




A Nyírzsidók című kötet kapható a Nyíregyházi 
Zsidó Hitközségnél, Budapesten pedig a Judaica 
Art Galériában (VII. ker., Wesselényi u. 13.) és az 

Ortodox Hitközség Kazinczy utcai boltjában.





Február 3-a: 70 éve nyilas suhancok kézig-
ránátot dobtak a szombati imáról távozó zsi-
dók közé a Dohány utcai zsinagóga előtt.
Március 11-e: 70 éve hirdették ki a honvéde-
lemről szóló 1939. évi II. törvénycikket. En-
nek 230. cikkelye teremtette meg a jogi alap-
ját a zsidók és más – a hatóságok által meg-
bízhatatlannak minősített – elemek katonai 
munka-szolgálatra történő igénybevételének.
19-e: 65 éve a német hadsereg kijelölt alaku-
latai megszállták Magyarországot.
22-e: 65 éve Horthy leváltotta a Kállay kor-
mányt, új miniszterelnöknek a Hitler-barát 
Sztójay Dömét nevezte ki.
29-e: 65-ve a Sztójay kormány zsidóellenes 
rendeletek sokaságát adta ki: vagyonleltár és 
zárolása, rádiók, telefonok, járművek beszol-
gáltatása, élelmiszeradagok csökkentése stb.
Április 5-e: 65 éve tették kötelezővé 6 éves 
kortól a sárga csillag viselését.
16-a: 65 éve kezdődött a gettósítás az ország-
ban. A kassai VIII. hadtest és csendőrkerült-
hez tartozó I. zsidótlanítási zóna – benne a 
mai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye – terüle-
tén megkezdték az itt lakó mintegy 200 ezer 
zsidó vallású magyar állampolgár gettóba tele-
pítését.

Május 4-e: 70 éve a parlament két háza elfo-
gadta a zsidók közéleti és gazdasági térnyeré-
sének korlátozásáról szóló 1939. évi IV. 
törvénycikket, a Második zsidótörvényt.
14-e: 65 éve érkezett Kassa pályaudvarára a 
Nyíregyházáról 3200 fővel indított, Ausch-
witz-Birkenauba tartó első deportációs szerel-
vény.
Június 5-e: 65 éve a mai Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megye zsidómentessé vált, egész terü-
letéről deportálták a zsidóságot.
6-a: 65 éve a Hitler-ellenes koalíció szövet-
séges erői partra szálltak Normandiában. 
Európában létrejött a második front.
I7-e: 65 éve megkezdték a budapesti zsidó-
ság csillagos házakba költöztetését.
Július 7-e: 65 éve Horthy leállíttatta a továb-
bi deportálásokat. Eichmann és helyi segítői 
ennek ellenére még 8 szerelvényt indítottak 
útnak Auschwitzba. A hónap közepéig – né-
met adatok szerint – 437 402 fő elhurco-

lására került sor!
Szeptember 1-je: 70 éve tört ki a II. világhá-
ború Lengyelország megtámadásával. A ná-
cik azonnal megkezdték Európa legnagyobb 
zsidó közösségének, a mintegy 3 és félmilliós 
lengyel zsidóságnak a megsemmisítését.
Október 7-e: 65 éve a birkenaui III-as 
krematórium fogoly személyzete fegyveresen 
fellázadt, az épületet felrobbantották.
15-e: 65 éve Horthy proklamációjában beje-
lentette, hogy az ország kiválik a tengelyhatal-
mak szövetségéből. Szálasi német segítséggel 
puccsot hajt végre.
20-a: 65 éve kezdődtek meg a budapesti 
zsidóság halálmenetei Nyugatra.
November 7-e: 65 éve végezték ki Szenes 
Hannát, a Brit Királyi Hadsereg önkéntes 
ejtőernyős tisztjét.
12-e: 65 éve kezdték meg a budapesti zsidó-
ság ún. nemzetközi „védett”, 29-án pedig a 
központi gettóba telepítését.
December 2-a: 65 éve befejeződött a 
budapesti zsidóság gettóba zárása.
21-e: 65 éve kezdte meg munkáját 
Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 
itt alakult meg 22-én az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány.
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