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1. A személy felismerhetetlensége 
a nevérôl

S zámtalan példa mutatja, hogy a névből nem lehet 
következtetni viselőjének fajára, etnikumára, vallá-
sára, így arra sem, hogy zsidó-e.

A nemzetiszocialista Németországban a zsidók nevük-
ről való beazonosítása céljából jogszabályokat bocsátottak 
ki, azok végrehajtására igazgatási intézkedéseket tettek, 
továbbá megtiltották, hogy német vérűek zsidó neveket 
vegyenek fel. A névviselés szabályozása szervesen épült 
be a zsidók jogalkotás általi üldözésébe. Ez is hozzájárult 
kirekesztésükhöz, de lehetővé tette deportálásuk során a 
beazonosításukat is.

2. A zsidók utónevei

Nem német utónevet német állampolgárok gyerme-
keinek csak különleges ok esetén engedélyezhettek. Az 
anyakönyvvezető a születés bejelentésekor felhívhatott a 
szülők házassági anyakönyvének bemutatására, szükség 
esetén egyéb okiratokat is megkövetelhetett. A zsidók utó-
névviselési lehetőségeit a második végrehajtási rendelet 
(Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Änderung von Familiennamen und Vornamen v. 18. 8. 
1938)1 és az annak végrehajtására kiadott utasítás2 jelentő-
sen behatárolta. Egyetlen céljuk a zsidók nevükön keresz-
tül történő megjelölése volt. Alapjukat az 1938. évi csalá-
di és utónevek megváltoztatásáról szóló törvény (Gesetz 

über die Änderung von Familiennamen und Vornamen v. 
5. 1. 1938)3 12. §-a adta, amely szerint a belügyminisz-
ter előírásokat adhatott ki utónevek viselésére, és hivatal-
ból kezdeményezhette az ennek nem megfelelő utónevek 
megváltoztatását. A törvény miniszteri indokolása szerint

„ezáltal elsősorban arra van lehetőség, hogy zsidó-
kat zsidó utónevek választására lehessen korlátozni. 
Amennyiben zsidók jelenleg nem zsidó utóneveket vi-
selnek, a belügyminiszter azok megváltoztatását hiva-
talból kezdeményezheti. […] Nem hagyható fi gyelmen 
kívül, hogy a változtatással igazgatási jellegű nehézsé-
gek merülnek fel, […] amelyek alapvetően áthidalha-
tók annak előírásával, hogy a jelenlegi utónevek kicse-
rélése helyett egy tipikus zsidó utónév (például Israel) 
viselésének előírása szükséges, amelyet minden aláírás 
stb. során egyidejűleg használni kell.”4 

A rendelet az 1937. április 14-i miniszteri ajánlástól elté-
rően jogszabály volt.

A zsidók kizárólag olyan utóneveket viselhettek, ame-
lyek szerepeltek a végrehajtási utasítás mellékletét képe-
ző listában. A lista első tervezete (1938. február 8.) még 
179 férfi  és 141 női, míg a második tervezete (1938. május 
18.) 190 férfi  és 121 női utónevet tartalmazott. A tervezés 
időszakában számtalan nevet töröltek, illetve vettek fel. 
Törölték például a Joachim, Josef, Jakob, Mathias neve-
ket azzal az indokkal, hogy héber eredetűek, még mindig 
viselik zsidók is, nagyobb arányban viselik azonban né-
met vérűek, és a népi felfogásban sem zsidó névnek te-
kintik. Töröltek neveket, amelyeket zsidók kivételesen, 
és németek is csak ritkán viseltek, a listába felvételüket 
azonban célszerűtlennek találták: például „az Adam nevet 
kimagasló németek is viselték, a Gabriel névnek megfele-
lő női változatot (Gabriele) kizárólag német vérűek vise-
lik, a Michael név erősen kötődik a német néphez, a Ra-
fael név a híres olasz festő által világméretű jelentőséggel 
rendelkezik”.

A listákkal Adolf Hitler személyesen is foglalkozott, 
legalább két alkalommal. Az első tervezet bemutatásakor 
azt követelte meg, hogy a zsidóknak a ténylegesen zsidó 
utónevek viselését kell megengedni, amelyeket németek 
nem viselhetnek, és a hangzásuk alapján minden további 
nélkül zsidóként felismerhetők. Nem értett egyet a néme-
tek által is használt nevek (például Abraham, Daniel, Da-
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vid, Emanuel, Samson, Simon, Zacharias) 
listába felvételével. A második tervezetből 
ő maga személyesen törölt 19 női nevet 
[például Deborah, Golde (Arany), Glück-
chen (Szerencséske), Blume (Virág), Gei-
sel (Gizella)].5

A lista végleges formájában (1938. au-
gusztus 18.) 185 férfi  és 91 női utónevet tar-
talmazott, amelyek nagy részben a német 
zsidók számára is idegen, számukra sértő, 
túlnyomó részben jiddis, Kelet-Európából 
bevándorolt zsidók körében használt, egy 
berlini címjegyzékben talált nevek voltak. 
Ezeket a zsidókon kívül mások nem vehet-
ték fel.

Több, a zsidók körében elterjedt, (rész-
ben) zsidó eredetű, de a keresztény néme-
tek által is használtak hiányoztak a listáról. 
Ezeket a zsidók ezután nem vehették fel 
(például Ruth, Judith, Esther, Josef, Mi-

chael, Daniel, David, Emanuel, Abraham, Nathaniel, Ben-
jamin, Miriam, Matthias, illetve a már akkor is némete-
sítettnek tekintett, de zsidó eredetűnek mondott Joachim, 
Elisabeth, Maria6).

