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niKb KV” nnauDi (i'>miu”bp) ktikiib/'*? ’urnp'? inán nao

nunna ,^01 cípj ,n''tt;jK njn’P’ mnui’n nnK^ njíp tpnm D’Bn^

.mnay mannái an’aio^ rian

u’^vn ,m3tK '»D3ü wany ,nju; njiy íjojann nin intn ntpna

DK nrja!? uns’Di nmKQna nn’n mivu^a n‘7''npn ’nn maiiDt

vnKi ninaw mjw iwna .nKwn 'nn urny bnpb mp "h^k

.HKi'^na niunn kV it mon ma ,DnatV nnyjn ’Vyan o’pnV dj ij'd:

noina oVik lai nj’u/np latV ivy nna naan nayn íjnpn nanK

,K”ü'>Viy niKajtn onaa ann bv íjn’oa .D’VB/'n’a "iin’n ann a\,

vnKa ni)y7an írnKurV ,ijV nKnj dkt ny .iJnV''np Vb; innxn naa

,n'n'nV nnyin Vyata Kin ,nV'’npn nnVin inB;T' na ,aaD ’a ,V'’nnan

D’yKnn nnV nVVny aB;K riK ián ina ’jTKa “laDn iyj3V„ nj’naa

anK ny ni naa o^pj ’VnK .nnu; na’ ,D''njjnnn D’uo’B/an nnnnyn

ny ."nariK ma ’nnayy ok nn’Vynn,, :Knnn nnnV'mp '<B;mp Vb;

'r’Vp nV’npaB; tnnin nnKn Vk^b;’ Va a’yV nVin’ nt nao nyann

.yaK'imn mnn ,nyan mnn Vb; ann — nna^aon rnmn

nana ,n'i2'<V}'> 'Vítn ,nB; 'ym’ naan ay Kanpn B;ia’’> nn naDa

an’Dn .D’aan n’aVn ^a’na ’Vya .anano ,mjKan naVna anao
an’VK naB;aB; mnn nnaVn nmona ,nanaV nnn’n ’Vyaa .anijnan

’nV’np inn’Kn lonn npiy nmona lan yaKn Vaa pn nm nnpnj’n

.nanaV

nm mm mno mnpa .napon naaa ai nm a’nnnaa nVmp ^n

m'^n mmi an Ky nm’ya .nnVmpaB; nnopa hk mB; a"nB;n .aVnaa

nnynnna a’ynVn ,nm'>y ’Kyn’ .ntn B;anan un nanVB; mnnan mán
nmaya amnn’ V’ynV ’ia aaaa aB;a3 naB; nnnnB; nnnn’y nynn

.aiyKjn

,n*’amy ,a’Kam mjnVmpa mamn maan a'>V’aB;a nynap an

.arnnm mp tama nm napoan n’ya moan .nnyn a’Kpna



’Vian miraVí n'opn'iimK n'r'np 'tv nnK na’aaa i’n n^K Í7a

írjmn nnnn nn pi it nV'np i^pum ma'^nm mapu^n

am TnnK ^'yt n’iajin n^n nu^n ain O’JiKin n'jaan ,n’''jm‘in

yiöi r’T py num ain pi b'yt nnajm •n^n Kp^niy ^Kinuí

u;iipa wö’ttTtt^ n’amn ^y .b'yt Kna'? ^una onaK n ann uai ^"yt

.aaon inna npaa lanaa D’nmpn nnna un'y’npa

’pn^ iram n'apn^ nmm nau; D’jmj ,nü'''7an nnKty .ijk

ián 13a n^prin ...D’a’tt/nn D''3a ’aai D''3a niKa'?! ^K-nyp ninaurn

nn'>’'m naa 'ma '>nn3i :''nnya’n mnyyn, ntna KP3n b’Kptn''

