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Lehotay Veronika

Adalékok a mezőcsáti 
járás zsidóságának 

gettósításához
Bevezető gondolatok

Mezőcsát múltjának teljes megismeréséhez és 
megismertetéséhez nélkülözhetetlen az 1938-1945 

között történtek tudományos igényű feldolgozása. 
Jogtörténeti szempontból több érdekes kérdés is 
felmerül. Az állami 
törvényeknek és a 
hozzájuk kapcsoló
dó rendeleteknek 
hogyan szereztek 
érvényt a helyi ha
tóságok, milyenek 
voltak a helyi intéz
kedések? Milyen 
mértékben „sike
rült” megvalósítani 
az utasításokat?
Kik vettek részt a 
végrehajtásban he
lyi szinten? Milyen 
hatása volt a zsidó- 
törvényeknek a me
zőcsáti járás zsi
dóságára? Hogyan 
történt a világháború után a bűnösök felelősségre 
vonása? Hogyan alakult a mezőcsáti zsidóság sorsa a

__világháború utáni években?
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A helyi közösségekre vonatkozóan a vizsgált kor
szakban a legértékesebb dokumentumok az úgyne
vezett jelentések. Rendkívül fontosak, mert ezek 
alapján lehet rekonstruálni az egy hónappal később 
elpusztított zsidó hitközségek helyzetét. A jelentést, 
amely egy kérdőívből állt, mindegyik zsidó hitköz
ségnek ki kellett töltenie, és ennek segítségével a német 
hatóságok a iélekszám mellett az alkalmazottak szá
máról, a hitközség tulajdonában lévő épületekről és 
ingatlanokról, felekezeti egyesületekről, a hitközség 
anyagi kiadásairól és bevételeiről, a rituális tárgyak 
értékéről, a felekezeti iskoláról, a hitközség vezetőiről 
is információhoz jutottak. A vizsgált járásban ekkor az 
anyahitközségrői (Mezőcsát) és a hozzá tartozó két 
fiókhitközségről (Ernőd és Tiszapalkonya) készült 
jelentés. Az anyahitközségnek 1944 áprilisában 518

tagja volt. Ez az 
1941 -es adatokhoz 
viszonyítva csak há
rommal kevesebb, 
így valószínű, hogy 
senkit nem vittek el 
munkaszolgálatra, hi
szen akkor sokkal ra
dikálisabban csök
kent volna a közös
ség lélekszáma, így 
ez tekinthető termé
szetes fogyásnak is. 
Az emődi hitközség 
szinte minden tagját 
(a népszámláláskor 
51 fő) behívták mun
kaszolgálatra 1942- 
ben. A hitközség 

elnöke Ukrajnában teljesített katonai munkaszolgálatot, 
amelynek során életét vesztette. így a hitközségi élet 
teljesen megszűnt. A jelentés 21 tagról számol be, akik

http://www.hawaii.edu/aplpj/pdfs/
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valószínűleg gyerekek, nők vagy idősek voltak, ezért 
munkaszolgálatra alkalmatlanok lehettek. A közösség 
vagyoni helyzetéről nem sokat tudunk, de volt 
imaházuk és metsző lakásuk is. Az anyakönyvvezető 
rabbi ekkor a mezőcsáti Altmann Fábián volt.

A másik fiók
hitközségben, Ti- 
szapalkonyán az 
anyakönyvezetési 
teendőket Donáth 
Fülöp, az ónodi 
anyakönyvvezető 
rabbi látta el. A 
hitközségnek ek
kor mindössze 36 
tagja volt, és a 
jelentésben nincs 
feltüntetve, hogy 
bármilyen ingósá
ga (imaház, sak- 
terház stb.) lett 
volna. Bár volt 
egy gondnok, név 
szerint Krausz Izi
dor napszámos, 
így nyilván lennie 
kellett valamilyen ingatlannak, amelyről gondoskodnia 
kellett, csak legfeljebb nem tüntették azt fel. A tisza- 
palkonyai ortodox izraelita fiókhitközségnek 1941-ben 
37 tagja volt, így valószínűleg innen sem vittek el 
senkit munkaszolgálatra 1944 áprilisa előtt. A mező
csáti közösség élén 1944-ben Kolozs Jenő malomtulaj
donos állt, az anyakönyvezető a már említett Altmann 
Fábián volt. A közösségben 77 gyerek járt a felekezeti 
iskolába. Ekkor csupán egy tanár tanított, akinek nevét 
nem tudjuk, azonban 1931-ben két tanára volt az 
iskolának: Weisblüth Jakab és Fuchs Margit. A 
közösségnek egyetlen önálló felekezeti egyesülete 
működött: a Chewra Kadisha, amelynek 77 tagja volt. 
Ekkor a közösségnek már több felekezeti ingatlana volt 
a zsinagógán kívül: iskola, imaház. rabbilakás, metsző- 
és templomszolga-lakás.

