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IN MEMORIAM HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI (1944) 

 
 

 
 
 
A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik a holokauszt áldozataira. A szimbolikus 
megfogalmazású bélyegkép az áldozatokra való emlékezés mellett a megújulás és az újjászületés 
üzenetét közvetíti. A bélyeget Domé Eszter grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda 
gyártotta. Az újdonság április 28-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de 
megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
1941 és 1945 között több mint 400.000 magyar esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a deportálásoknak, a 
brutalitásnak, a halálmeneteknek, a tömegkivégzéseknek és a koncentrációs táboroknak. A holokauszt 
minden tízedik, a legnagyobb nemzetiszocialista megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik 
áldozata magyar állampolgár volt. 
 
1944. március 19-én Magyarországot megszállta a német hadsereg. Az első lépés a zsidók jogszabályi úton 
történő teljes elkülönítése volt a keresztény társadalomtól, ezt követte a nagyobb városokba koncentrálásuk, 
majd utolsó fázisként elszállításuk. Az intézkedések első hullámát az 1944. március 29-én tartott 
kormányülésen fogadták el. Összesen mintegy száz rendeletben korlátozták jogaikat. 
 
1944. április 28-án adták ki az 1610/1944. ME sz. kormányrendeletet, az ún. „gettó-rendeletet”, amely a zsidók 
lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdéseket szabályozza. Ugyanezen a napon – 
mintegy a május közepén kezdődő tömeges deportálások első lépéseként – indult el az első, több mint 1800 
fős halálszerelvény Kistarcsáról Auschwitz-ba. Április közepe és május vége között az ország szinte teljes 
zsidó lakosságát gettókba és gyűjtőtáborokba zárták, május 15. és július 9. között pedig a holokauszt 
legnagyobb deportálási akciójának keretében mintegy 430 ezer embert deportáltak. (F: wikipedia.org, 
infovilag.hu, hdke.hu) 
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