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Haaz1921-esnépszámlálástvesszükalapul,akkoraz1918.október28-ánkikiáltott
csehszlovákKöztársasághozmintegy355 ezer izraelita vallású személy került, akik
közül126ezeracsehországrészekben,136ezerSzlovákiában,93ezerKárpátalján
élt.(Čermáková2003,15.p.)eza355ezerfőazonbankorántsemtekinthetőegysé-
gesközösségnek,hiszenszociálisan,vallásilagésanyanyelvébenisjelentősenréteg-
zettcsoportotalkotott.Hapedigasszimiláltságukelőrehaladottságátnézzük,aztlátjuk,
hogyaznyugatrólkeletfeléhaladvacsökkent.Alegerősebbacsehországrészekben,a
leggyengébb Kárpátalján volt. de hasonló regionális eltéréseket lehet kimutatni az
ortodoxiaésaneológiaközöttimegoszlásban,vagyakáracionizmushozfűződőviszo-
nyukbanis.

HacsakSzlovákia területéreszűkítjük levizsgálatunkat,elmondható,hogyazott
élő136ezer fődöntő többségeamagyarsághozasszimilálódott,mózes-hitűmagyar
volt.eztigazolja,hogyaz1910-esnépszámlálássorán78%-ukvallottamagyarnakaz
anyanyelvét,(popély1991,61.p.)miközbenamagyar–szlováketnikaihatáralattezaz
aránya100%-hozközelített.ennekafejlődésnekmáiglegkidolgozottabbmagyaráza-
tátaKarádyviktorneveáltalfémjelzettasszimilációstársadalmiszerződéselmélete
jelenti,1 amelyegyadualizmuskorimagyarelitésamagyarországizsidóságközöttiírat-
lan szerződésmeglétét feltételezi. Az egyezség lényege pedig az volt, hogy a zsidók
magyarráválásukértcserében(amelyrészevoltazországelmagyarosításárairányuló
folyamatnak)aktívrészeseilehettekazgazdaságifejlődésnek,smegkaptákazinteg-
rációlehetőségét.Azasszimilációsszerződés1918-igkiválóanműködött,hiszenaleg-
gyorsabban asszimilálódó népcsoport épp a zsidók voltak, viszont korábbról hozott

1 Amagyarországizsidókpolgárosodása,azországmodernizációjábanbetöltöttszerepükés
azasszimilációstársadalmiszerződéstémájáhozl.Karády1997.
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2 Komlós Aladár Zsidók válaszúton című, 1921-ben eperjesen megjelent könyvéből idézi
Kovács2004,13.p.

3 ennekaváltozásnakakövetkezményeirőll.ungváry2013,13–19.p.
4 ATrianonelőttiszlovákpolitikaésazantiszemitizmustémájábanl.Szabó2014.
5 Azsidóellenesmegmozdulásoknakadokumentálásátilletőenfontosforrásmedvecký1930.

mobilitásuknakköszönhetőenőkváltakalegnagyobbnyerteseivéannakgazdaságifej-
lődésnek,amelyakiegyezésutánimagyarKirályságotjellemezte.Sőt,túlisteljesítet-
tek, hiszen a nemzetiségi vidékeken nemcsak hogy elmagyarosodtak, a szlovákok,
románokegyenesenmagyarosító tényezőként is tekintettekrájuk.ennekamagyarrá
vált, de zsidóságát ismegtartó közösségnek az érzéseit fejezik ki hitelesenKomlós
Aladársorai:„…duplabőrünkvan:üsdelőttünkamagyartésfáj…Üsdazsidótésmég
jobbanfáj.miduplántudunkfájni.”2

AtörténelmimagyarKirályság1918–20-banlezajlottszétbomlásánakésatérség
politikaiújraszervezésénekkövetkeztébenaKárpát-medencekülönbözőrégióibanélő
zsidóságegymáshozképestmeglehetőseneltérőkörülményekközékerült.Atrianoni
országterületen az „asszimilációs társadalmi szerződés” működésének a feltételei
megszűntek,3 a közbeszéd és a politika a befogadás helyett a kirekesztés irányába
mozdultel.eközbena felvidéki zsidósága térség legdemokratikusabbállamának,a
csehszlovákKöztársaságnaklettapolgára.

máraközhelykéntkezeljükakorabelicsehszlovákiaésazsidóságkiegyensúlyozott
éskonfliktusmentesviszonyát.Hibalenneazonban,haamasaryknevévelösszeforrott
első„republikát”idealizálnánk,hiszenatörvényekelőttiteljesegyenlőség,akedvező
politikailégkörésanyíltantiszemitizmustólmentesközbeszédmégnemjelentetteaz
antiszemitizmusszsidó–kereszténykonfliktusokhiányát.Különösenérvényesvoltez
Szlovákiaterületén,aholazsidósággalszembeniérzésekafalusias,elmaradottéserő-
senkatolikusszlováktársadalomhagyományosantijudaizmusamellettegymásikfon-
tosforrásból,anacionalizmusbólistáplálkoztak.4

AFelföldön–elsősorbanamagyar–szlováknyelvhatárfölöttiszlováketnikaiterüle-
teken–máraz1918/19-benlezajlottimpériumváltástissokhelyenerőszakoszsidó-
ellenesmegmozdulásokkísérték,amelyekugyan leginkább fosztogatásokbanmerül-
tekki,denemegyszeremberéletetisköveteltek.5 Kezdetbenugyanolyanösztönöscse-
lekedetekrőlvoltszó,amelyeketaközrendmeggyengüléseésarosszélelmiszer-ellátás
váltottki,ámazsidóellenesmegmozdulásokmásodikszakaszáramáraszlovákértel-
miségésa frissenkiépülőállamhatalombiztatásamellettkerültsor, (jelínek,2009,
124.p.)sekkormárelsősorbananemzetikérdésjátszottaamotiválóerőt.enneka
központilagélesztettantiszemitizmusnakvoltakulcsfigurájaacsehszlovákállamala-
pításlegfontosabbszlovákrésztvevője,vavroŠrobár,akimáraszázadfordulónisazsi-
dókat jelöltemegaszlováknép főellenségeként.Azállamfordulatotkövetőenpedig
Szlovákiateljhatalmúminiszterekénttudatosanigyekezettösszekapcsolniazújállam-
hatalomkiépítésénekkérdésétazsidókérdésmegoldásával,aminálaelsősorbanazsi-
dókgazdaságibefolyásánakletörésétjelentette.