A törvények és rendeletek végrehajtása
Borsod megyében
és a mezőcsáti járásban

Z sidótörvénynek minősíthetők azok a törvények, 
amelyekben az úgynevezett „első” (1938:15. 

törvény), a „második” (1939:4. törvény) vagy akárme
lyik, a szakirodalom nagy részében sem „sorszámozott” 
zsidótörvényre hivatkoznak. Az 1938-1944 közötti 
időszakban 21 zsidótörvény született. Az 1920-ban 
elfogadott, ún. numerus clausus törvénnyel együtt a két 
világháború között 22 zsidó tárgyú törvényt szavazott 
meg a Nemzetgyűlés, illetve az Országgyűlés. A zsidó

ellenes törvényhozás nem elhárította a zsidóüldözés 
veszélyét, hanem „legális" formák között hozzászoktat
ta a magyar társadalmat a zsidók fokozatos kirekesz
téséhez.1 Az 1938-1945 közötti törvények és rende
letek közel egymillió zsidó vagy (az 1941:15. te. és az

1942:15. te. alap
ján)2 annak tekin
tett magyar állam
polgárt érintettek, 
és az 1944. októbe
ri nyilas hatalomát
vétel után közvetve 
hatszázezer ember 
pusztulását indítot
ták el.

A zsidók gaz
dasági ellehetetle
nítése, kifosztása 
bonyolult bürokra
tikus folyamatok 
során történt. Ez 
mind a központi, 
mind a helyi intéz
kedésekre jellemző 
volt. A rendelete
ket, miniszteri uta

sításokat, ezek sorszámával és saját számával ellátott 
alispáni leiratokat, majd a körjegyzői utasításokat több 
lépcsőben ellenőrizték. A végrehajtás részleteit a 
minisztériumok megyei szakszervei állították össze, a 
rendeleteket a főispánok kapták meg, és ők voltak azok, 
akik hivatalból értesítették a csendőrséget, a rendőrsé
get, a helyi képviseleti szerveket és bizottságokat. Az al
ispánok a Belügyminisztériumtól kapták meg a minisz
terelnöki rendeleteket a végrehajtási utasítással együtt. 
Majd ők ezeket önálló alispáni körlevelek vagy utasítá
sok formájában közölték a helyi közigazgatással.3

A zsidótörvények végrehajtását, de különösen a 
második és harmadik zsidótörvényt közel kétszázezer 
ember szenvedte végig Borsod megye hét járásában és a 
megyeszékhelyen, Miskolcon. Érdekes adalék ehhez, 
hogy az 1920:25. törvényt nem követte olyan végrehaj
tási utasítási sor Borsodban, mint a későbbi törvényeket.4

Az első zsidótörvényt (1938:15. te.) az 1867:17., az 
egyenjogúságot kimondó törvény'' kiegészítéseként 
fogadták el, azaz így fogták fel, és így magyarázták. A 
törvény egyértelmű támadás volt a polgári jogegyen
lőség elve ellen.

1938. júniusi hatályba lépése után egy sor kormány- 
rendelet jelent meg a végrehajtással kapcsolatban. 
Borsod megye álláspontjára ekkor még jellemző volt 
az, hogy semleges álláspontot igyekezett kialakítani. 
Erre példa a zsidók hajviseletével kapcsolatos belügy
minisztériumi rendeletre lábjegyzetben való reagálás, 
amelyben a megye azzal indokolta semleges állás
pontját, hogy ez már nem egészségügyi, hanem poli
tikai kérdés.6

Ekkor már egy sor végrehajtási utasításával együtt 
ismert volt az 1939. május 4-én hatályba lépett második
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zsidótörvény. Az 1939:4. te. „a zsidók közéleti és gaz
dasági térfoglalásának korlátozását” tűzte ki célul, és 
valósította meg a zsidók választójogának szűkítésével. 
Az egész magyarországi zsidótörvényhozás alaptör
vényének tekinthető a második zsidótörvény, amely 
létrejöttének körülményei miatt nem válhatott a zsidók 
megmentésének eszközévé. Ezt a törvényt ugyanis a 
szélsőjobboldal biztatására hozták, és tudomásul vet
ték, hogy a másik fél csak kiindulópontnak tekinti azt.7

A törvény végrehajtásáról a 7720/1939. ME rendelet 
szól, amely kimondja, hogy új iparigazolvány, ipar
jogosítvány addig nem adható ki. amíg a településen a 
zsidó iparosok aránya 6% alá nem csökkent.

A gazdaság területén az iparűzés korlátozása 
érdekében Borsod megye valamennyi településére 
vonatkozóan pontos kimutatás készült a zsidó és nem 
zsidó iparosok arányáról. A levéltárban megtalálható az 
a lista, amely tartalmazza a mezőcsáti „zsidónak tekin
tendő”, „zsidónak nem tekintendő és valamely kivétel 
alá eső iparosok és kereskedők” nevét és foglalkozását.

A mezőcsáti járás főszolgabírója 1940. július 29-én 
adta ki 3722/1940. számú véghatározatát, amely megál
lapította a járás falvaiban a zsidónak tekintendő 
iparosok akkori számarányát. A Borsod megyei alispán 
véghatározatában jóváhagyta a főszolgabírói felter
jesztést (22. 593/194. számú alispáni irat).

Az iratok között található egy -  az 1150/1941. ME 
rendelet egy részét tartalmazó -  iparkamarai levél, 
amely kimondta, hogy a zsidó kereskedők a vásárokon, 
piacokon csak engedéllyel árusíthatnak, de a bevásár
lást a rendelet nem korlátozta. A mezőcsáti járás főszol- 
gabírája 6315/1941. számú levelében arra hivatkozik, 
hogy a rendelet nem jó, mert a zsidó kereskedők fel
vásárolják az árut a piacon, s ezzel rontják a helyi 
közellátás színvonalát. A főszolgabíró sürgeti az alis
pán állásfoglalását, illetve a rendelet módosítását úgy, 
hogy „a zsidó kereskedők, mint iparszerű vevők is 
kizárassanak a vásárokról és a piacokról”. Vagyis 
ebben a helyzetben az látható, hogy a főszolgabíró 
ugyancsak túlbuzgó volt a rendeletek végrehajtásában 
és szigorításában.