Az addig gyakrabban használatosak közül, illetve a 
Bibliában pozitív személyként megjelenők utónevei kö-
zül csupán néhányat engedélyezett (például, a tanulmány 
e fejezetében dőlten jelzett nevek, illetveszavak a listába 
felvett nevek, Abel, Juda, Levi, Manasse, Nathan, Saul, 
Moses, Bela, Driesel, Rachel, Sara).

Felvettek olyanokat is, amelyeket németek is viseltek, 
de ezután csak zsidók vehették fel, a németeknek azon-
ban nem kellett megváltoztatniuk az utónevüket (például 
Amon, amelyet viselt például Göth, a plasowi koncentrá-
ciós tábor háború után halálra ítélt parancsnoka).

A második végrehajtási rendelet részlete

A zsidók által felvehető utónevek listája 
(balra a férfi , jobbra a női utónevek)
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Sok utónév kifejezetten lealacsonyító, kirekesztő, ezáltal 
diszkriminatív, mert

a) hangzása alapján gúnyt kelt (például a Feigle szó-
ból az l elhagyása esetén a „feige – gyáva/füge”, a 
Jaff e szóból a J elhagyásával az „Aff e – majom”, a 
Pinkusból szójátékkal a „pinkeln – vizelni”, a Leie 
szóba a ch beillesztésével a „Leiche – hulla” szót 
kapjuk; a Zineben az e s-re cserélésével a „Zins – 
kamat” szó ered; az Uri, vagy az Uria hangzása ha-
sonlít az „Urin – vizelet” szóéra; a Schmul hasonlít a 
Schwulra, amely: homokos);

b) az emberek számára negatív jelentése van (például a 
héber nyelvben a Chamor: szamár, az Orew: varjú; 
mindkettő férfi  utónévként engedélyezett);

c) egyébként negatív felfogás társul hozzá (például egy 
monda szerint Jézust kigúnyolta a Golgotára vezető 
úton egy férfi , és ezért büntetésként életben kell ma-
radnia az utolsó ítéletig. Egyik ismert neve: Ahasver. 
Ez az „örök (vándorló vagy bolygó) zsidó” legendá-
ja; az Itzig szót a zsidóság lekicsinylő megjelölésére 
használják);

d) jelentésének pontos ismerete nélkül alkalmas lehet 
lekicsinylésre (például a Kaleb lehetséges jelentése: 
kutya, amelynek viselője a Bibliában a hűség jel-
képeként jelenik meg. Hangzása hasonlít a „Kalb 
– borjú” szóéra), vagy mert viselője a Bibliában ki-
fejezetten negatívan ábrázolt (például Ahab király a 
feleségétől, Jesabeltől – a listában: Jezabel – vezetve 
elfordult Istentől, Jesabel szemére vetették próféták 
meggyilkolását, Ahab elesett a harcban, a felesége 
is erőszakos halált halt, holttestét kutyák ették meg; 
Abimelech végzett a testvéreivel, király lett, egy nő 
követ hajított a fejére, megsérült, megölette magát 
azért, hogy ne dicstelen királyként maradjon meg az 
emléke; Kajaphas – a listában: Kaiphas – zsidó fő-
papnak jelentős szerepe volt Jézus rómaiaknak törté-
nő kiszolgáltatásában; Herodes király fi ú gyermekek 
meggyilkolását parancsolta meg);

e) egyébként negatív történések kapcsolódnak hozzá a 
Bibliában (például Korach lázadásának Mózes egy 
istenítélettel vetett véget, amelynek során a föld a 
családjával együtt elnyelte; Isboseth – „a szégyen 
férfi ja” – Dávid királlyal folyamatosan háborúsko-

dott, alvás közben saját emberei ölték meg, és le-
vágták a fejét; Jojakim (nevének megváltoztatása 
előtt: Eljakim) despota uralkodó, megölette Urija 
prófétát, láncra verve vitték Babilóniába, és vazallus 
király lett; Ahasja Judea egyik királya, a Baal-kul-
tuszt támogatta, Jehu megölte azért, hogy az uralko-
dást megszerezze; Lotot leitatták a lányai, így háltak 
vele, várandósok lettek, Moab lett egyikőjük gyer-
meke; Absalom Dávid király egyik fi a, lázadást szí-
tott, apja katonái elől menekült, amikor megölték).

Kisebb részben előfordul az is, hogy a Bibliában pozitívan 
ábrázolt személyek neve az eredetitől (megszokottól) elté-
rő változatban került fel a listára (például Zippora: Mózes 
felesége, megmentette férje életét; a listában: Zipora. Aa-
ron: Mózes bátyja, kísérője; a listában: Aron), de található 
példa arra is, hogy az egyébként női nevet a nők számára 
nem, csupán a férfi ak számára engedélyezték (például At-
halja királynő elfogadta a Baal-kultuszt, riválisai kiiktatá-
sára törekedett, lázadás során megölték).

Előfordult olyan név is, amelynek történelmi viselőjét 
zsidóellenességgel is kapcsolatba szokták hozni (például 
sevillai Isidor egyházatya).

Voltak olyanok is, amelyek megváltoztatását korábban 
még kifejezetten megengedték (például Itzig, Schmul), de 
léteztek olyanok is, amelyeknek csupán bizonyos válto-
zata volt engedélyezett (például engedélyezett/nem enge-
délyezett: Isaac/Isaak, Salomon/Salomo, Josia/Joschija, 
Judis és Iyttel/Judith), valamint előfordult kitalált név is 
(Geilchen, amelyben a geil egyik jelentésében az állatok 
nemi ösztönével, a szaporodásra törekvéssel kapcsolatos, 
az ahhoz kapcsolt „chen” az egyik kicsinyítő képző; női 
utónévként engedélyezett), de olyan szó is, amely névként 
szinte ismeretlen, egyébként rendkívül megalázó jelentés 
is társítható hozzá (például Zadok, az ótestamentumi fő-
pap nevének jiddis formája a Saudik; a „Sau” disznót je-
lent; férfi  utónévként engedélyezett).

