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Forrás:  
http://www.magyarzsido.hu/index.php?option=com_documents&view=detail&id=46    



Lap 04 
 
Forrás B 
 
Nyilas proklamáció (1944. október 16.)  
 
„ Magyar nemzetünk fenyegetett helyzete, a harcoló és a dolgozó nép sanyarú sorsa, a szociális 

kérdések megoldatlansága, valamint az a körülmény, hogy nemzetünk az elmúlt időkben a teljes 

vezetetlenség állapotába került, és az állam élén állók a győzelmet nem tudták és nem is akarták 

biztosítani, parancsolóan szükségessé tették, hogy nemzetünkben mélyreható és sorsdöntő 

változások következzenek be. Az ország és népének megvédése, a jólét és életbiztonság 

megteremtése, a győzelem kivívása, a nacionalista és szocialista Európában való méltó helyünk 

kiharcolása végett nemzetünk elhatározta erőinek totális mozgósítását, a régi rendszer gyökeres 

felszámolását, és a magyar nemzetiszocialista politikai, gazdasági és társadalmi rend beállítását. A 

kitűzött célok elérése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében a parancsoló szükség 

folytán és a felelősség teljes tudatában a hatalmat Szálasi Ferenc és az általa vezetett nyilaskeresztes 

párt és hungarista mozgalom vette át. Magyarország és a magyar nemzet ezzel a nagyjelentőségű 

eseménnyel életének döntő fordulatához érkezett. Az évtizedes, súlyos szenvedések árán vívott belső 

nemzeti szabadságharc fényes diadalát aratta és lerázta nemzetünkről azt a reáterpeszkedő vezetést, 

amely a paraszt, munkás, értelmiségi, nő, ifjú és katona, tehát az egész nemzet elproletárosodását 

eredményezte. Az elnyomó bitorolt uralom megszűnt, a nemzet kivívta belső szabadságát, hogy 

megépíthesse új életét, amely nacionalista és szocialista lesz, minden egyes dolgozó jó hasznára. A 

nemzet milliói által hőn óhajtott nemzetiszocialista és hungarista rend ezzel az ország élére állt, hogy 

a nemzet minden egyes családjának jólétére és életbiztonságára megoldja a legsürgősebb feladatokat 

nemzetünk erőit összefogja azt álló- és ütőképessé tegye és végső győzelmet kiharcolja.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

http://www.terrorhaza.hu/allando_kiallitas/ii_emelet/nyilas_folyoso/nyilas_proklamacio.html 
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Forrás:   http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/72.html 



Lap 06 
Forrás D 
 
1939. évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról 
 
1. § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki ő maga vagy 
akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény 
hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az 
izraelita hitfelekezet tagja volt úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése 
után született ivadékait. 
 
5. § Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, 
község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. Ez a 
rendelkezés a társadalombiztosító intézetek szerződött és ideiglenesen megbízott orvosaira 
is irányadó. A biztosító intézet elnöke az intézet zsidó szerződött orvosainak szerződéses 
jogviszonyát egy évi felmondással megszüntetheti. 
A közép-, a középfokú és a szakiskolákban oktatást végző zsidó tanárokat, a népiskolákban 
oktatást végző zsidó tanítókat, továbbá a zsidó községi jegyzőket (körjegyzőket) az 1943. 
évi január hó 1. napjáig, a zsidó kir. ítélőbírákat és a kir. ügyészségek zsidó tagjait az 1940. 
évi január hó 1. napjával nyugdíjazni kell, illetőleg az erre irányadó szabályok szerint a 
szolgálatból végkielégítéssel el kell bocsátani. Nem terjed ki ez a rendelkezés arra, aki az 
előbb meghatározott időpont eltelte előtt a közszolgálat más ágában nyer alkalmazást.  
 
 
 
1941. évi XV. törvénycikk 
a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, 
valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről 
 
9. § Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos. 
Zsidó nőnek külföldi állampolgárságú nemzsidóval kötendő házassága nem esik a jelen §-
ban meghatározott tilalom alá. 
A jelen § alkalmazásában zsidó az, akinek legalább két nagyszülője az izraelita hitfelekezet 
tagjaként született, úgyszintén - tekintet nélkül származására - az, aki az izraelita 
hitfelekezet tagja. Az, akinek két nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként, 
nem esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ő maga keresztény hitfelekezet tagjaként született 
és az is maradt, s e mellett mind a két szülője házasságkötésük idejében keresztény 
hitfelekezet tagja volt. Az ilyen személynek azonban nemcsak zsidóval, hanem olyan 
nemzsidóval is tilos házasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként született. 
 
 
 
 
 
Forrás: 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168 