Változások 1944. március 19. után

Magyarország német megszállásakor egyik napról a 
másikra megváltozott azoknak a magyar zsidók

nak a helyzete, akiknek élete addig nem forgott 
közvetlen veszélyben, bár életüket megkeserítették a 
zsidótörvények és a szélsőjobboldal folyamatos 
támadásai.8 A német megszállást követően naponta 
jelentek meg a zsidóság tulajdonjogának, egziszten
ciájának, legalapvetőbb emberi jogainak és élet- 
feltételeinek korlátozását célzó rendelkezések. A néme
tek Magyarországon is a korábban más országokban 
már alkalmazott, és „jól” működő menetrendet követ
ték: helyhez rögzítés (utazási és költözési tilalom), 

—.megkülönböztető jelzés viselésére kötelezés, ezt

követte a kényszerlakhely kijelölése, tehát a gettóba 
zárás, majd a gyűjtőtáborba hurcolás, végül pedig a 
halálszerelvényekbe való zsúfolás, amelyeknek végál
lomása Auschwitz volt.9

A német megszállás után megalakuló Sztójay-kor- 
mány, illetve az izraelitákkal szembeni további intéz
kedések végrehajtásának egyik legbiztosabb bázisa 
Borsod vármegye lett. Élére Gömbös Gyula egykori 
híve és munkatársa, a kormánypárt egyik ismert vezető
je, Borbély-Maczky Emil került, akit 1944. március 
végén erősítettek meg főispáni tisztségében, majd egy 
hónappal később Miskolc város főispánjává is kine
vezték. Májusban elhangzott programbeszédében az 
egységes keresztény Magyarország megteremtését és a 
„zsidókérdés megoldását” tartotta legfontosabb fela
datának. Megerősítette azt is, hogy „fajvédők, s vala
mennyien egyformán százszázalékos antiszemiták 
vagyunk.” A megyei zsidóságnak az egykori toleráns 
megítélése helyett egyre jobban egy kirekesztő, a 
zsidóságot a befogadó társadalommal szembeállító 
szemlélet és politika került előtérbe.

1944. március 31-én10 született meg az a rendelet, 
amely a zsidókat sárga csillag, tehát megkülönböztető 
jelvény viselésére kötelezte. A rendelet kimondta, hogy 
„minden 6. életévét betöltött zsidó személy -  nemre 
való tekintet nélkül -  köteles házon kívül felső 
ruhadarabjának bal mellrészén jól láthatóan -  varrással 
10x10 cm átmérőjű szövet-, selyem- vagy bársony
anyagból készült, „kanárisárga” színű, hatágú csillagot 
viselni."11 A 2. és 3. § a kivételezettekre, a 4. § a bün
tetőszankciókra vonatkozott.12

A belügyminiszter 172068/1944. számú irata a sárga 
csillag viselésének ellenőrzésére vonatkozott. Eszerint 
a hatóságok tisztviselői, a csendőrség, az állambizton
sági rendészet volt köteles ellenőrizni, hogy a sárga 
csillag viselésére kötelezettek eleget tesznek-e kötele
zettségüknek. A viselés ellenőrzésére az alispán külön 
rendeletet adott ki 1944. április 19-ei levelében.12 és a 
főszolgabíróknak rendszeresen jelentést kellett készí
teniük az esetleges kihágásokról. Azok ellen, akik e 
kötelezettségüknek nem tettek eleget, büntetőeljárást 
kellett indítani, és gondoskodni kellett internálásukról. 
Az internáltak létszámáról minden hónapban kimuta
tást kapott a Közbiztonsági Osztály.

Borsod vármegye alispánjának 13.996/1944. számú 
irata szerint az „elmúlt időszakban” sem büntetőeljárás
ra, sem internálásra nem került sor a vármegye 
területén a sárga csillag viselésével kapcsolatban. Ez az 
alispáni irat 1944. július 17-én keletkezett. A közigaz
gatási apparátus munkáját jellemzi, hogy még 1944 
októberében is érkeztek jelentések ebben az ügyben az 
alispáni hivatalba.

A  gettósítás

A  6163/1944. BM számú rendelet,14 Baky László 
államtitkár aláírásával, április 7-én érkezett meg a 

vármegyéhez, és ez (a „Zsidók lakhelyének kijelölése”
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tárgyában) a gettósítás. a deportálás lefolytatásának 
utasításait tartalmazta.

A német és magyar ,,zsidótlanítási" szakértők dol
gozták ki a gettósítás több szakaszban zajló menetét. 
Eszerint először a falusi és a kisvárosi zsidókat kellett 
összegyűjteni és a zsinagógákban elhelyezni, majd ezt 
követően a szomszédos nagyobb városban, főleg a 
járási székhelyen lévő gettóba kellett szállítani, végül 
pedig a megfelelő vasúti eszközökkel rendelkező 
központban kellett összegyűjteni, ahonnan gyorsan el 
lehetett szállítani őket.15 A gettósítás általában min
denütt hasonlóan zajlott.16 Az embereket hajnalban 
gyűjtötték össze. A zsidók „összeszedése" a területileg 
illetékes erőszakszervek, vidéken a csendőrség feladata 
volt. A belügyminiszteri rendelet értelmében április 16- 
án megkezdődött a vidéki zsidóság gettókba tömörí
tése. A helyi közigazgatási szervek a rendeletet 
(alapelveiben szó szerint) minden szinten a helyi viszo
nyokra alkalmazva saját utasításként adták ki.