Akorabeliszlovákközvéleményzsidóellenesmagatartásánaklegfontosabbmozga-
tórugója az volt, hogy a jórésztmagyar nyelvű felvidéki zsidóságra a dualizmus kori
magyar állam magyarosító törekvéseinek hordozójaként tekintettek. vavro Šrobár

4 Simon attila
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6 Štefáneknek Základy sociografie Slovenska című, 1945-en megjelent könyvéből idézi
mlynárik2005,71.p.

7 Az1930-asnépszámlálássoránamagát izraelitánakvallók53%-azsidónemzetiségűnek,
32%-ukpedigcsehszlováknakmondtamagát.Sčítání lidu v republice Československé ze dne
1. prosince 1930.díli.praha,SÚS,1934,106.p.

8 Az1921-esnépszámlálásalkalmávalKassánszámosmagyaranyanyelvűizraelitátjegyeztek
beakarataellenérezsidónemzetiségűként.vö.Kovács2004,41.p.

magaistöbbszörnyilatkozottabbanaszellemben,hogyazsidókugyanúgynemlojáli-
sakcsehszlovákiáhozmintamagyarok,shogyazállamfordulatidejénvelükszemben
megnyilvánulóerőszakos fellépésértsajátmaguk tehetnek,mertkiszolgálóivoltaka
magyarosításnak.(Hradská2001,52–53.p.)denemcsakapolitika,hanemaközélet
ésatudományosságszintjénisáltalánosnakvoltmondhatóezahozzáállás.eztdoku-
mentáljákaszlovákszociológiamegalapozójánaktartottAntonŠtefáneksorai:„Azsi-
dókmindig is idegen testvoltakazáltalunk lakott régióban. idegenkéntéltekközöt-
tünk,másvoltanyelvük,másavallásuk,máskéntgazdálkodtak,viselkedtek.Teljes
mértékenkihasználtákazokatazelőnyöket,amelyekazuralkodómagyarfajpolitikai
protekciójából,aszlováksággazdaságifejletlenségéből,természetestoleranciájábóls
azegyügyűnép,deazértelmiségkönnyelműségébőlszármaztak(…)Történelmitény,
hogyvárosainkazértmagyarosodtakelolygyorsan,mertazsidókbanolyantársadalmi
segítőretaláltak,akiknyelvi,gazdaságiéskulturálistérenisszívóséscsendeselnem-
zetlenítő tevékenységet fejtettekkiaszlovákokkörében.”6 mintazonbanKovácséva
helyesenállapítjameg,annakellenére,hogyavezetőcsehésszlovákpolitikusoktól
nemvolt idegenazantiszemitizmus,azsemazőegyéni,sempártjaikpolitikaiprog-
ramjábannemjelentmeg.(Kovács2004,18.p.)ezpedigkedvezőfeltételeketterem-
tettahhoz,hogybárafelvidékizsidóságkezdetbenellenszenvvelfogadtaazállamfor-
dulatot, a csehszlovákállamdemokratikuspolitikai légköreésa vezetőállamférfiak
(leginkábbmasaryk)részérőlfeléjükirányulógesztusokhatásáragyorsanelfogadtaaz
újállamjogihelyzetet.

ebbenafolyamatbannemkevésszerepevoltannak,hogyahivataloscsehszlovák
politika kezdettől fogva támogatta, majd törvényesítette a zsidóság nemzetiségként
valóelismerését.Sbárezta lépést gyakranmasarykelnökazonmeggyőződésének
tulajdonítják,miszerintőazsidókatsajátésmásokkalösszenemtéveszthetőjellem-
vonásokkalellátottközösségkéntlátta,ámazsidónemzetiségkategóriájánakbeveze-
tésétleginkábbazanemisnagyontitkoltszándékmotiválta,hogyezáltalcsökkentsék
anémetekésmagyarokstatisztikaiszámát.

Acsehszlovákpolitikaszámításabeváltugyan,azsidóközösségmégsemfogadta
egyöntetűeneztalehetőséget,hiszenaszlovákiaizsidóságmintegy70%-átkitevőorto-
doxközösségekteológiaiokokbólelutasítottákazsidóságotmodernértelembenvett
nemzetkéntfelfogni.ígyaszlovákiaizsidóságnakmintegyafeleéltafelkínáltlehető-
séggel,svallottamagátakorszaknépszámlálásaisoránzsidónemzetiségűnek,míga
maradék csehszlovákként,magyarként, németként stb. kerül bea statisztikákba.7 A
kormányzatielvárásokaszlovákiai zsidóságnakamagyaroktól valódisszimilációjára
irányultak,amelynekérdekébenazeszközökszélesskálájátvonultattákfel,amézes-
madzagtól a korbácsig.8 ez a politika alapvetően sikeres volt, hiszen 1930-ban a
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9 Aválasztásieredményekforrása:Československá statistika. Sv. 31. řada I. Volby do posla-
necké sněmovny v listopadu roku 1925.praha,Státníúřadstatistický,1926,66–67.p.

