsidókat a vallási törvények áthágására. 

A negyedik fejezet a zsidók gazdasági elnyomásának eseteivel foglalkozik, vallásjogi 

nézőpontból. A zsidótörvények legfőbb célja a zsidók kiszorítása volt Magyarország gazdasági 

életéből. Zsidó iparos vagy kereskedő nem nyithatott új üzletet. További, a helyi közigazgatás által 

hozott rendeletek előírták a boltok szombati nyitva tartását, amely jelentős mértékben 

megnehezítette a zsidó vallás törvényei szerint élő boltosok életét. A zsidó kereskedők és iparosok 

iparigazolványát nem újították meg, ezért sokan a zsidó kereskedők közül arra kényszerültek, hogy 

átadják boltjukat nem-zsidó “üzlettársaknak” (stróman), akik “papíron” az üzlet tulajdonosai lettek, 
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de valójában továbbra is az eredeti tulajdonos vezette az üzletet. A törvény megkerülését lehetővé 

tévő stróman-rendszer tárgyalása szintén hiányzik a magyar zsidó historiográfiából. 

Az 1944-es év totális pusztítása után az újjáéledő közösségek teremtették meg a zsidó 

vallási élet folytatásának kereteit. A responsumok, illetve az orthodox visszaemlékezők írásai 

alapján pontos képet kapunk az újrakezdés éveinek vallásjogi problémáiról. Az ötödik fejezet az 

egyéni és intézményes emlékezettel kapcsolatos kérdéseket, illetve az elpusztult közösségek után 

megmaradt és folyamatosan pusztuló anyagi javak problémáit tárgyaló szövegeket mutatja be. A 

megöltek emlékére állított emlékművekkel több responsum is foglalkozik – tekintélyes rabbik az 

emlékműállítást a zsidóságtól idegen gyakorlatnak tartották. A koncentrációs táborokból származó 

emberi hamu, illetve a kortársak által emberi maradványnak tekintett szappan eltemetése ugyanígy 

számos vallásjogi problémát vetett fel. A meggyalázott és széttépett, így használhatatlanná vált 

Tóratekercsek eltemetésével – mint bevett zsidó gyakorlattal – szemben nem merülhetett fel vallási 

akadály, az emberi maradványok és a Tóratekercsek együttes eltemetése ugyanakkor a Holocaust 

utáni évek “újítása” volt. 

A helyi, alulról építkező közösségek nem tudták fenntartani a zsinagógát, megvédeni a 

temetőt, ezért napirendre került a használaton kívüli, romos épületek – zsinagógák, tanházak, 

rabbilakás, vágoda, stb. – eladása. A zsinagógák eladásával számos döntvény foglalkozik, melyek 

feltételül szabták, hogy a zsinagóga eladása után is maradjon a településen olyan helység, ahol a 

közössség tagjai imádkozhatnak. 

A zsidó közösségek anyagi javainak megőrzése és az áldozatokról való megemlékezés 

szorosan összefügg: 1944, a magyarországi zsidóság csaknem teljes pusztulása után minden, a 

zsidó közösségek tulajdonában lévő, a pusztulást túlélő “hely” (elsősorban a zsinagóga és a temető) 

megemlékező funkciót kapott. A vidéki kisvárosokban és falvakban az omladozó zsinagóga és 

temető jelezte, hogy valaha volt zsidó élet a településen. Az épületek funkciójának változása 

leképezi a zsidó identitás változását: a háború előtti, a vallás köré szerveződött zsidó 

közösségeknek a Holocaust emlékét fenntartó “emlékezetközösséggé” válását az elmúlt 70 évben. 

 

 

Eredmények 

 

A disszertáció a responsumokat mint a Holocaust kutatásának egyik fontos, és eddig jórészt 

kiaknázatlan forrását mutatja be. Ez a forrásanyag a Holocaust viszonyait egy speciális 

nézőpontból, a vallástartó zsidók perspektívájából tükrözi. A szövegek a zsidók elpusztításának 

első, adminisztratív eszközökkel véghezvitt fázisához kapcsolódnak. A jelen kutatás horizontja 

azonban szélesebb, mint azt a források orthodox jellege (responsumok, sajtó) sugallná: a zsidóság 

tágabb köreinek akkori életproblémáira is fényt vet. Yehuda Bauer szerint a Holocaust kutatójának 
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feladata több annál, mint hogy arra a kérdésre keresse a választ, hogyan haltak meg a zsidók. “Én 

arra keresem a választ, hogyan éltek” – írta.
 3
 Jelen munka is hasonló szellemben íródott. 