A borsodi járásokban (településenként) 1944. május 
5-ére készültek el a zsidó összeírások Mikuleczky 
Gyula alispán utasítására.17 Ezek szerint Borsodban, 
Miskolc kivételével. 6360 izraelita élt. A mezőcsáti 
járás főszolgabírája 1944. május 3-án küldte el jelen
tését az alispánnak, amely szerint a járás területén 
ekkor 247 zsidó család élt 892 lélekszámmal. A legtöbb 
zsidó a járás székhelyén, Mezőcsáton élt.18

Az összeírás a ..kényszerlakhelyük kijelölésének” 
alapjául szolgált. Erről az alispán május közepén tár
gyalt a főszolgabírákkal. A tárgyalás eredményeként 
néhány nap alatt Borsod vármegye valamennyi járási 
székhelyén gettót alakítottak ki. amelyek működteté
sére a főszolgabírák a zsidó tanács kijelölt vezetőivel 
határozatba foglalt tervet készítettek.

Az utasításnak eleget téve Papp László, a mezőcsáti 
járás főszolgabírája 1944. május 16-án kelt 
2684/1944. számú határozatában rendelte el a zsidók 
gettósítását. Ez az irat részletesen tartalmazza a get
tósítás menetét és az azzal kapcsolatos egyéb teen
dőket. A mezőcsáti, tiszakeszi, ároktövi, tiszabábol- 
nai, tiszadorogmai, tiszatarjáni. igrici és hejőpapi 
zsidóknak május 19-éig kellett beköltözniük a gettó
ba, amelyet a hitközségi épületek, továbbá izraelita 
ingatlanok igénybevételével a Munkácsi és a Muhi 
utcában jelöltek ki a számukra. A nagyszámú népes
séget csak az említett utcákban lévő néhány lakó
házban, illetve melléképületekben „szállásolták el”, 
ezért a zsúfoltság kimagasló volt még megyei szinten 
is. A területen lakó keresztény családoknak ki kellett 
költözniük a falu más részébe. A gettó lakóival nem 
volt szabad érintkezniük.

Rendkívül gyorsan, május 20-áig a járás összes többi 
településének zsidó lakosa is köteles volt beköltözni a 
gettóba. Minden olyan zsidót be kellett szállítani, 
akinek a sárga csillag viselését előírták. Kivételt képez
tek ekkor még az orvosok, az állatorvosok és a gyógy
szerészek.19 Az alispán külön levelet küldött erről a fő
szolgabírónak, amelyben leírta, hogy a mentesítés a 
további intézkedésig tart.

A gettó parancsnokának a tanács elnökét, Kolozs 
Jenőt jelölte ki a főszolgabíró. A parancsnok segítője a 
tanács volt. A parancsnok egyik feladatává tették, hogy 
minden beköltöző családtól az engedélyezett 3000 
pengőből arányosan beszedje azt az összeget, amit a 
főszolgabíró számlájára kellett a gettó lakóinak 
befizetniük. Ez az összeg 10 000 pengő volt, s „közki
adások céljaira átmeneti számlám javára" fizették be.20

A rendelet értelmében a zsidóknak maguknak kellett 
gondoskodniuk ellátásukról. A tanács köteles volt 
ellenőrizni, hogy a fejadagon túl senki ne fogyaszthas
son élelmiszert.21 A belügyminiszteri rendelet határoz
ta meg azt, hogy a zsidók a gettóba csak 14 napi élel
met és 50 kilogrammos csomagot vihettek magukkal, 
pénzt és értéktárgyat nem.

A főszolgabíró engedélyezte a gettó betegei és a 
gyermekek számára biztosítandó tejmennyiséghez 
nyolc darab (mezőcsáti zsidók tulajdonát képező) tehén 
tartását, de a takarmányról is a gettó lakóinak kellett 
gondoskodniuk. Meghatározta a rendelet, hogy 1,5 
négyzetméter férőhely jusson egy személynek. Meg
szabta azt is, hogy mit vihetnek a zsidók a gettóba.

Szigorúan megkövetelte a rendelet a cenzúrát levél
íráskor, megtiltotta a táviratozást és a telefonálást, a 
csomagküldést főszolgabírói engedélyhez kötötte.

A gettóba szállított zsidók elhelyezését részletesen 
taglalta a rendelet. Kimondta, hogy szobaparancsnoko
kat kell választani, ők tartják fenn a rendet. A szobák
ban lakónévsort kellett kifüggeszteni.

A főszolgabíró elrendelte továbbá mindkét utcában 
egy 4 főből és 1 parancsnokból álló, állandó jellegű 
őrség megszervezését. A rendelet meghatározta a pa
rancsnok, illetve a tanács azon jogát, hogy a gettó terü
letén büntethessen is.

Intézkedett a rendelet a gettóba szállítottak vissza
maradt vagyonának gondozásáról és őrzéséről. 
Kimondta, hogy az elhagyott zsidólakásokba a gettó 
területéről kiköltözött keresztények, illetve a légitá
madások károsultjai kerülhettek.