10 dunaszerdahely két háború közötti politikai és társadalmi életével kapcsolatban l.
nagy–nagy–novák–Simon–vajda2012,89–111.p.

11 Aneológia és ortodoxia által amúgy ismegosztott közösséget, amelyre nyilvánvaló hatást
gyakoroltKárpátaljaviszonylagosközelségeis,továbbszínesítetteacsehszlovákidőkbena
csehországrészbőlideérkezőizraelitabevándorlásis.

Szlovákiábanélő izraelitáknakmárcsak16%-amondtamagátmagyarnemzetiségű-
nek,miközbenmindenmásodikizraelitazsidónak,mindenharmadikpedigcsehszlo-
váknemzetiségűnekvallottmagát.Aszlováknacionalizmusennélistöbbrevágyvaa
zsidóknakaszlováksághozvalóténylegesasszimilációjátszorgalmazta,amiazonban
nehezenindulóésnehézkesfolyamatvolt.Hiányzottugyanishozzá–különösenaköz-
társaságelsőéveiben–amegfelelőmotiváció,hiszenazsidóságnemérzékelteaszlo-
vákkáválásttársadalmielőrelépésként.ennekhiányábanpedigazsidóság–függetle-
nülbevallottnemzetiségétől–továbbraismagyarulbeszéltésamagyarkulturálistér
szereplőjevolt.

eztisfigyelembevéve,Kovácsévamegállapításaivalegyetértve,úgyvélem,hogya
fenti népszámlálási adatok nem jelentik a felvidéki zsidóság identitásának alapvető
változását,hiszenilyenmértékűváltozásnéhányévalattnemkövetkezhetettvolnabe.
(Kovács2004,43–44.p.)Úgyvélem,hogyazidézettnépszámlálásiadatokatinkább
egyfajtapolitikai aktusként, azállammal szembeni lojalitás kifejezéseként kell értel-
meznünk.Seznemcsupán1930,dejórészt1910és1938tekintetébenisérvényes.

Adél-szlovákiaizsidókazonbannemcsupánidentitásuktekintetébenkerültekválaszút
elé,hanempolitikaihovatartozásukkapcsánis.Ahivataloskormányzatipolitikakoránt-
sem egyformán kezelte a szlovákiai zsidóságon belüli csoportokat, s elsősorban az
ortodoxközösségekettámogatta.ennekeredményepedigazvolt,hogyezekaközös-
ségeknagyaránybanéppakormánypártokraadtákszavazatukat,miközbenazsidó
pártnak kevés támogatója akadt. jó példázza ezt a Kis-palesztinának is nevezett
dunaszerdahelyeseteis,aholalakosságközelfelétkitevőmózes-hitűmagyarokdöntő
többségeacsehszlovákcentralistapártokra(főlegaziparospártraésazAgrárpártra)
adtalevoksát.ennekisvoltköszönhető,hogyebbenateljesenmagyarnyelvűváros-
banacsehszlovákpártok1925-benavoksok46%-átszereztékmeg, többet,minta
magyarpártok.eközbenazsidópárttámogatottságameglehetősengyengevolt,becs-
lésemszerintahelyiizraelitaszavazatokcsupán7-8%-átvihetteel.9 ennekamagatar-
tásnakazértékelésemégnemlezárttéma,ámúgyvélem,hogyismétazállampolgári
lojalitásmegnyilvánulásáróllehetszó.erősítieztavélekedéstazis,hogyaközségipoli-
tikábanviszontnemtudtakérvényesülniacsehszlovákpártok,mivelottazizraeliták
saját községi pártjaikat támogatták, amelyek elsősorban a helyi magyar pártokkal
működtekegyütt.10

eltérőpolitikaimagatartástkövetettviszontakassaizsidóság,amelyaviszonylag
homogéndunaszerdahelyiközösségtőleltérőenmindszármazását,mindnyelvét,mind
kultúráját tekintvemeglehetősenszínesképetmutatott.11 dunaszerdahellyelellentét-
ben itt a zsidó párt az izraelita felekezetűek szavazatainakmintegy 42%-át vitte el,

6 Simon attila
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12 Igazságot a felvidéki zsidóságnak! budapest, pester lloyd Kiadó, 1939, 15. p. Az adatot
innenátvéveközliFilep2011,64.p.

13Slovenský denník,1938.május7.,4.p.

(Kovács 2004, 111. p.) a maradékon pedig elsősorban a baloldali pártok
(csehszlovákiai Kommunista pártja és a szociáldemokraták csehszlovák ésmagyar
csoportjai),valamintamagyarnemzetipárt(mnp)osztozottmeg.Amagyarnemzeti
párt két alelnöke, Herz ignác és Halmi béla is a kassai hitközség tagja volt.
befolyásukatazmnp-benjólmutatja–különösenannakfényében,hogyanemzetiek-
kelközös listátállítóországosKeresztényszocialistapártnemszívesen támogattaa
zsidó jelölteket–,hogyaz1932-esközségiválasztásoksoránamagyarellenzék77
kassaijelöltjéből22zsidóvolt.12 Aztszámszerűenpontosanlehetetlenkimutatni,hogy
a kassai izraeliták hány százaléka szavazott amagyar pártokra, ám abból, hogy az
1935-ösparlamentiválasztásoksoránamagyarpártokközöslistájáraleadottszava-
zatok száma 108%-kal felülmúlta a város magyar nemzetiségűként nyilvántartott
választópolgárainakaszámát,(Kovács2004,115.p.)arrakövetkeztethetünk,hogya
magyarlistáranagyszámbanszavazhattakcsehszlovákészsidónemzetiségűkéntszá-
montartottizraelitákis.