Ha a zsidó más utónevet viselt, mint amelyet az előb-
biek szerint viselhetett, akkor 1939. január 1. után a férfi -
nak az Israel, a nőnek a Sara utónevet kellett felvennie a 
meglévő utóneve mellé. A felvételről a viselési kötelezett-
ség beálltától számított egy hónapon belül tájékoztatnia 
kellett azt az anyakönyvvezetőt, akinél a születését és a 
házasságát anyakönyvezték, valamint a lakóhely/tartóz-

Egy bejelentés7
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kodási hely szerinti rendőri szervet, külföldön a konzulá-
tust. A viselt név csekély mértékben eltérő írásmódja nem 
keletkeztetett bejelentési kötelezettséget.

A személyesen tett bejelentésről igazolást adtak ki, 
amelyre formanyomtatványt használtak: „Hivatalos iga-
zolás. A zsidó […] (név), született: […] (idő és hely), […] 
alatti lakos ma bejelentette, 
hogy kiegészítőleg a Sara/
Israel utónevet viseli. Tájé-
koztatást kapott arról, hogy 
a bejelentést a lakóhely sze-
rinti rendőri szervnél is meg 
kell tennie.”

Aki bejelentési kötele-
zettségének nem tett eleget, 
pénzbüntetéssel vagy egy 
hónapig terjedő, aki a név-
viselési kötelezettségének 
nem tett eleget szándéko-
san, hat hónapig, gondatlan 
esetben egy hónapig ter-
jedő szabadságvesztéssel 
volt büntetendő. Például dr. 
Ernst Josef Lehmann zsi-
dó származású evangélikus 
lelkészt egy hónap szabad-
ságvesztésre ítélték Karls-
ruhéban 1940. március 15-én, mert „elmulasztotta 1939. 
január 1. után az Israel utónevet felvenni és az illetékes 
anyakönyvvezetőt és a helyi rendőri szervet tájékoztatni”.8

Az utónevek megváltoztatására a családi nevek meg-
változtatására vonatkozó eljárási szabályokat alkalmaz-
ták. A kérelmet megalapozó ok volt, ha a listában felsorolt 
nevet viselő nem zsidó személy a nevének megváltozta-
tását kérelmezte; valamely utónév törlése is a név meg-
változtatását jelentette; ha zsidó bejelentése érkezett arról, 
hogy a kiegészítő utónevet kell viselnie, erről tájékoztatni 
kellett az államrendőrséget, büntetett előélet esetén a bűn-
ügyi nyilvántartó hatóságot is.

Bevezették az utónevek megváltoztatásának vissza-
vonását is, amelyet elsősorban azokra az esetekre alkal-
maztak, amikor zsidó utónevet némettel helyettesítettek. 
Elsősorban akkor vonták vissza, ha zsidó kérelmezte, kü-
lönösen, ha valamely, a listában lévő utónevet másikkal 
helyettesített. A döntést az alsószintű igazgatási hatóság 
hozta meg.

A kiegészítő utónevet a hivatali, ügyleti érintkezésben, 
de a mindennapokban is viselni kellett, a levelek fejrésze-
it, a praxisok megjelölését át kellett alakítani.

Németország zsidó lakossága a listába felvett utóneve-
ket elutasította.

„Nevetnivaló lenne, ha az ember nem őrülne bele. Az 
új nevek túlnyomó részben nem az Ótestamentumból 
származnak, hanem nevetségesen csengő jiddis vagy 
gettónevek.”9

„Este jött az új csapás, amelyre vártunk. Németek, csak 
német utónevek, néhány meghonosodottat beleértve. De 

zsidóknak zsidókat. […] Nem Jonas, Josua, Benjamin, 
amelyek elviselhetők lennének, hanem a legszörnyűbb, 
alig ismert, részben sértő nevek. […] És akinek más 
utóneve van, férfi ként az Israel, nőként a Sarah utóne-
vet kell hozzáfűznie. Mit is lehetne mondani? Minden 
hivatalos aláírást így kell teljesíteni, így áll a telefon-

könyvben, a címjegyzékben, 
a számlakivonatokon.”10

„Az újszülött zsidó gyer-
mekek számára a listában 
előírt nevek nyolcvan száza-
lékban szadista gúnyt jelen-
tenek. A bibliai, híres nevek 
elől a zsidókat elzárták.”11

Hedwig Jastrow tanárnő 
1938. november 29-én azért 
lett öngyilkos, hogy ne kell-
jen viselnie a kiegészítő zsi-
dó nevet, mert

„azt akarom, hogy azzal a 
névvel temessenek el, ame-
lyet nekem a szüleim örökül 
hagytak, és amelyhez nem 
ragad szenny. Nem akarok 

arra várni, hogy szégyent akasszanak rá. Minden fe-
gyenc, minden gyilkos megtartja a nevét. Hallatlan!”12

3. A kiegészítô zsidó utónevek felvétele 
helyi példákon keresztül

A kiegészítő utónevek viselésére példák hozhatók fel 
egyes német helységek irattárainak segítségével.

Bielefeldben14 például a náci párt helyi szervének lapja 
1938. augusztus 25-én publikálta a zsidók által felvehető 
utónevek listáját, amelyet kiegészített a Nincs többé álca 
címmel az új jogszabályi helyzet uszító értelmezésével. 
Kijelentette, hogy „a zsidók névviselését érintő törvényi 
szabályozás immáron végleg megszüntet egy olyan álla-
potot, amely nemcsak a zsidóknak adta meg az álca le-
hetőségét, hanem a német lakosság érzetének is biztosan 
elviselhetetlen”. A zsidók 19. századi beilleszkedéséhez 
kapcsolódóan kinyilvánította, hogy

„példátlan és tipikus zsidó szemtelenségükben még ad-
dig is elmentek, hogy előszeretettel vegyenek fel a német 
múltból és a germán hősi időkből származó neveket. 
[…] Ennek következtében olyan nevek, mint a Siegfried, 
a német lakosság számára gyanúsak voltak, mert lehet, 
hogy egy Isidor húzódik meg mögöttük. Ennek a kísér-
tésnek most végérvényesen vége szakadt. […] A zsidók is 
rendelkeznek szépen csengő nevekkel, úgyhogy a német 
múltból való kölcsönzés nem szükséges. Emiatt a jövő-
ben csak zsidó neveket vehetnek fel. […] Ezzel a zsidó-
ságtól az álca utolsó lehetőségét is elvették.”