Megyei viszonylatban a mezőcsáti gettóban az 
életkörülmények mellett a bánásmód is a legkevésbé 
elviselhetők közé tartozott.22 A gettókba zárt vidéki 
zsidóság rettenetes körülmények között, kifosztottan és 
megaláztatások között várt a sorsára.23

A levéltárban található egy olyan dokumentum, 
amely további adatokkal szolgál a mezőcsáti gettóról. 
Az irat már a zsidóság elhurcolása után keletkezett. Egy 
mezőcsáti lakos tett feljelentést a főszolgabírónak a 
gettó kifosztásával kapcsolatban. A főszolgabíró 1944 
augusztusában az alispánnak terjesztette fel a panaszt, 
és tájékoztatta őt az alábbi tényekről: a mezőcsáti get
tóba a járás zsidóságát, mintegy 800 embert szállítottak 
be. A zsidók elhurcolása után katonai őrséget szer
veztek, amely a csendőrséggel együtt gondoskodott az 
ott hagyott értékek őrzéséről. A gettót és a zsidó háza
kat a pénzügyi igazgatóság vette át, s végezte a lel
tározást. A feljelentéssel kapcsolatban nyomozást is 
folytattak; az erről szóló jelentést 1944 októberében 
kapta meg a főszolgabíró, amelyben neki adtak igazat.



Tehát minden „a törvény előírásainak” megfelelően 
zajlott.

Ahhoz, hogy még teljesebb képet kapjunk a mező- 
csáti gettó állapotáról, érdemes összehasonlítani egy 
másik járás gettósítást kimondó rendeletét a mezőcsáti 
rendelettel. Az edelényi járás sok mindenben hasonlít a 
mezőcsátihoz, hiszen rendelkezett rabbisággal, saját 
iskolája volt, és a szentegylet is létezett. Ebben a járás
ban körülbelül ugyanannyi zsidó (821 fő) élt 1944-ben 
a 9236/ai. 1944. számú alispáni rendelet szerint, mint a 
mezőcsáti járásban (892 fő). A zsidóellenesség 
Edelényben is az 1930-as évek végétől kezdve folya
matosan erősödött; az ún. Fajvédő Szövetség sztráj
kokat szervezett a zsidó tulajdonban lévő bánya munká
sai körében. Az edelényi hitközség élén Deutsch István 
orvos, valamint Landau Nátán anyakönyvvezető rabbi 
állt.

Az edelényi járásban 1944. május 18-án (Mező- 
csáton 1944. május 16-án, tehát két nappal korábban) 
keletkezett „Az edelényi járás főszolgabírájától zsidó
fajú egyénei részére” elnevezésű rendelet.24

Bizony Emil főszolgabíró rendeletében először 
meghatározta, hogy Edelényben az általa gettóként ki
jelölt helyre -  Szuhogy kisközség zsidósága kivételével 
- a  többi községben lakó zsidónak legkésőbb május 23- 
án este 8 óráig be kell vonulnia. A helyi zsidó tanács 
elnökének Reich Henriket nevezte ki. A gettó tanácsa 
egy korábbi szóbeli utasítás alapján köteles volt 18-ától 
kezdve a 18 év feletti zsidó nőket és férfiakat kirendel
ni, hogy a gettó üresen álló helyiségeit kitakarítsák, 
rendbe hozzák, hogy az megfelelő legyen az odaköl
töző zsidóság számára. Érdekes, hogy a mezőcsáti ren
deletből ilyenfajta utasítás teljesen hiányzott, tehát 
ebből a szempontból az edelényi rendelet valamivel 
„emberségesebb”.

A rendelet külön intézkedett továbbá a gettó 
területén lévő lakások sorsáról is, mégpedig úgy, hogy 
az ott lakó nem zsidó családok kötelesek voltak onnan 
kiköltözni. A gettó tanácsának pedig gondoskodnia kel
lett arról, hogy a kilakoltatott nem zsidó családok 
részére a zsidók házai meghatározott időpontra megfe
lelő állapotban rendelkezésre álljanak.

Szendrő községben is sor került gettó felállítására, 
amelynek helyét részletesen meghatározta a rendelet. A 
főszolgabíró külön engedélyt adott arra, hogy a gettó 
területén zsidó tulajdonban lévő sütöde tovább működ
hessen. A korlátozás annyi volt, hogy csak a gettó lako
sainak süthettek kenyeret. Előírták azt is, hogy a 
kenyérsütéshez mennyi fát és szenet lehetett bevinni a 
gettóba. A szendrői gettóba május 28-án estig kellett 
beköltözni.

A zsidó tanácsok öt tagból álltak, s a rendelet részle
tesen meghatározta a feladataikat és a hatásköreiket. 
Eszerint a tanács tagjai voltak kötelesek gondoskodni a 
beköltöző zsidók elhelyezéséről, a betegek részére 
menhely kijelöléséről és egy 15 ágyas kórház beren
dezéséről. A mezőcsáti főszolgabíró betegszoba 
kialakításáról rendelkezett, tehát ott szó sem volt 
kórházról.

Lehetőség volt arra is, hogy az elhelyezésnél a csalá
di kapcsolatokat figyelembe vegyék. A tanács feladata 
volt továbbá gondoskodni a mellékhelyiségek 
létesítéséről és azok tisztításáról. A beköltözéstől 
számított három napon belül meg kellett szervezni egy 
karhatalmi alakulatot, amely felett a tanács ren
delkezett. Köteles volt továbbá a tanács egy munkás
csoportot is szervezni, amelynek feladata a gettó 
udvarának rendben tartása volt. Ugyancsak a tanács 
gondoskodott arról, hogy megfelelő helyiség álljon 
rendelkezésre a gettóba vonuló iparosok számára, akik 
ott folytathatták munkájukat, de kizárólag a gettóban 
élő zsidók részére. A tanácsnak volt a feladata a gettó
ba bevitt élelem leltárba foglalása. Ugyancsak a tanács 
gondoskodott a főzés megszervezéséről. A különböző 
feladatok ellátására külön pénztárost, raktárost, ápo
lókat, ápolónőket kellett kijelölni.