AdunaszerdahelyésKassaközöttimarkánskülönbségetugyanmagyarázhatjaa
kétközösségeltérőszociális,származásiéskulturáliskülönbsége,ámfeltehetőenazt
isfigyelembekellvenni,hogyavegyeslakosságúKassánsokkalélesebbenjelentke-
zettanemzetiségiprobléma,mintazegynyelvűdunaszerdahelyen,amiazottani(kas-
sai)zsidókatfeltehetőenjobbanmobilizáltaamagyarpolitikaitörekvésekmellett.

bárezalegkevésbésemvoltcéljuk,afentebbvázoltfolyamatokazsidóságotaka-
rata ellenére a szlovák–magyar nemzetiségi konfliktusok kereszttüzébe sodorták, s
mindkétfélrészérőlhevestámadásokcélpontjávátették.Aszlovákiaimagyarpolitika
elsősorbanaztnehezményezte,hogyazegyébkéntmagyarnyelvűizraelitákzsidóvagy
neadj’istencsehszlováknemzetiségűnekvalljákmagukat.ezpedigamagyarságszá-
mánakcsökkenéséhez,sezzelanemzetiségiarányokhozkötöttnyelvi jogainakmeg-
vonásáhozvezet.mintpéldáulKassán,ahol1930-banahivatalosadatokszerintúgy
csökkent20%aláamagyarságaránya,svesztekelezzelannakközösséginyelvijogai,
hogyazutcánmégtöbbségbenvoltakamagyaranyanyelvűek.valójábanazonbanez
nemcsakazizraelitákonmúlott,hiszenamagyaranyanyelvűkereszténylakosságköré-
benisnagyszámbanakadtakolyanok,akikilyenvagyolyanokokbólcsehszlováknak
vallottákmagukat.

Azzalpárhuzamosan,hogymagyarrészrőlamagyarügytőlvalóelpártolássalvádol-
tákőket,aszlováknacionalizmusrészérőlisfolyamatostámadásokértékaszlovákiai
zsidókat.elsősorbanaztaszemükrevetve,hogytovábbraismagyarul„mondokolnak”,
magyarnyelvűsajtótolvasnak,sviselkedésükkelmagyarjellegetkölcsönöznekaszlo-
vákiaivárosoknak.mindezthálátlanságnak,smintaztakormányhozközeliSlovenský
denník c.lapegyik1938-asírásaisjelzi,„aszlovákokésaszlováknyelvelleniprovo-
kációnak”tekintették.13

Afelföldizsidóságkéttűzközékerült:a(cseh)szlovákközvéleménya(cseh)szlovák
népességhezvalónyelviasszimilációtvártaeltőlük,aszlovákiaimagyarpolitikapedig
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14 1938őszénekdél-szlovákiaieseményeihez,sennekkapcsánazsidókkalszembenmegfo-
galmazottvádjaihozl.bővebbenSimon2010.

15 AHorthy-korszakzsidókkalkapcsolatospolitikájárólésakorszakantiszemitaközbeszédéről
többekközöttl.Kovácsm.2012;ungváry2013.

16 SnA,f.mv,k.3.523/1938;Új Hírek,1938.november4.

8 Simon attila

azt,hogyszövetségeselegyenacsehszlovákhatalomellenikisebbségiharcban.ebből
acsapdahelyzetbőlamindkétoldalnakegyszerremegfelelninemtudó,snemisakaró
zsidóságszámárakétfélemenekülésiútvonaliskínálkozott.Azegyiketazsidónacio-
nalizmus, amásikat pedig a kommunistamozgalom internacionalizmusa jelentette.
nemvéletlentehát,hogyamagyarnyelvűdél-Szlovákiábanegyszerrevoltaknépsze-
rűekacionistaszervezetekéscsehszlovákiaKommunistapártja.bármelyikhezcsat-
lakoztak is azonban a zsidók, a szlovák és amagyar nacionalizmus egyidőjű ellen-
szenvétkellettelkönyvelniük.

Azelsőbécsidöntésután

Azelsőbécsidöntésigazitöréstjelentettadél-szlovákiaizsidókéletében.Arról,hogy
mennyireálltakahatárrevíziómellévagyvoltakellene,máig(értelmetlen)vitákfolynak.
1938nyaránugyanismégbudapestvádoltaőketazzal,hogymindenerejükkeltámo-
gatják csehszlovákiát és jelentős anyagi eszközökkel járulnak hozzá a csehszlovák
államvédelmi lépéseihez.néhányhéttel későbbviszontmára szlovák lapokverték
félre a harangokat, hogy egy esetleges népszavazás során a zsidók majd
magyarországhozakarnakcsatlakozni,ezértnemszabadhagyniszavazniőket.14 Azbiz-
tos,hogyafelföldizsidóságaTrianonutániévekbennemkis(éstegyükhozzá,hogy
jogos) ellenérzéssel nézte mindazt, ami magyarországon történik: az egyetemeken
bevezetettnumerusclausust,azantiszemitaközbeszédet,aközigazgatászsidóellenes
lépéseit.15 ezért többségük nem is várta a határváltozást. 1938-ban azonban már
Szlovákiában is egyre gyakrabban találkoztak nyílt zsidóellenességgel, s az egypárti
diktatúra felé haladó Tiso-rezsim egyáltalán nem volt szimpatikus számukra. nem
csoda, hogy a bécsi döntés előestéjén a pozsonyi zsidók egy csoportja már
magyarországmelletttüntetett.16