...oanmK Vv nariK ''nn3m

mát DK naa^t atntp^ tyT> ttnriN o’Kan nat i3n3K ’a ítmpn

,tt’D a"’a iK 'P ntty nn rrnatK niv '>"y ni rmn'? 'i3’iy'np bv

.i3aa(y nt Kn’t tmun riK nt nao i’ty naai

naa riKaPi mip mana amn

r^üty-nma .k

n



DK '7V ,rinn» 4 mrpon ,n3ic?n oonT n?ns njDiu^ KTisnc?’;?

lonn ’Bxnnx’in nmp’ai .Tnion nnmn .xTKn'iKn’'3 nno i’ví* mn
mán ni xn n^iTi np’v .’n’tpyni nnoD ,’s‘?pn lann'? m’nan nmnnsnn?

xnxiiir’P nx maiyn nni:in iv n’mian-|iBsn ‘jnan n'?’oa

.Dipaa aw’nn^ D’-nn’ riD’íya'? ix’nn n^x Vb .i870/73'3

D’nn’i onm nanVa mBienna njirií xnxniP’P nn’n isti nxan ny

niB^a rt’ain rniyna xinxniy’pa D’Tin’ onDtj nanyxnV .ix n3 i32^’ xV

inra iri’n ’d Vy Dipa3 i3ir’nn D’^wxin D’Ti.Tn .1747 7psa3 pi ,1730

.(Eszterházy) TXiTixBOx iTnni nnnxn Vy3 oyoa

.Dipan iv n’VsVBii imnnsnna TDna T>pDn ixV’a X7Bxiriy’p ’-nn’

’Vnia naa XTixiW’p3 vn ,mpan Pin’ 3n nx ívnty ,Dnmon laVa

,D'''m3 D’jonai a’ptra ’'?y3i mim nitinx ’nDin ,mVni mtinx

3n3 ,naix ’niDn — ina ,n3’30n p n’xVpnn mxinn nx3in cn^Vx

nnpxnip Vi3’n nx n3'>yiy d”Ti.t> ina •’3'”íyyn naa n’ya nn p .po’íin

n:no .iV’ay .roin .p’nn nixpara np’ya) xtixiw’P ív nmsn nna7x

DPI D’TiiT .D’TpsD D“iB3 ,mi3y ixsa íVVn n’E’ynn ’VyBaB .(7iyi nap

piiT inn’D nVnin n’a^ynn ts3 .xTxnaxip-a moaV iP’n o"3 nn3
'Pl mVxna .D’Vo nyVp nppa ,nT’yT np n”iyyn pay nsoa xTixnrp

.n3P03tr np“in msP3 íVnny nio ppa

onpp ,(i869‘3 7013 ntpxnn) D’p33 na3 onpa no’ xnxiny’p PW’
mpVi Vn ’xnirxV ipptny D’3'>’tpynni onmon nnirV "nmn mtyV p33„

•inx

riBiDB nnPi xiypp m3nn iv moiin oy 1796-3 ninxnn nV’npn

iVxp'JX33 ni337n 03 Vy nVyipa ,
1844-3 .(Nagykáiió) iVxp'ixi-V nV’nn

no’Vnn ,iV niinn xpxiw’p '•nnp dpiip >(Benet) dx3X3 inptr’ '7

.n’xaxy nnyypV xmxiw’p nVpp

T^3X ,(Ajak) px’x : o’xan opiiyn xnxiw’pV dpibb nn 1885 nnpa

.(Gyulaháza) xtxnxPI'l ,(Döge) X'in .(Dombrád) 7X73an .(Anarcs)

0X7XP7P ,(Kékesé) X'spxp ,(Jeke) XpX’ .(FenyesUtke) xpD’Virx'lXB)

Rétköz-) 'f3X7X3tipöP .(Patroha) xnnoXD ,(Pap) BXB .(Nyírkárász)

.(Szabolcsbáka) xpX3'sVl3X0 .(berencs

iHDiy n’Vxpio niV’yDB ni^osMiy "D’iri n-nix„ ;i’n nVppn nnoia
1896-3 ."mxppo m3n„ ; "D’any wpVa,, ; "apón mV’ai,, ; "ion ?nny„