Kimondta az edelényi rendelet azt is. hogy a gettók
ba való szállítás költségeit minden község zsidósága a 
szállításkor készpénzben volt köteles kifizetni. Egy 
ember 150 pengőt volt köteles fizetni, de annak a ter
heit, aki erre nem volt képes, a többieknek volt köte
lességük viselni. A mezőcsáti főszolgabíró szintén úgy 
rendelkezett, hogy a zsidók beszállítása a saját költ
ségükön történik. Ugyanakkor ez a rendelet, ellentétben 
az edelényivel, nem szólt a fizetés módjáról.

A beköltöző zsidók a kormányrendeletben engedé
lyezett élelmiszert, ruházati, lakberendezési, felsze
relési tárgyakat vihettek magukkal, és ezekről a zsidó 
tanács köteles volt leltárt készíteni. Ugyancsak leltárt 
kellett készíteni a kiürítés folytán a lakásban visszama
radó ruházati, lakberendezési ingóságokról, mert ennek 
alapján gondoskodott a pénzügyőrség az elraktározá
sukról.

A gettóban élőknek nem volt szabad távbeszélőt 
használni, csomagot nem küldhették és nem is kaphat
tak. Levelezni csak nyílt levelezőlapon lehetett, s csak 
magyar nyelven. A rendelet tartalmazta a levélcímet is: 
XV. Zsidógettó, Edelény vagy Szendrő. A mezőcsáti 
főszolgabíró ezzel szemben engedélyezte a csomag- 
küldést, igaz ugyan, hogy csak előzetes megvizsgálás 
alapján, és csak kivételes esetben.

A zsidó tulajdonban lévő kertek, földek és egyéb 
ingatlanok sorsáról a rendelet nem szólt, hanem utalt az 
azokat szabályozó kormányrendeletekre.

Az élő állatokat be lehetett vinni a gettóba, ha voltak 
megfelelő férőhelyek, és ha kormányrendelet másként 
nem rendelkezett. A mezőcsáti rendelet itt is szigorúbb, 
ugyanis mindössze nyolc darab zsidó tulajdonban lévő 
tehenet lehetett bevinni a gettóba, és ezek csak arra 
szolgálhattak, hogy a gyermekek, a betegek, az öregek 
tejet tudjanak inni.

A gettót csak a zsidó tanács által kiadott engedéllyel 
lehetett elhagyni, kivéve a hadüzemi munkásokat, akik a 
hadüzem parancsnoksága által kiállított engedély 
alapján, csak munkahelyre és csak a munkaidő tartamára 
hagyhatták el a gettót. Ugyancsak engedélyre volt szük
ség ahhoz, hogy halálozás esetén a hozzátartozók a 
temetésen részt vehessenek. Külön hangsúlyozta a ren-
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delet, hogy csak nagyon indokolt esetben van lehetőség 
távozási engedélyt kérni. A mezőcsáti rendelet másképp 
fogalmazott: „A gettó területét senki hatóságom által 
kiállított igazolvány nélkül el nem hagyhatja.” Tehát itt 
nem a zsidó tanács állította ki az engedélyeket, hanem 
közvetlenül a főszolgabírótól kellett azt kérni.

Tilos volt a gettóban élőknek a gettón kívül élő 
emberekkel érintkezni. A mezőcsáti rendelet szerint 
zsidóknak keresztényekkel nem volt szabad kapcsolatot 
tartani.

A zsidó tanács köteles volt a zsidókról névjegyzéket 
készíteni, valamint a születéseket és az elhalálozásokat 
írásban bejelenteni az anyakönyvi hivatalhoz. A 
mezőcsáti rendelet ilyen utasítást nem tartalmazott, 
mindössze annyit, hogy minden szobában nyilván
tartást kellett falra tenni, amely tartalmazta az ott lakó 
emberek nevét és születési helyét.

A gettóba minden 6 éven aluli, zsidónak született 
gyermeknek, és 6 éven felüli, sárga csillag viselésére 
kötelezett zsidónak be kellett költöznie. Kivételt 
képeztek az orvosok, gyógyszerészek, az állatorvosok, 
amíg a kirendelésük tartott. A mentesítés a házastársra 
és a saját gyermekekre is kiterjedt. A mezőcsáti ren
delet is tartalmazta azt, hogy az orvosok, gyógysze
részek, állatorvosok ideiglenesen kivétel alá estek, az 
viszont nem derül ki a szövegből, hogy ez a kivétel a 
családtagjaikra is vonatkozott-e. Az őrsparancsnokok 
voltak kötelesek ellenőrizni, hogy a gettóban élő zsidók 
eleget tegyenek az utasításoknak.