A szövegek szerzői, az orthodox rabbik számára a Holocaust nem volt teljesen példa vagy 

előzmények nélkül álló esemény, amely indokolttá tette volna a halakhikus szabályok 

mélyrehatóbb felülvizsgálatát. Ellenkezőleg, a rabbik feladatuknak tekintették a hagyomány 

fenntartását, a lehető legkevesebb változtatás mellett, hogy a vallásos zsidóság a körülményekhez 

képest viszonylag zavartalanul élhesse az életét, továbbra is a vallás szabta kereteken belül. 

A disszertáció olyan problémákat jár körül, amelyek a vallásos magyarországi zsidóság 

mindennapi életét alapvetően befolyásolták a közösségek pusztulásáig. A responsumok szerzői a 

legtöbb esetben segítséget nyújtottak azok számára, akiket a zsidótörvények választás elé állítottak, 

hogy az állami vagy a vallási törvényeknek engedelmeskedjenek-e. A rabbik szándéka világosan 

tetten érhető a szövegekben: a cél az volt, hogy könnyítsenek a vallás törvényei szerint élő zsidók 

életén, valamint, hogy megtartsák közösségük tagjait a vallás szabta keretek között. Gyakran 

kényszerültek arra, hogy hierarchiát állítsanak fel a különböző vallási törvényszegések között, és a 

kevésbé súlyos törvényszegést ajánlják a súlyosabbakkal szemben, amikor vallási szempontból 

jobb megoldás nem kínálkozott.  

A zsidótörvények, melyek élesen szembeállították a “magyar” és a “zsidó” gazdasági 

érdeket, valójában e két gazdasági entitás megerősödött együttműködését is eredményezhették. A 

vágás betiltásáról és a zsidók gazdasági kirekesztéséről szóló fejezet forrásai egyértelműen 

mutatják, hogy a zsidók és nem-zsidók együttműködése a helyi tényezőktől függött, és a 

zsidótörvények ellenére (vagy éppen annak eredményeképp) a 40-es években is lehetséges, illetve 

szükségszerű volt. A szombati nyitva tartás elrendelésére adott zsidó válasz egy nem-zsidó “társ” 

foglalkoztatása volt. Az iparengedélyek bevonására pedig a strómanság gyakorlata volt az elterjedt 

reakció.  

Az első zsidótörvény (1938) a zsidóságot mint vallást definiálta. Valójában egyik 

zsidótörvénynek sem volt kifejezetten vallásellenes éle, sőt, a második zsidótörvény (1939) a 

zsidóságot már részben mint faji csoportot határozta meg azzal, hogy a kitérteket (bizonyos határok 

között) zsidóknak tekintette. Több rabbi is utal a törvények faji karakterére. Ők a helyzetet nem 

mint vallásüldözést (smad) interpretálták (amely szigorú vallásjogi döntések meghozatalát tette 

volna szükségessé a részükről a vallás védelmében), hanem mindent elkövettek azért, hogy a 

magyar állam törvényeinek szorításában élő vallástartó zsidók életét megkönnyítő vallási 

állásfoglalásokat hozzanak. Mindemellett egyértelműen kimutatható, hogy a zsidóellenes 

törvénykezés egyik nem elhanyagolható célja éppen a zsidó vallás intézményi infrastruktúrájának 

ellehetetlenítése volt (lásd a rituális vágás betiltásának példáját).  

                                                 
3
 Bauer, Yehuda, The Death of the Shtetl (New Haven, 2009), p. 178. 
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A Holocaust idején íródott responsumokban és más rabbinikus munkákban kevés teológiai 

reflexiót találunk a pusztulással kapcsolatban. Kétségtelen viszont, hogy az őket körülvevő krízist a 

szövegek szerzői közül sokan a zsidók elpusztítására tett, a zsidó történeti-vallási hagyományból 

jól ismert kísérletek sorába illesztették. A responsumok alapján kimondható, hogy a vallásos zsidó 

élet a zsidótörvények bevezetése után is fenntartható volt. A halakhikus döntéshozás belső logikája, 

amely az adott vallásjogi probléma forrásait és precedenseit vizsgálja, hogy az adott konkrét 

helyzetben érvényes döntést hozzon, ugyancsak a folytonosságot hangsúlyozza. A rabbik 

párhuzamot vontak az általuk átélt külső fenyegetés és a múlt történelmi krízisei között: így a 

zsidótörvények teremtette régi-új helyzet olyan kihívássá vált, amelyre a halakhikus keretek között 

kellett megtalálni a választ. A vallás megtartása többet jelentett a vallás törvényeinek betartásánál: 

az életveszélyes helyzetben a túlélés ígéretét és reményét hordozta. 
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