AHorthy-rendszerrelvalótalálkozástmindazonáltalnemkisszorongássalvárták,s
hogynemalaptalanul,arrólmáravisszacsatoláselsőnapjaimeggyőztékőket.Ahon-
védség bevonulását ugyanis sok helyen kisebb-nagyobb incidensek kísérték. ezek
közülalegáltalánosabbazvolt,hogyabevonulókfogadásárafelsorakozottfrontharco-
sokközülazutolsópillanatbanfélreállítottákazsidókat,vagyaszónoknakkijelöltizra-
elita vallásúszemély (mintezTornalján történt– vö.Gaál2001,245–246.p.)nem
mondhattaelüdvözlőbeszédét.volt,aholazsinagógaablakátvertékbe,Komáromban
amagyarországonelső ízbenagydaganatotoperálóorvos, lipschermórmellszobrát
törtékössze,(michela2014)dunaszerdahelyenzsidóüzletekkirakataittörtékbe.Az
antiszemitaközbeszédpedigszéplassanbegyűrűzöttafelvidékitelepülésekreis,elter-
jedésébenpedigegyespolitikaipártokéspolitikusokmellettazolyanszervezetek is
komolyszerepetkaptak,mintabarossSzövetségvagyamagyarTűzharcosSzövetség.

szemle-2014-4_szemle-2010-1.qxd  26. 10. 2014  22:21  Page 8



17 l. többek között jaross Andor vallomását az ellene lefolytatott népbírósági perben:
Karsai–molnár1994,154.p.

18 Felvidéki Újság,1942.június6.,3.p.
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Anyíltantiszemitizmustazonban,nohaazazelőzőhúszévszlovákiaimagyarköz-
életébőléssajtójábólteljesenhiányzott,mégsemtarthatjukcsupánazanyaországból
érkező „importcikknek”. S egyébként is, a felvidékimagyarok – legalábbis ebben a
tekintetben–gyorsantanultak.Akorábbanazantiszemitizmustólmagátmindigtávol
tartóegyesültmagyarpártisazonnalelsajátítottaaszélsőjobbbeszédmódját,sveze-
tőineknyilvánosmegszólalásaibanmár1938végénmegjelentazsidókérdésmielőbbi
megoldásánakkövetelése.ebbenatekintetbenlényegébenugyanamárlétezőmintá-
kat követték, ám az elsősorban jaross Andor által diktált diskurzusban a
magyarországonmegszokottgazdaságiésszociálismozzanatokhelyettelsősorbana
felvidékizsidóknemzethűségénekakérdésekerültaközéppontba.Azokamárkoráb-
banisélővádak,miszerintafelföldizsidóságTrianonutánnemtartottkiamagyarság
mellett,hanem„elmenekültasüllyedőhajóról”,sidegen(értsd:csehszlovák)érdekek
szolgálatábaszegődött,igazábólmostkaptaksúlytésjelentőséget.17 AKassánmegje-
lenőFelvidéki Újság (igaz,időbenkicsitkésőbb)azalábbipontokbaszedteafelvidéki
zsidósággalszembenivádakat:azsidóságtúlnyomórészehűtlenvoltamagyarsághoz;
dél-Szlovákiábanőkszerveztékmegacsehpártokat;azsidóvezettékamagyarföld-
műveseketprágába,sírtáktábláikra,hogynyelvbenmagyarok,lélekbencsehszlovákok
vagyunk;őkvoltakacsehszlovákszociáldemokráciamagyarszekciójánakavezetői;ők
vezettékakommunistapártot;aprága-barátmagyar lapokbanőkgyaláztáka legin-
kábbmagyarországot;stömegesenszavaztakcsehszlovákpártokra.18

A féligazságokból tákolt demagóg vádakkal szemben az érintettekmegpróbáltak
ugyanvédekezni,deeszközeikmárbehatároltakvoltak.1939elejénavisszacsatolt
területeksajtójaitt-ottméghelyetadotthangjuknak.ACsallóközi Hírlapban 1939feb-
ruárjábanmegjelentírásábanpickbélapróbáltamegakereszténylakosságszolidari-
tásátfeléleszteni,sadunaszerdahelyizsidókmagyarsághozvalóhűségétigazolni.pick
felemlegetteadunaszerdahelyizsidóságelsővilágháborúsrészvételét,skiemeltenfog-
lalkozottazzalis,hogymilyenszerepetvállaltakahelyizsidókamagyarnyelvűésszel-
lemiségűkultúrafenntartásábanacsehszlovákuralomidején.19 ámkevéseredmény-
nyel.országosszintenapesterlloydkiadásábanmegjelent Igazságot a felvidéki zsi-
dóságnak című kiadvány próbálkozott meg ugyanezzel, amelyben statisztikákkal és
egyénipéldákkalcáfoltajarossékvádjait,deerremársenkinemfigyeltoda,hiszena
zsidóságkirekesztésemáreldöntötttényvolt.

perszeamagyarnemzetipártvoltvezérei,semjaross,semSzent-iványjózsefnem
tagadhatták le,hogyegykoripártjukban jelentőspozíciót töltöttekbeazsidók,ezért
érvelésükbenmegjelentadifferenciáltelbírálásigénye.jarossezzelkapcsolatbanúgy
érvelt,hogya„józsidók”,akiket–mintmondotta–a„kétkezénmegtudszámolni”,
méltányos elbírálást érdemelnek, a többség azonban árulóként viselkedett, s ehhez
mérteniskellőketkezelni.ennekakülönbségtételnekajegyében,amelykorántsem
csakretorikaieszközvolt,azempésjarossigyekezettvédelmezniaz„érdemeketszer-
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10 Simon attila