Zsidó orvos cégtáblája az Israel utónévvel utólag kiegészítve
(„Kizárólag zsidók orvosi kezelésére jogosult”)13
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A bielefeldi anyakönyvi hivatalhoz 1938. október 18-án 
érkezett a kiegészítő utónévre vonatkozó első kérelem. 
1943-ig 612 személyt érintően 455 kérelmet nyújtottak 
be. Mintegy 80 német helységből (például Bielefeld 167, 
Berlin 71, Köln 21), de külföldről is (például Nagy-Bri-
tannia, Svédország, Olaszország, Svájc, USA, Kína) ér-
kezett kérelem. A hivatal adatokat szerzett be a rendőri 
szervektől, másolatokat készített a születési és a házassági 
anyakönyvekről. A külföldről érkezett kérelmek háttere 
nem tárható fel teljes bizonyossággal, az lehetett állam-
polgári kötelességtudat, a visszatérés reménye, vagy az 
otthon maradottak védelme.

A hatóságok a kérelmek feldolgozását rutinként fogták 
fel. Eljárásuk cinikus példája Ludwig Meyer esete, akit 
már 1938. június 2-án koncentrációs táborba szállítottak. 
A kiegészítő utónév viselésére vonatkozó bejelentése a ha-
táridő után érkezett az anyakönyvi hivatalhoz, amelynek 
vezetője megkeres-
te a koncentrációs 
tábor parancsnokát 
Meyer meghallga-
tása céljából, hogy 
„milyen okból nem 
tette meg az indít-
ványát határidőben. 
[…] Egyébként fel-
jelentést fogok ten-
ni.” A parancsnok 
tájékoztatása szerint 
az „itt tartózkodó 
zsidókat nem terhe-
li felelősség, mert a 
jelentkezési kötele-
zettséget csupán áp-
rilisban tették közzé 
tábori paranccsal”. 
Az anyakönyvi hi-
vatal erre készített feljegyzése szerint „feljelentést nem 
kell tenni”.

Karlsruhéban Baden napilapjának (Der Führer) 1939. 
január 25-i száma arról tudósított, hogy „a Karlsruhei 
Anyakönyvi Hivatal tájékoztatása szerint már több mint 
500 zsidó viseli Karlsruhéban a nevezett ótestamentumi 
neveket a gyönyörű ősi germán nevek mögött”.15

4. További törekvések a zsidó nevek 
teljes megszüntetésére

A zsidó nevek viselését érintő átfogó szabályozás után is 
kiemelt jelentőséget szenteltek annak, hogy németek ne 
vegyenek fel zsidó eredetű, de egyébként nem tiltott neve-
ket. Az 1942-ben megjelent, az egyházi keresztelést, há-
zasságkötést és temetést felváltani hivatott „életünnepek” 
megtartására vonatkozó irányelvben előírták, hogy

„a pártnak és szerveinek, valamint az anyakönyvveze-
tőknek segítségére kell lenniük a párt- és népbajtársak-

nak az utónevek választásában azért, hogy el lehessen 
érni a nem német, különösen a zsidó és vallási nevek 
kiirtását. Ebből a célból megkapják a német nevek lis-
táját, amelynek megjelenése után kívánatos, hogy szü-
letési ünnepség életünnepségként csak akkor tartható 
meg, ha a gyermek német nevet kap”.17

5. A bírósági gyakorlat

A névjog alkalmazása a bíróságoknak is feladata volt, 
mert azokhoz jogorvoslatnak volt helye az anyakönyvve-
zető intézkedése ellen.

1. A kizárólag zsidók által viselhető utónevek listájának 
megjelenése előtt egy német apa a Josua utónevet akarta 
adni a fi ának, de a bejegyzését az anyakönyvvezető eluta-
sította azzal az érveléssel, hogy az héber eredetű és a né-

met nyelvben nem 
honosodott meg. 
A másodfokú bíró-
ság szerint ez a név 
a német nyelvhez 
sem igazodott, mint 
például a Hans, Pe-
ter, Maria, Ruth, Jo-
hannes, Paul. A har-
madfokú bíróság18 
kifejtette (1938. 
július 1.), hogy új-
szövetségi zsidó és 
néhány ószövetségi 
zsidó név is – mint 
Eva vagy Ruth – 
m e g h o n o s o d t a k 
Németországban, a 
Josua azonban nem 
ilyen, amely tipikus 

zsidó név, és zsidó hangzása is van. Ezt német gyermek-
nek adni nem lehet, ami a gyermek érdeke is, akit emiatt 
később kellemetlenségek érhetnének, amikor iskolába 
kezd járni.

„Az ilyen utónevek a népről és államról, a zsidóság 
veszélyéről alkotott nemzetiszocialista nézettel össze-
egyeztethetetlenek és ezért egyszerűen tiltottak. A zsi-
dósággal való mindennemű érintkezést a csírájában el 
kell pusztítani. […] Az ehhez kapcsolódó hagyomány 
már nem egyeztethető össze a jelenkor gondolataival 
és nézeteivel és ezért fel kell vele hagyni. […] Ahogy 
egy hagyomány megtartása, ugyanúgy fontos egy új 
hagyomány megteremtése, amihez a mai Németország 
különös lehetőséget nyújt.”

