
by olipop

DRÁMAI EPIZÓDOK A 

KASSAI ZSIDÓSÁG 

ÉLETÉBŐL

A XVIII. SZÁZADTÓL 

NAPJAINKIG



 1765 Március 1-én a városi tanács úgy 

döntött, hogy a zsidók nem élhetnek 

Kassán, és nem tölthetnek egyetlen 

éjszakát se polgári házban. 

A falak mögött



Engedély a letelepüléshez

 1784 - Furman Majer Izrael felhatalmazást kap a 

postai küldemények szállítására.

 1814 - Roth özvegye bérbe adja a városi helyiségeket 

a Zvonárska utcában, megnyitja és működtet egy 

kóser vendéglőt. Fia a Padovai Egyetemen tanult: ő 

lett az első zsidó származású kassai orvos. 

 1840 - A törvény szerint a XXIX. fej, 1. §-a szerint az 

önkormányzatnak engedélyt kell adnia a zsidó 

polgárok letelepülése számára is.



A mindennapi élet kedvező jelei…

 1840-i  3758 számu döntés szerint augusztus 6-
án, Jakub Burger ékszerész, mint az első zsidó, 
engedélyt kapott a kassai letelepedésre

 1842 - A város egy földterületet biztosít a zsidó 
temető számára

 1844 - Izrael Moskovics és Herman Horovitz, 
bor nagykereskedők létrehozzák a Tokaji bor 
exportjának központját

 1848 - A zsidó vallási közösség első alkalommal 
választott rabbit



A válalkozás, szellemiség és a műveltség

 1858 Dr. Knopfler megnyitja az első zsidó 

ügyvédi irodát.

 1865 Manó Kulka létrehozza az első kassai 

likőr gyárat. Később a gyárat Hugo 

Schönherz veszi át.

 1866  Felépül az első kassai zsinagóga a mai 

Moizesz utcán.

 1868 Megnyitják az első zsidó iskolát



Kassa a holokauszt előtt

 1883 A Zvonárska utcán felépül az első ortodox 

zsinagóga

 1885 Megnyílik az új zsidó temető is a nyilvános 

temető mellett.

 1910 A kassai zsidó állampolgárok száma elérte a 

7000-et

 1926/27 A mai Puskin utcán felépül az ortodox 

zsinagóga és iskola. 



A zsidó közösség Kassán 1844-1938

 Kevesebb, mint 90 év alatt (1844-1930) 
21-szeresre nőtt a kassai zsidó lakosság 
száma (miközben a többi kassai lakosok 
száma csak mindössze négyszeresre).

 A népszámlálás eredményei szerint 1938-ban 
Kassának több mint 58 000 lakosa volt. 
Ebből, a Kassai lakosok közel 20 százaléka 
zsidó volt. Tehát több mint .11000 fő…



A Norimbergi törvények

 1936 Németországban, kiadják az 

úgynevezett Norimbergi törvényeket, amelyek 

alapján megfosztják a zsidókat a polgári 

jogoktól.

 1939 - államosítás

A zsidó vallási közösségen kívül, minden kassai 

zsidó társaságnak elkobozzák, megszüntetik a 

zsidók magántulajdonát –



A megpecsételt sors

zsidókódex 1941. április 9.

 88000



A tiltott dolgok

 horgászás

 szlovák gépjármű vezetése

 rádió birtoklása

 bármiféle kép, festmény, szobor, mellszobor  elárverezése

 fényképezőgép, távcső és a nemzeti melódiákat 

tartalmazó hanglemezek birtoklása 



Házasságkötési tilalom...

A zsidók nem köthetnek 

házasságot a nem zsidókkal

A zsidók nem dolgozhattak állami 

közigazgatásban, ügyvédként, jegyzőként, 

orvosként és gyógyszerészként



A mi ellenségünk a zsidó…



Viszonylagos „nyugalom“



A téglagyár
a Kassai dráma kezdetének jelei...

 1944 március 19-én a német csapatok elfoglalják 
Magyarországot, és elkezdődik a zsidók 
deportálása. A sárga csillag viselése... 

 1944. április 25-én kiadott megbízás alapján 
a kassai zsidók kötelesek 48 órán belül 
jelentkezni a város szélén található 
téglagyárban. Egy kis, zsúfolt térben 
körülbelül 14 000 gyűlik össze.

 1944 május 15-én kezdődik a deportálás

 Kassán, 1938-ban 11.420 zsidó származású 
lakos élt. Ebből a holokausztot 10 000-en 
nem élték túl.



A FEKETE NAP
1944 Április 25



A TÉGLAGYÁRI VISZONYOKRÓL 

A kassai téglagyár





A téglagyár mai helye
Moldavská ul./Szepsi út



Csatáry László

- a kegyetlenség emberi arcban...



Csatáry...





A KASSAI  pályaudvar
1944. május 16.

132

386 331



AMIKOR AZ ÉLET 

FURCSÁN „JÁTSZIK” 

AZ EMBERREL

FELD LAJOS egy emberi sors a sok közül



FELD LAJOS



Feld Lajos műveiböl



Mi maradt a kassai zsidóságból ?!

12000
15 707

450

280



A kassai zsinagógák



Ortodox

Neológ 



Monumentális alkotás épült 1926–1927-ben

a Puskin utcai zsinagóga



Gyűjtő hely 



A Harang utcai zsinagóga
Zvonárska ul./Harang utca épült1881-ben



Az imaterem



A Rákóczi utcai neológ zsinagóga
Moyzesova ul.                           épült 1926 -27 ben

Ma a Kassai Állami Filharmónia otthona…



Van e kassai zsidóságnak jövője?

„a mai maroknyi szlovák  zsidósággal 

annyi munka bizony nem lenne. Egy 

két nap, és a zsidó kérdés el lenne 

intézve...”

Tesser Jana  (a Feld Lajos galériáajának kurátorja),  kassai zsidó 

szülők utódja, ki 1945 –ben születet



köszönöm a figyelmet