zett” személyeket. Kassán még a város municipiális bizottságába is beültettek két
zsidószármazásúszemélyt,akikcsak1942-benvoltakkénytelenekfeladnihelyüket.A
népbíróságelőtttettvallomásábanjaross151olyanfelvidékizsidócsaládotemlített,20

amelynekőmagaadottmentességet,sezta„kivételezettbánásmódot”másforrások
ismegerősítik.persze1944vésznapjaibanmindenfélementességhiábavalónakbizo-
nyult.eztjelziamáremlítettHerzignácsorsais.mentességénekköszönhetőenőmég
agettósítássorán isotthonábanmaradhatott,smaga iselhitte,hogyérdemeimiatt
velesemminemtörténhet.Adeportálástazonbanősemúszhattameg,scsaládjával
együttAuschwitzbanvégezte.21

mindenesetre a felvidéki képviselőcsoport, mint azt felszólalásában Szent-ivány
józsefbejelentette,támogattaamásodikzsidótörvényelfogadását,hapedigpéldáulaz
udvardi pintérbéla felszólalását is elolvassuk, azt kellmegállapítanunk, hogya volt
szlovákiaimagyarpolitikusokekkorramárazantiszemitaretorikátisátvettékazanya-
országiaktól.Azértazösszesfelvidékipolitikusnemálltbehiénáktáborába,sőtvoltak,
akikellenvéleményüketnyíltankiismondták.Akéméndiplébános,porubszkyGézaazt
ugyanhelyeselte,hogyagazdaságiéletbizonyosterületeintörténjenmegazsidótőke
visszaszorítása,deazimrédyáltalelőkészítettmásodikzsidótörvényttöbbszempont-
bóliselhibázottnaktartotta.22 SzüllőGézapedigajavaslatfelsőházivitájábanjelentet-
te ki, hogy törvényjavaslat jogfosztást jelent, rést üt az alkotmányos szabadság és
egyenlőségelvén,sőamúgyisveszedelmesnektartjaafajialapokrahelyezkedést.

Feltehetőakérdés,mennyirevolttörvényszerűaz,hogyafelvidékimagyarpolitika
–tiszteletakevéskivételnek–atürelmetlenantiszemitizmuséskirekesztéstáborához
csatlakozott.Haaszlovákiaimagyarpolitikaelőzőhúszévétnézzük,akkorakárelőz-
mények nélkülinek is nevezhetjük ezt az irányt. még akkor is, ha az országos
Keresztényszocialistapártbasohasemengedtekbezsidókat.igaz,protestánsokatvagy
akár liberálisangondolkodókatsemnagyon, vagyisazoKpesetébennem fajialapú
kirekesztésrőlvoltszó.ráadásulazok,akikazelsőbécsidöntésutánélen jártakaz
antiszemitaretorikában,szintekivételnélkülabbólamagyarnemzetipártból jöttek,
amelybenviszont1938előttkomolypozíciókbanvoltakazsidók.Aztsemszabadfigyel-
menkívülhagyni,hogyapártmásik,Szlovákiábanmaradtrésze,amelyetazoKp-ból
jövőesterházyjánosirányított,nemindultelezenazúton.báratisóiSzlovákiaközbe-
szédetelítvevoltazsidóellenességgel,amagyarpártésvezetői,beleértveesterházyt,
távoltartottákmagukatazilyenkommunikációtól.23 Sőtmégapártnémetbarátszár-
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nyánakképviselőisemhódoltakbeennekadivatnak.Semcsákymihály,sempedig
dukazólyominorbert,akirőlpéldáultudjukazt,hogynohaaháborúutánapozsonyi
népbíróság fasizmusvádjával ítélteel,otthonába1943 februárjátólaháborúvégéig
befogadottegyzsidónőt,akiálnévenmintagyerekeinevelőjeéltacsaládmellett.24

Akülönbségettalánazadta,hogymígaSzlovákiábanélőesterházyéstársaiarend-
szerellenzékénekszámítottak,skisebbségiként„akár”azsidókraistermészetesszö-
vetségesükkénttekintettek,addigjarossékahatalmonbelülrekerültek,svalamiféle
erősmegfelelésikényszerazimrédy-vonallalvalóazonosulásfelésodortaőket.ezper-
szenemmentifelőketafelelősségükalól,csupánesetlegesmagyarázatkéntszolgál-
hatmagatartásukra.

Avisszacsatoltterületekenélőzsidókatazonbannemcsupánaverbalitásszintjén
értéktámadások,csaknemazonnalmegkezdődöttaközéletbőlésagazdaságiéletből
valókizárásukésezzelegzisztenciálisellehetetlenítésük.mintdunaszerdahelypéldá-
jamutatja,azállamialkalmazásbólmárakatonaiközigazgatás idejénkizártákőket,
majdkikerültekavárosképviselő-testületéből,steljesenkiszorultakaközéletbőlis.Az
első„szabad”március15-emegünnepléseésazországzászlófelavatásamárhivata-
los jelenlétüknélkülzajlott.Avisszacsatolt területekenélőzsidóságkirekesztésének
folyamatábankiemeltszerepetazagazdasági„őrségváltás”kapott,amelyneka leg-
fontosabbeszközétaziparengedélyek1939elejénmeghirdetettrevíziójajelentette.Az
intézkedésnyíltanmegfogalmazottcéljaafelvidékizsidóiparosokéskereskedőkbefo-
lyásánakcsökkentésevolt.ennekérdekébenavisszacsatoltterületeken1939.július
1-jeihatállyalmindenipar-éskereskedelmiengedélyérvényétveszítette,scsakazok
folytathattáktovábbtevékenységüket,akiknekabenyújtottkérelmükalapjánazilleté-
kesminiszterújengedélytadottki.Azeljáráslényegeazvolt,hogyafebruár15-ével
kezdődőegyhónapalattbeadottkérelmeketegyhelyivéleményezőbizottságvizsgálta
meg,sadottjavaslatotaminiszternekazengedélykiadásáravagyannakelutasításá-
ra.Azeljárászsidóellenesmivoltátnemlehetetttakargatni,slényegébennemistöre-
kedtekarra,ígyazmeglehetőspánikotokozottazérintettekkörében.Azelsődöntések
mégsemszülettek,amikorKassánmárolyankézrőlkézreadottfelhívásterjedt,amely-
bennyíltfellépésrebiztattákahelyizsidókereskedőketéskézműveseket.25 Akörlevél
aszerzett jogokelvételétpanaszolta,solyanakciók indítását javasolta,amellyel fel-
hívnákakeresztényközvéleményfigyelmétazsidócsaládokegzisztenciájáttönkretevő
„embertelenségre”:leveleketkívántakküldeniafontosabbújságokszerkesztőségébe,
akormányzóhoz,vagyéppbizonyosszolgáltatásokbojkottjávalakartákfelhívniafigyel-
metazőketfenyegetőveszélyre.Azilyenközösésnyíltfellépésnekazonbankevésrea-
litásavolt,samegtorlástólfélőkinkábbkülönfélekiskapukigénybevételeáltalpróbál-
takmegkibújniarendelethatályaalól.legtöbbszörazonbansikertelenül.