A harmadfokú bíróság a Németországban 1938-ban ural-
kodó felfogásból vezette le, hogy német gyermekeknek 
idegen nevek annyira nem kívánatosak, hogy viselésük a 
jó erkölcs és az állami rend elleni cselekedetként értéke-
lendő. Így „a Josua utónév elutasítása teljességgel meg-
alapozott és megfelel a mai nemzetiszocialista világnézet-

Zsidók internálása (Lengyelország, 1939. szeptember)16
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nek”. Ugyanezzel az érveléssel elutasíthatták a bejegyzést 
például az Abraham, Israel, Samuel, Salomon, Esther 
vagy a Judith utónevek esetében.

2. Egy további, szintén a lista megjelenése előtt indult 
ügyben az Esther (magyarul Eszter) bejegyzését azzal uta-
sította el az anya-
könyvvezető, hogy 
zsidó név. A já-
rásbíróság szerint 
azonban nem zsidó, 
hanem babiloni, és 
utasított a bejegyzé-
sére. A harmadfokú 
bíróság döntésének 
idején19 (1938. ok-
tóber 28.) már léte-
zett a zsidó utóne-
vek listája, és mivel 
az Esther azon nem 
szerepelt, az enge-
délyezhetőségének 
a feltételeit külön 
megvizsgálta, és 
arra jutott, hogy

„nem német név […] német árja gyermeknek csak ak-
kor engedélyezhető, ha eredetileg külföldi származású 
utónévként Németországban évszázadok óta használ-
ják, a népi felfogásban már nem idegen utónévnek te-
kintik és teljesen németesedett, vagy különös indok ezt 
megköveteli. A jelen ügyben egyik feltétel sem áll fenn.”

Úgy döntött, hogy az Esther nem zsidó név, hanem babi-
loni-asszír, tehát árja eredetű, amelyet a Bibliában felvett 
a „teljesen zsidó” Hadassa (a listában: Hadasse) is, akinek 
Xerxes király iránta érzett testi vonzalmának is köszön-
hetően, sikerült királynővé lennie, és az ország árja ve-
zetőségét meggyilkoltatnia. „Egy ilyen zsidó származású, 
bűnöző szajha nem tekinthető olyan személynek, aki után 
német szülők a leánygyermeküknek a nevet adhatják.” 
A további indokolás szerint német keresztény körökben 
az Esther utónév hosszú ideig használatos volt, és némely 
területeken családi hagyománnyá vált, ez azonban nem 
nyert teljességgel igazolást, a történelmi Esther minden-
esetre nem keresztény, és még kevésbé német példakép.

„Az esetleg fennálló családi hagyományt fel kell adni, 
mert a mai világnézettel nem egyeztethető össze. A né-
met egészséges népi érzülettel nem hozható összhangba, 
hogy egy német lány, különösen, aki a Németország szá-
mára annyira nagy és jelentőségteljes 1938. évben szü-
letett, a tipikus zsidónak érzett Esther utónevet kapja”.

Az indokolásra jellemző, hogy a bibliai hűséget és az is-
mert történelmi valóságot teljes egészében fi gyelmen kí-
vül hagyta, illetve félremagyarázta.

3. Egy másik esetben a Lazar név (magyarul Lázár) be-
jegyzését az anyakönyvvezető elutasította, arra hivatkoz-
va, hogy a Lazarus szerepel a tilalmi listán, és a Lazar két-

ségkívül abból eredeztethető. Az apa jogorvoslata alapján 
eljáró járásbíróság viszont elrendelte a bejegyzést. A fő-
polgármester indítványára eljáró főbíróság ezzel szemben 
egyetértett (1940. február 23.)21 az anyakönyvvezetőnek 
azzal a nézetével, hogy a Lazar a Lazarus zsidó név rö-

vidítése. Kifejtette, 
hogy a Lazar tipi-
kus zsidó utónév, 
amelyre mindenki 
a Lazarus rövidíté-
seként aposztrofál. 
Az Eleazar héber 
alapformából szár-
mazik a héber Lazar 
vagy Lasar, amely 
később a latin for-
májú Lazarus név-
vé lett. Ugyanakkor 
szükségtelen a név 
eredetének kutatása, 
mert az a vélemény 
fontos, amely min-
den további magya-
rázat nélkül érthető. 
A hétköznapi érint-

kezésben a Lazar névre mindenki a Lazarus rövidítéseként 
gondol, hasonlóan a Jakob Jakobus, a Paul Paulus, illetve 
a Christoph Christopherus nevekhez. Ez egy egyszerű és 
világos gondolatmenet, amelyen az a jogorvoslati indoko-
lás sem változtathatott, miszerint egy Lazar nevű császár 
1389-ben az Amsel mezőn vívott csatában elesett, és an-
nak sincs jelentősége, hogy ez a név egy ismert nemesi 
család sarjának neve is volt. Helytelen a járásbíróságnak 
az az álláspontja, hogy a Lazar név engedélyezendő azért, 
mert a zsidó nevek felsorolásában nem szerepel. Ha ez így 
lenne, akkor a Salomo nevet is engedélyezni kellene csu-
pán azért, mert a jegyzékben a göröghöz igazított formájú 
Salomon a Sally és a Salo rövidítésekkel együtt megtalál-
ható, de nem a Salomo. Ezzel ellentétes következtetés ab-
ból sem vezethető le, hogy a listában a Leiser is szerepel, 
amely szintén az Eleazar névből származik. Az előbbiek 
összefüggése ugyanis nem egyértelmű mindenki számára, 
sőt a Leiser inkább önálló névként jelenik meg, míg a La-
zar a Lazarus rövidítéseként jelenik meg. Az egészséges 
népi érzület véleménye az irányadó, az pedig a Lazar ne-
vet a Lazarus rövidítésének tekinti. Egy német fi úgyerme-
ket, aki ezt a nevet kapja, valószínűleg kellemetlenségek 
fognak érni, pajtásai nem fogják elfogadni ezt a nevet és 
csúfolni fogják. Ha egy név – a rövidítésével együtt – a 
német gyermekek számára tiltott zsidó nevek között talál-
ható, az nekik nem adható, és a családi hagyományt ilyen 
esetekben fi gyelmen kívül kell hagyni.