Látható tehát, hogy az edelényi határozat sokkal 
részletesebb szabályokat, több dologra kiterjedő előírá
sokat tartalmaz, és így egyrészt emberségesebb, jobb 
körülmények kialakítására adott lehetőséget, mint a 
mezőcsáti rendelet, másrészt viszont bizonyos 
szabályai a rendeletnek éppen a részletességük miatt 
volt szigorúbb. Van. ahol viszont a mezőcsáti rendelet 
tartalmaz több utasítást. Például ilyenek a zárka létre
hozására és az ott letöltendő büntetésre, vagy a 
kerékpárok és az írógépek kötelező beszedésére 
vonatkozó előírások, mert ezek az edelényi rendeletben 
nem szerepeltek. Nagymértékben befolyásolta a 
zsidóság sorsát az, hogy a gettót hol, milyen és mekko
ra területen, mennyi ember számára hozták létre, 
milyen volt az élelmiszerellátás és a köztisztaság, 
illetve az is befolyásoló tényező volt, hogy mennyire 
vették komolyan a keresztényektől való elkülönítést.

Mindkét rendeletről elmondható viszont az, hogy a 
kormányrendelet előírásait betartva, „megfelelő” időn 
belül elkészült, ezzel is segítve a hatóságok munkáját. A 
gettók létrehozására vonatkozó főszolgabírói rendeletek 
több szempontból meghatározó részét képezik a 
zsidókra vonatkozó, 1944-ben született jogforrásoknak; 
egyrészt ezek azok az utasítások, amelyekben fizikailag 
is elszakították, kiszakították a zsidóságot a város, a 
község életéből, azzal, hogy elszigetelték őket a többi 
embertől. Másrészt itt már nem az egész országra kiter
jedő rendeletekről van szó, hanem a helyi hatóságoknak 
a helyi körülmények figyelembevételével hol szigorúbb, 
hol kevésbé szigorú utasításait tartalmazó iratairól.

A  gettósításhoz kapcsolódó rendeletek

Már a gettósítást megelőzően, majd azt követően is 
folyamatosan bocsátották ki azokat a rendelkezé

seket, amelyek a zsidók vagyonának, szervezeteinek, 
értékeinek további sorsát határozták meg.

Ide tartozik az 1944. évi 50500 KKM rendelet, 
amely „a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukész
letek és üzleti berendezések zár alá vételéről” 
intézkedett. Az 1600/1944. ME rendelet25 hatálya alá 
eső zsidó kereskedő köteles volt az üzletét (üzlet, iroda, 
raktárhelyiség stb.) lezárni és ezt bejelenteni. Továbbá 
az üzlethez tartozó árukészlet és annak berendezése zár 
alá került a rendelet szerint.26 Kimondta a rendelet azt 
is, hogy ha valamely üzlet továbbfolytatásához hon
védelmi vagy közellátási érdek fűződött, akkor azonnal 
vállalatvezetőt kellett kirendelni.

A levéltári iratok között, 1944. április 22-i keltezés
sel, megtalálható az e rendelet végrehajtásáról szóló 
főszolgabírói jelentés. Ebben olvashatjuk, hogy a ren
deletnek megfelelően zárolták a mezőcsáti Schirmer 
Sámuel, Landsmann Józsefné és Heinfeld József fake
reskedők árukészletét. A levél mellékleteként küldte a 
főszolgabíró a lefoglalt zsidó üzletekre igényüket beje
lentő mezőcsáti lakosok névsorát.

A zsidó üzletek további sorsáról tájékoztat az 
1500/1944. számú irat, amelyet az alispán 1944 augusz
tusában kapott meg a kormánybiztostól. Ebben a levél
ben mellékelték a 2650/1944. ME rendelet felhatal
mazása alapján a zsidó üzletekben lévő árukészletek 
értékesítésére vonatkozó utasításokat. Eszerint az 
értékesítés lebonyolítása a területileg illetékes főispán 
felügyelete alatt álló pénzügyigazgatóság és az ipar
hatóság feladata volt. Az értékesítés végrehajtásához 
megfelelő számú bizottságot kellett szervezni.

Az i 077/1944. PM rendelet zárgondnok kiren
delésével zárlati kezelést tett kötelezővé a zsidó me
zőgazdasági ingatlanokra. Külön utasításokat tartalma
zott a zárgondnok kinevezéséről, feladatköréről, elszá
molási kötelezettségéről.

Az állampolgári jogokat korlátozó rendeletek között 
talán az egyik legnagyobb hatású a zsidó egyesületek 
feloszlatásáról intézkedő volt, amelyet április 22-én tet
tek közzé (1520/1944. ME rendelet27), és amelyben a 
belügyminiszter a zsidó jellegű egyesületek és szer
vezetek haladéktalanul történő feloszlatását rendelte el.
A rendelet alapján az ilyen jellegű egyesületekről kimu
tatást kellett készíteni, és 15 napon belül a belügymi
niszterhez fel kellett terjeszteni.

A Borsod megyei alispán 1944. május 1-jei leve
lében megerősítette a BM rendelet végrehajtásának 
szükségességét. Mellékelte a miniszteri rendeletet is. A 
mezőcsáti járás főszolgabírája 1944. május 3-án küldte 
el az alispánnak azt az iratot, amely felsorolta a járás 
területén nyilvántartott zsidó jellegű egyesületeket. 
Eszerint három ilyen egyesület működött, mindhárom a 
járás székhelyén, Mezőcsáton.