Aziparengedélyekrevíziójaazonbannemcsakazelsődlegescélpontkéntkezeltzsi-
dóságszámáravoltkáros,hanemafelvidékigazdaságéstársadalomegészérenézve
is.egyrésztazértis,mertazsidóvállalkozásokellehetetlenítésekereszténycsaládok
egészsorátisnehézhelyzetbejuttatta.másrésztmertavéleményezőbizottságoksok-
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szor nem a valós gazdasági érdekek mentén döntöttek, s a bizottsági tagok célja
nemegyszer az volt, hogy „kilőjék” konkurenseiket.mindezek következtében néhány
régióbanjelentősmértékbenvisszaesettakereskedelem,sbizonyostermékekbőláru-
hiánylépettfel.eközben,mintaztimrédyrőlírtmunkájábanSipospéterisjelzi,(Sipos
1970,145.p.)jarossnakésbarátainakzsírosüzletetjelentettaziparengedélyekreví-
ziója.Aszociáldemokráciaköreibőlszármazóinformációszerintugyanisújengedélyt
ötszáztólezerpengőigterjedőösszegértlehetettnálukintézni.

Aziparengedélyekrevíziójánakrészletesstatisztikájamáignemkészültel.Akora-
belisajtóbólazmindenesetrekiderült,hogyazsidókézbenlevőfelvidékiengedélyek
száma10760-ról4500-racsökkent,amiaztjelenti,hogyavoltiparosokközel60%-a
elveszítettemegélhetését.

Azigazolóbizottságokműködésének,azipar-éskereskedelmiengedélyekrevíziójá-
nak,valamintamásodikzsidótörvényalkalmazásánakkövetkeztébenaligkétévvela
visszacsatolásutánafelvidékizsidóságlényegébenugyanolyanhelyzetbekerült,mint
anyaországitársaik.eközbenpedigakereszténylakosságszolidaritásaisteljesenelfo-
gyottkörülöttük.Ahivatalosfelvidékiközéletjórésztbeálltafajvédőksorába.Komárom
elöljáróimár1940-benaztkértékapolgármestertőllevelükben,hogygyorsítsafelazsi-
dókérdésmegoldását.(Hruboň–rystveyová2014,105.p.)1942-benpedigafelvidéki
törvényhatóságok–ígyAbaúj-TornaésGömörvármegyevezetése–reagáltakpozitívan
ungésbiharvármegyénekazsidókérdésmegoldásáratettjavaslatára.26 Sőtafelvidé-
kikultúralegfontosabbszervezete,aSzmKeisolyannyilatkozatotadottki,amelysze-
rintamagyaréletnekazsidóságtólvalóteljesmegtisztításáratörekszik.27

eközbenaregionálissajtójórészeisbeálltazantiszemitahangulatkeltőkközé,e
téren különösen a lévánmegjelenőBars meg az érsekújváriÉrsekújvár és Magyar
Vidék c.lapokszerkesztőgárdájajártélen.Sbáregyedi,demégisjellemezőmozzanat-
kéntkellkezelnünkareformátusegyházrozsnyóipresbitériumánakavésznapokide-
jén született javaslatát (a javaslatot egyébként a város polgármestere, michailovits
árpádnyújtottabe),amelybenamegkeresztelkedtetzsidókösszeskivételénekameg-
szüntetését,segykülön„zsidóreformátusegyház”létrehozásátkövetelték.28

Hiábaacsehszlovákévekhúszesztendőjénekeltérőszocializációja,avisszacsatolt
területek társadalma ugyanolyan apatikusan vette tudomásul a történteket,mint az
országmásrésze.mintakomáromivészkorszakróltudósítóraabFerenckésőbbleje-
gyezte:„megmásíthatatlantény,hogyszintejelentéktelenazokszáma,akikegyáltalán
segíteniakartak,vagytudtak.Afajgyűlölettőlmegfertőzöttemberekapatikusan,tétle-
nülnéztékembertársaiktragédiáját,sőtvoltak,akikcsakarravártak,hogyazelhur-
colt,megalázottemberekhátrahagyottjavaira,mintdögkeselyűkrácsapjanak.”(idézi
Számadó2008,67.p.)dögkeselyűkbőlpedigvoltelegendő,hogycsakamáraiSándor
Naplójábanmegjelenő losonci orvosokrautaljak. (márai2004,151. p.) persze rönt-
gengépmindenkineknemjutott,ámegykiságyneműhöz,melegtéliholmihoz,fehér-
neműhözvagylábbelihezkönnyenhozzálehetetjutni.miutándunaszerdahelyrőlelhur-
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coltákavárosközelfelétkitevőzsidókat,ingatlanjaikegyrészéreakatolikusplébánia
csapottle,azösszesen280ládányiruhaneműtpediganyilaskeresztespárthelyiszer-
vezeteosztottaszétajelentkezőknek.29