4. Az anyakönyvvezetők „egészséges népi érzülethez” 
ragaszkodását mutatja az az eset is, amikor egy anya-
könyvvezető a Marianne [magyarul: Mariann(a)] bejegy-
zését elutasította azzal, hogy héber eredetű, egyúttal Fran-
ciaország gúnyos megjelölése. A járásbíróság azonban a 
bejegyzést elrendelte 1940. október 4-én, „mert a német 
nép már tiszta németnek érzi”.22

A náci Németország Népbírósága. Középen Roland Freisler elnök, mögötte Hitler 
mellszobra (Berlin, 1944. augusztus)20
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6. A zsidó nevek használatának egyéb 
aspektusai

6. 1. Betûzés a távközlésben

A berlini telefonkönyvekben rendszeresített betűzési táb-
lázatban először 1903-ban írták elő – az összetévesztések 
elkerülése érdekében – a betűk nevekkel, illetve néhány 
esetben egyéb szavakkal történő megjelölését az „A mint 
Albert”-től kezdve a „Z mint Zacharias”-ig. A táblázat jelen-
tős mértékben módosult a nemzetiszocialista korszakban, az 
akkori eszmének megfelelően. 1933. április 22-én eltávo-
lításáról intézkedtek,24 és az 1934-ben nyomtatott telefon-
könyvekben lévő betűzési táblázat szerint a D betűt a David 
helyett a Dora névvel, a J betűt a Jakob helyett a Jot szóval, 
az N betűt a Nathan helyett a Nordpol (Északi-sark) szó-
val, az S betűt a Samuel helyett a Siegfried névvel, a Z betűt 
a Zacharias helyett a Zeppelin szóval kellett megjelölni.25

6. 2. Cégnevek

Nem léteztek általános szabályok a zsidó (rész)tulajdono-
sok cégeinek névviselésére. Az ehhez kapcsolódó problé-
mákat esetről esetre oldották meg. 1933 decemberében pél-
dául a „J. L. és fi a” cég – ahol az L. összetéveszthetetlenül 
zsidó név volt – tulajdonosai a szintén zsidó H. nevelt fi ú 
cégbe felvételével a cég nevét „H. Müller & Co.” cégnévvé 
akarták változtatni. Ezt azonban az első- és a másodfokú 
bíróság is elutasította azzal az indokkal, hogy a változta-
tás meg nem engedett módon kizárólag a cégtulajdonosok 

korábbi cégnévből kitűnő zsidó származásának elrejtését 
szolgálja, ami erkölcstelen. Ehhez a harmadfokú bíróság 
csatlakozott azzal, hogy „bizonyos értelemben fennáll a 
zsidó cégek megjelölésére vonatkozó igény, igaz a törvény 
jelenleg nem kíván meg ilyen megjelölést”.26

6. 3. Nevek emlékmûveken

A Propagandaügyi Minisztérium 1935. október 24-én ki-
adott utasítása szerint az első világháborúban elesettek 
emlékművein a zsidó frontharcosok neveit nem szabad 
feltüntetni. A már felállított emlékművekről a neveket 
nem kellett eltávolítani.27

6. 4. Mûvésznevek

1935 második felében a zsidó művészeknek több esetben 
megtiltották a művésznevek viselését.

A württembergi rendőri vezetésnek az 1935. november 
19-i, alárendelt rendőri szervek részére kiadott, a művészne-
vek zsidók általi viseléséről szóló utasítása szerint „a politi-
kai rendőr komisszár 1935. október 30-án elrendelte, hogy 
a zsidóknak a művésznevek családi nevükkel vagy a nélkül 
történő viselését meg kell tiltani, mert felvételükkel a zsidó 
nevet elfedik”.28 Coburgba szintén 1935 októberében érke-
zett meg a Bajor Politikai Rendőrség átirata, amelyben a 
zsidóknak a művésznevek viselését megtiltották, mert „a 
művésznév felvételével a zsidó nevet elrejtik”. Erre a helyi 
rendőri szerv vezetője közölte az egyik művésszel: „Samu-

Zsidó személy útlevele a J („Jude” – „zsidó”) bélyegzőlenyomattal és az Israel utónévvel. Kiadva: 1939. január 23.23
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el Löwy nyugalmazott karénekest tájékoztatom arról, hogy 
a Josef Felix művésznevet már nem viselheti.”29 Fritzlar-
ban 1935. november 26-án adták közre a helyi lapban, hogy 
„valamennyi zsidó művésznek tiltott az úgynevezett mű-
vésznevek viselése”.30 Ezután Goebbels propagandaügyi 
miniszter 1936 márciusában általános érvénnyel elrendelte, 
hogy a Zsidó Kulturális Szövetség (zsidó művészek támo-
gatására alapított önsegélyező szervezet) tagjai művészne-
veket egyáltalán nem viselhetnek.31

Jellemző volt, hogy a tilalomra a helyi zsidó lapok hív-
ták fel a fi gyelmet. A Bajor Izraelita Közösségi Újság 
1936. január 1-i száma például közzétette, hogy