Az első közülük a Chewra Kadisha (az iraton
Chewra Kalivoda szerepel), a Temetkezési S zen t__
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Egylet, amelynek két típusa létezett: a női és a férfi 
egylet. Ez a szervezet helyi szinten működött, és soha 
nem lépte túl a hitközség határát. Tagja volt minden 
zsidó, aki a hitközség tagja. Állandó tagjai csak a leg
nagyobb közösségekben voltak (mint pl. Mezőcsáton), 
más helyeken csak 
akkor teljesítettek 
szolgálatot, ami
kor szükség volt 
rájuk. Az egylet 
tagjainak feladata 
a beteg emberek 
gondozása és ápo
lása volt, tevékeny
ségükért semmiféle 
fizetséget nem kér
tek. A temetéssel 
és a halállal kap
csolatos adminiszt
ratív teendőket is a 
Chewra Kadisha 
látta el. A másik je
lentős zsidó egye
sület az Izraelita 
Nőegylet volt.
1902-ben alakult 
meg, s kulturális 
egyesületként mű
ködött.28 A mezőcsáti zsidó temető sírkövei

Pénzügyminisztérium külön rendelete nélkül nem volt 
lehetőség, mert azok a kincstár tulajdonát képezték. 
Egy esetben engedett kivételt a rendelet: a közigaz
gatási hatóság megkeresésére, és csak bombatámadás 
miatt hajléktalanná vált személyek elhelyezésével

kapcsolatban ad- 
a pénzügy

igazgatóság a köz- 
igazgatási hatóság 
rendelkezésére bú
torokat, háztartási 
eszközöket. A tör
vény előírásai sze
rint ezért haszná
lati díjat kellett fi
zetni, valamint 
nyugtát és leltárt 
kellett készíteni az 
átadásról.

A  deportálás

A kormány 1944.
április 27-én 

titkos belügymi
nisztériumi tervet 
fogadott el. A terv

A Mezőcsáti Kereskedők Egyesületét Navora Kál
mán helytörténeti munkája nem említi, de az 1944-es 
főszolgabírói jelentésben a másik kettővel együtt, név 
szerint felsorolták, mint „hosszú esztendők óta” nem 
működő zsidó közösséget.

A főszolgabíró 1944. május 12-i levelében a belügy
miniszteri rendeletnek megfelelően kiegészítette az 
előző jelentést: közölte az egyesületek „láttamozási 
számát”.29

Az alispán június 28-i levelében tett jelentést a bel
ügyminiszternek a vármegye területén lévő zsidó 
egyesületekről. Ebben összesen hat zsidó egyesületet30 
sorolt fel, köztük azt a hármat, amely Mezőcsáton 
működött. Láthatjuk tehát, hogy több mint két hónap 
kellett a miniszterelnöki rendelet végrehajtásához. 
Közben viszont tudjuk, hogy ekkorra már összegyűjtöt
ték a megye zsidóságát a miskolci téglagyárakba.

1944. május 25-én keletkezett az az alispáni irat,31 
amely tartalmazta a pénzügyi igazgatóság utasításait a 
zsidók vagyonának leltározására vonatkozóan. Eszerint 
a pénzügyminiszter a pénzügyőrséget bízta meg az 
ingóságok, az elhagyott zsidó lakások, üzletek, rak
tárhelyiségek, műhelyek leltározásával. Azonban a 
pénzügyigazgatóság egyedül nem volt képes ellátni ezt 
a feladatot, ezért az alispán kötelezettsége volt utasítani 
a körjegyzőségeket, hogy a gettókban elhelyezett zsi
dók vagyonát helyezzék zár alá, a zár alá vett vagyon
ról öt példányban vegyenek fel leltárt, és ezt a leltárt 
terjesszék fel a pénzügyigazgatósághoz. A zár alá vett

__ ingóságok elidegenítésére vagy kiszolgáltatására a
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azt célozta, hogy először a 10 000 főnél kisebb 
településeken élő vidéki zsidó lakosságot nagyobb 
községekbe, majd pedig a nagy városokba koncent
rálják. A III. zónába tartozott Miskolc és környéke, 
vagyis Észak-Magyarország, ahol öt gettót állítottak 
fel. Ferenczy László 1944 júniusában készült jelentése 
szerint a Miskolcra szállított zsidók száma 13 500 
volt. A tervben foglaltaknak „eleget téve” a járás 
zsidóságát először az anyahitközségben felállított get
tóban gyűjtöttek össze, majd június 5-e után a miskol
ci gyűjtőtáborokba, a téglagyárakba hurcolták őket. 
Június 12-én, 14-én, valamint 15-én először a miskol
ci, majd a vidéki zsidóságot szállították el a 
haláltáborokba. Ekkor a II. és VII. csendőrkerület get
tóit számolták fel -  ebbe tartozott Borsod is, ahonnan 
50 805 embert deportáltak, köztük a mezőcsáti járás 
zsidóságát is.

Összegzés

A  tanulmányból kiderül, hogy mekkora szerepe volt 
a helyi hatóságoknak, szerveknek és az egyes tiszt

ségviselőknek a törvények végrehajtásában, és a hozzá 
kapcsolódó helyi normák megalkotásában. Kiraj
zolódott a végrehajtás struktúrája: az országos szintű 
törvényt vagy rendeletet a Borsod vármegyei alispán
hoz juttatták el először, aki saját utasításokat kapcsolt 
hozzá, majd továbbküldte azt a járások főszolgabírái-



nak. Helyi tisztségviselőként a rendeleteket az alispán, 
a főispán, a bíró és a jegyző hajtotta végre.

Levonható tehát az a következtetés, hogy ugyanúgy, 
mint ahogy a németek nem tudták volna végrehajtani a 
„tervüket” a magyar felső vezetés (miniszterek, kor
mány) nélkül, a magyar felső vezetésnek éppen úgy 
szüksége volt a parancsok teljesítéséhez a helyi 
közigazgatási vezetők (alispán, főispán, főszolgabíró) 
közreműködésére. A magyar minisztériumok, városi,
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