mintmáshol,azértamaidél-Szlovákiában is voltak,akikazaktív segítségnyújtást
semtagadtákmegazüldözöttektől.Azállamszolgálatábanállókrészérőlmárazelhatá-
rolódásisellenállásnakszámított.Komárompolgármestere,AlapyGáspáratisztségében
maradvapróbáltenyhíteniazsidóksorsán,scsakadeportálásokbefejezésétkövetően
mondottle.30 őtanyilasuralomidejéndachaubahurcolták.GörögArtúrnakakassaizsi-
dóságrólírtkönyvéből(Görög1991)pedigtudjuk,hogyavárosalpolgármestere,bartsch
jánosésgazdaságifőtisztje,dobosffyAurélvoltakazok,akikmindenkorsegítségéresiet-
teka zsidóközösségnek.mintahogyakassaikeresztényegyházakvezetők iskiálltak
mózes-hitűembertársaikmellett.Agettósításnapjaibanpfeiffermiklósnagyprépostveze-
tésével (acsoportbarajtakívülmégTostbarnakanonok,báróvécseyjánoskanonok,
Wickbélakanonok,rakoniczkymiklósgörögkatolikuslelkészésmohrGedeonevangéli-
kuslelkésztartoztak)felkerestékahelyirendőrtábornokot,ésagettóbansínylődőkhely-
zeténekjavítását:jobbélelmezését,ivóvízellátását,aszennyvízelvezetésmegoldásátkér-
ték.Kérésükazonbaneredménynélkülmaradt.(Szabó1948,62.p.)

Afelvidékizsidóságdeportálásáraamagyarországiholokausztelsőfázisábankerült
sor.Akassaicsendőrkerületből(Kassamellettabodrogköziésung-vidékirégióiside
tartozott)május15.ésjúnius7.között,amiskolci(Gömör,nógrád,Hontésbars)és
székesfehérvári(adunamente,amátyusföldésacsallóköz)csendőrkerületbetartozó
területekrőljúnius11.és16.közötthurcoltákelazottélőzsidóságot.Azelhurcoltak
száma(sebbenamunkaszolgálatosoknincsenekbenne)körülbelül30ezerfő lehe-
tett.Többségüksohasemtérthaza.Az1938-banavisszacsatoltterületekenélőmint-
egy42–45ezerizraelitábólmintegy10ezrenélhettéktúlaholokausztot.

Asoaazonbancsupánelkezdtearégiózsidóközösségeinekafelszámolását,ami
aztánaháborúutáninegyedszázadbanfejeződöttbe.Aholokauszttúlélőinekugyanis
azújjáalakítottcsehszlovákiábannagyonhamarismétazantiszemitizmusrémévelkel-
lett szembenézniük. 1946 folyamán számos településen, köztük Komáromban vagy
dunaszerdahelyenisvoltakzsidóellenesmegmozdulások,amelyekbenafőszerepetaz
északirégiókbólideköltözött„partizánok”játszották.Azéletbenmaradtzsidókraazis
fenyegetősúlykéntnehezedett,hogyezekbenazévekbenmagyarságukmiattismeg-
hurcolták őket. mindez a kivándorlás felerősödéséhez vezetett, amelyhez a lökést
izrael állammegalakulása és a csehszlovák egypárti diktatúra kialakulása adta. Az
alija,azegypártidiktatúraésaholokausztörökségekénterősenérvényesülőzsidó„rej-
tőzködés”követeztébenaszocializmusévtizedeibenazegykorjólműködődél-szlová-
kiaizsidóhitközségeknagyrészemegszűntlétezni.

Attólfüggetlenülazonban,hogymaradtak-e,vagymentek,aholokausztdél-szlovákiai
túlélőinekörökremegváltozottaviszonyaamagyarsághoz.Számukraugyanisaz1944-
benlezajlotttragédiaegyiklegfájdalmasabbfejezete–mintarrólTomášradilkönyveis
tudósít(radil2014)–éppazvolt,hogymagyarokkísértekmagyarokatahalálba.
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ATTilA Simon
THe double conSTrAined.THe jeWS oF SouTHern SlovAKiA beTWeen TriAnon And AuScHWiTz

Thestudyisdealingwiththeidentityandpoliticalbehaviourofthejewslivingin
SouthernSlovakiabetween the twoWorldWars,andalsowith theaccusations
theyfacedintheperiodoftheHolocaustbecauseoftheirbehaviourandidentity.
Theauthorpointsoutthatalthoughthecensusesheldinczechoslovakiabetween
thetwoWorldWarsshowdissimilationofjewsfromHungarians,thedataofthe
censuses regarding the jewish community and their political preferences can
muchratherberegardedasexpressionoftheirloyaltytowardtheczechoslovak
state thanachangeof identity.Thesecondpartof thestudy isdevoted to the
changesinthesituationofjewsaftertheFirstviennaAward,pointingatthefast
accommodationoftheHungarianpoliticsinSlovakiatotheanti-Semiticcommon
talk.intheendofthestudy,theauthorsummarizesthemainnumberdataofthe
HolocaustinSouthernSlovakia.
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