„a hatóságok megtiltották a zsidó művészeknek a mű-
vésznevek viselését, mind hivatásuk gyakorlásában, 
mind a magánhasználatban. Mivel ezt követően a mű-
vészeket a polgári nevükön jelenthetjük be, közöljük 
tagjainkkal azoknak a müncheni művészeknek a nevét, 
akiknek az esetében ez a változás szükséges. Erich Eis-
ner karmester, korábban művészneve: Erck, Marieluise 
Kohn, korábban művészne-
ve: Luiko […]”32

6. 5. Utcanevek

Már a náci uralom elején intéz-
kedések születtek a zsidó utca-
nevek megváltoztatására, míg 
az egész birodalomra kiterjedő 
szabályozást egy belügyminisz-
teri utasítás teremtette meg 1938. 
július 27-án.33 Ha ez még nem 
történt meg, valamennyi, zsi-
dók vagy zsidó elsőfokú vegyes 
vérűek után elnevezett utcákat 
vagy utcarészeket haladéktala-
nul át kellett nevezni. Ha kétség 
merült fel a névadó származá-
sára nézve, akkor felvilágosítás 
céljából meg kellett keresni a 
származáskutató hivatalt. Zsidó 
nevet feltüntető utcatáblát nem 
hagyhattak meg az új utcatábla 
mellett, hanem annak felszerelé-
sével egyidejűleg el kellett távo-
lítani a régit.

A végrehajtás során jellem-
ző volt a „zsidó” fogalom ki-
terjesztő értelmezése. Erre pél-
daként hozható fel Heinrich Hertz, az elektromágneses 
hullámok létezését bebizonyító fi zikus, akinek édesapja 
kikeresztelkedett zsidó volt, és ő maga sem tekintette ma-
gát zsidónak, lutheránus hitű volt, de a róla elnevezett in-
tézményeket és utcákat mégis átnevezték.

Münchenben 1936 végén felfedezték, hogy még min-
dig tizenegy utca visel zsidó nevet, majd a levéltár segítsé-
gével azokat is átnevezték. Az egyik levéltári alkalmazott 
jelentése szerint azonban még mindig lehetséges, hogy 

„beható vizsgálat esetén némely névadó zsidóként azono-
sítható lenne”.34 Az egész birodalomra kiterjedő utasítás 
értelmében a fennmaradó utcákat mindenképpen át kellett 
nevezni, így például Karlsruhéban és Durlachban az utol-
só zsidó utcaneveket is megváltoztatták: az Albert Braun 
Straße Danziger Straße, a Hertzstraße Röntgenstraße, a 
Mendelssohn-Platz pedig Rüppurrer-Tor-Platz lett.35

7. A jogszabályok és bírósági 
döntések utóélete

A családi és utónevek megváltoztatásáról szóló törvény (Ge-
setz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen) 
jelenleg is hatályos, amelyet 2021 tavaszán módosítottak leg-
utóbb.36 A Szövetségi Igazgatási Bíróság 1954. május 7-én 
a német szövetségi jog részévé nyilvánította,37 így élő jog 
maradt, majd az 1958. március 7-én meghozott döntésében38 
megállapította: „A törvény sem egészében, sem részében 

nem tekinthető nemzetiszocia-
lista terméknek, hanem az egyes 
német államok akkor létező jo-
gát foglalta össze és egységesí-
tette. Egyes kifejezései: Német 
Birodalom, Birodalmi Belügy-
miniszter, ma már tárgytalanok”. 
A névváltoztatás visszavonására 
és az utónevek előírhatóságára 
vonatkozó rendelkezéseit hatá-
lyon kívül helyezték, az egyik 
módosítással megkönnyítették az 
elvesztett nemesi címek vissza-
vételét, egyebekben – érdemben 
– nem módosították.

A második végrehajtási ren-
deletet – a végrehajtási utasítá-
sokkal együtt – a szövetségesek 
1945. szeptember 20-án hatá-
lyon kívül helyezték.39

Az 1998. szeptember 1-jén 
hatályba lépett a büntető igaz-
ságszolgáltatásban hozott nem-
zetiszocialista jogtalan ítéletek 
hatályon kívül helyezéséről 
szóló törvény (Gesetz zur Auf-
hebung nationalsozialistischer 
Unrechtsurteile in der Straf-
rechtspfl ege)40 A törvény 1. 
§-a szerint „a törvény hatályon 

kívül helyezi azokat az elmarasztaló büntetőbírósági íté-
leteket, amelyeket az igazságosság elvének megsértésé-
vel 1933. január 30. után a nemzetiszocialista jogtalan 
rendszer létrehozása vagy fenntartása céljából politikai, 
katonai, faji, vallási vagy világnézeti okokból hoztak.” E 
döntések többek között azok, amelyek a törvény mellék-
letében megjelölt törvényi előírásokon alapulnak. A mel-
léklet 17. pontja ilyenként jelöli meg a zsidó utóneveket 
érintő második végrehajtási rendeletet.41

A zsidó áldozatok emlékére az 1938-ban lerombolt 
zsinagóga helyén állított emlékmű

(Drezda, 1987. november)42
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STÁL, JÓZSEF
Die Diskriminierung der Juden mittels des Namensrechtes
im nationalsozialistischen Deutschland 
(Zusammenfassung)

Es ist allgemein bekannt, dass Millionen von Juden wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges getötet wurden. Kaum be-
kannt ist aber, dass ihre physische Vernichtung durch die 
deutsche Gesetzgebung vorbereitet worden war. Das Ge-
setz über die Änderung von Familiennamen und Vor-
namen 1938 regelte das Namensrecht im Deutschen 
Reich erstmals einheitlich und ermöglichte gleichzeitig 
die Diskriminierung der Juden. In den Durchführungs-
vorschriften wurde festgelegt, dass Juden nur bestimm-
te Vornamen führen durften, ansonsten Pfl ichtvorna-
men annehmen mussten. Auch wurde festgelegt, dass 

deutschblutige Kinder nur deutsche Vornamen erhalten 
dürfen. In der Abhandlung werden die wesentlichen 
Elemente der antisemitischen Namensvorschriften dar-
gestellt, es geht aber auch darum, wie diese von den 
Gerichten umgesetzt wurden. Darüber hinaus werden 
spezifi sche Aspekte der Namensführung: das Verbot 
des Gebrauchs der jüdischen Namen im Telefonver-
kehr, die Namen auf Denkmälern, die Firmennamen, 
die Künstlernamen und die Straßennamen kurz be-
leuchtet. Einige Worte werden dem Fortbestehen des 
im NS-Staat erlassenen Namensgesetzes gewidmet.
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1. Bevezetés

A fényképészet technológiai oldala hatalmas fejlő-
désen ment keresztül az elmúlt évszázadok alatt, 
felhasználásának lehetőségei pedig folyamatosan 

bővültek, míg végül a mindennapi életünk szerves részévé 
vált a tág értelemben vett fotográfi a. Kezdetben a fény-
képek készíttetése csak kevesek kiváltsága volt, hiszen az 
első fényképezőgépek még kézzel készült darabok voltak, 
a lencsék csiszolása hosszú munkaórákat vett igénybe a 
mesterek idejéből, emellett a fényérzékeny anyagok előál-
lítása is igen költséges folyamat volt (gondoljunk csak az 
üvegdiákra vagy a fémlemezekre készített fényképekre). 
A későbbiekben aztán a technológiai fejlődés és a tömeg-
gyártás bevezetésének hatására egyre nagyobb társadalmi 
rétegek számára vált elérhetővé a fotográfi a, amelyben 
nagy szerepet játszott a fi lm feltalálása, majd az egyre ki-
sebb formátumok (120-as, majd 135-ös) elterjedése. Je-
lentős változást hozott a digitális fényképezőgépek meg-
jelenése, melynek eredményeként érünk el a mai, aktuális 
helyzethez.

Az előbbi folyamatnak minden eleme hatást gyako-
rolt a fényképészet különféle szakágazataira, így a bűn-
ügyi fotográfi ára is. Ezt a fogalmat meglehetősen tágan 
kell értelmeznünk, magában foglalja a bűncselekmények 
helyszíneinek feltérképezését, illetve képi rögzítését, a 
bizonyítási eszközök fényképezését, illetve a gyanúsítot-
takról, illetve az elítéltekről a bűnügyi nyilvántartásokhoz 
készült arcképes felvételek készítését. Ide tartoznak to-
vábbá a szemmel is érzékelhető nyomokon túlmenően az 
ún. teljes spektrumos felvételek is, tehát többek között az 
ultraibolya és az infravörös tartományban történő lekép-
zések, még tágabb értelmezésben pedig idesorolhatóak a 
bűnügyi fogászati felvételek, röntgenképek, illetve más 
hasonló – az igazságügyi szakértők munkáját elősegítő – 
fényképek készítése is.

A bűnügyi fényképezés mellett használatos továbbá a 
kriminalisztikai fényképezés1 fogalma. A kriminaliszti-
kai fényképezés a krimináltechnika2 önálló ága, melynek 
célja a bűntettek felderítése szempontjából szükséges té-
nyek rögzítése, szemléltetése, eredményeinek felhaszná-
lási területe pedig a bűnüldözésre, ezen belül különösen 
a bűntettek megelőzésére, megszakítására és felderítésére 
korlátozódik. Két fő területét különböztetjük meg: a nyo-
mozási cselekményekkel összefüggő dokumentációs rög-
zítő és a szakértői kísérleti vizsgálati fényképezést.3 

2. A bûnügyi fényképezés 
a kezdetekben 

2. 1. A fotográfia kialakulásától a 
kriminalisztikai célú felhasználásig vezetô út

A fotográfi a kialakulásának története egy igencsak hosszú 
folyamattal írható le, melyben közrejátszott számos feltaláló 
munkássága. Ki kell emelni többek között Johann Heinrich 
Schultze német fi zikus munkásságát, aki az 1720-as évek-
ben az ezüstsóval kísérletezett. A folyamat a 19. században 
gyorsult fel igazán. Az első fényképet Joseph Nicéphore 
Niépce készítette 1826-ban, fényérzékeny anyaggal be-
vont fémlemezre. Az expozíciós idő az általa kidolgozott 
módszerrel nagyjából nyolc órát vett igénybe. A technikát 
az 1830-as években a szintén francia származású Louis 
Daguerre tökéletesítette. Az általa kifejlesztett eljárást – a 
feltaláló neve után – dagerrotípiának nevezzük, melynek 
lényege, hogy egy ezüsttel bevont rézlapra történt az expo-
zíció, melyet higanygőzben hívott elő és sóval fi xált. Az ál-
tala készített felvételek expozíciós ideje már jóval kevesebb 
volt Niépce-énél, nagyjából 30 másodpercet vett igénybe. 
Szintén nagy változást jelentett a folyamatban Henry Fox 
Talbot munkája, aki fényérzékeny papírral helyettesítette a 
fémlapokat, illetve a Petzval József által az 1850-es évek-
ben kifejlesztett relatíve nagy fényerejű portréobjektívek.4

A fotográfi a megszületésével szinte teljesen egy időben 
kezdetét is vette annak alkalmazása az igazságügyi terüle-
teken. 1840 körül a belga rendőrség a dagerrotípia segít-
ségével már készített felvételeket a brüsszeli börtönben.5 
Jens Jäger (2001) három periódusra osztotta fel a fényké-
pészet bűnügyi célú implementációjának folyamatát:

1. Az ún. kísérleti periódus, mely 1870-ig tartott
2. Az átvételi korszak, melynek során az újjászervezett 

bűnügyi rendőrségi erők átvették a fotográfi a hasz-
nálatát
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