ü



np^nös ’nnan o’^inn D"n8 'mxtt? ,D’^in n’a sirnp mann,, na’pn

.n’TKT>

Dinna ’tKmsüOK »isnin mnitt? inia '?v isora opin noaan n’a

ny mn naVíra nn’n n'?’npm tmn wwa isítj TJan .innns

.n’Tn’n nV’npn ’Tb may n^ia nnnxníy

,nma3i nai í>y Tay i9’n nxan n’c^saa Tiy nsnaa nnaic^ nsan n’a

i940'a na nab o’aa D”T!rp*s'7 D’a’a'7n aa .D’iia nyaax p’oyn i900-ai

'v!? TBO ’naa na*? o’ra^n loo'a*) D’TaVn 370 n'?’npn bv o"rpaa vn

."D’Trn,, 8-D1 "nmn niaVn,, ,n!?ni na’iy’ snsiw’pa nn’n ia .D”7in’

."D’aiyj 7Dn„ mns napin D”jy a’i’a^n miy^

Kin o^iyn nanVa nnxV .rya ^’n nnw t ,n'?nnna .n’ívsn nyiinn

vn ,n’on’ ,D’ijni8a d’B’io .nyian anpa np’ya mniynn ntrann niw
inx^ inna n^’npn mjnxnn oy ."i’ysn *iaw,>i "’nntan,,^ mxiw’pa
mí?iyB^ mira nn’n ypnpn .myoa nia^Sn nx H’x na’® p’yi ®aD nxi®n

nx ixsa annn ’7’n®a o’an® na’n i’x laí? .miixn nian^ .nwiinn ba

.^xn®’ riK^ aam

rai n’iiain ^y o’öO’iiaipn iö‘?n®n n3i®xnn a^iyn nan^a nnxl?

’Vatam ’B’^iBn ‘?iDonn pi nxt maiy .na’i nBoaa o’-nn’ vn an’j’nia

’a’a nynt ’®ya^i nty ni’a®’ü3x nisiBnní? lana n’iuinn mann bv

’Xin ^y ,i®Bxn m’aa ,na®V in’^sn n’j’npn ’®xi ’a ox ."pSn miün,,

an’nBD nx i®ö3 na’aon ’nw’a o’an — D’isiin rai opin’n t’a oi’p’n

tyaí? ,xnxn®’pí> nayi na’iy n’Di'?aix anpa nn’naa® nna’a nin ’iBa

p’ya D’Tin’n iBoaa Tana "pitj ^n ia .n^ni n^’npa vnn’ n’nx na®

anoaiB® D’iin’ naa m lyiBj ,’aViyn ’^a^an ‘)a®an mapya ,i930'a

apy np’ya ’'7a^an asan nBn®n nnv nmxa nVix ,nix'?pna mi®p nn’n

.nan’xa mxasn V® naaian ®ia’nn

D’pjan .nnopBa o’an D’Tn’ i^®i3 ,n’^Bnn ’pin oion’B oy ,1938-

a

’Ta® moan niy yiBa iai ,an^ tiöib d’tpb ,D”Tn’n on’Vyaa lypBin

.D’Tn’

.Dán 1D03 D® ,n3’xnpix^ inV®3i n”Da nniayV D’Tysn inp^i i942*a

(>wi T„ íiKjrna n’nayina niV’npn apja,, nna)



,««na o>v>>Ni ryivp n>v

oins KSM VKistr mn

niT'irKia — n'?'»ni?n nxmnn ma
an '?v IDD .bonya noi^ rmsui^^pa n’nn’n nV’npn 'w nn’Trmn

mpaa law’ Dm.TW ksv n^í^aan nmyna oiax ..T^l3^^a mV’npn

nis^a ’nViraan Tpcan ’b^ .i7'n nxaa aaa aa’i nBoaa na’aeaw nnflaai

n^a n’Jirn n’Tin’n n^’npn nx mnip oiTirr iis r’77xnj'”bpa ni 1784/5

.tTTO’ 165 ni na Baikany ’ixp^xa bv iT nnx
B’nnirni nnoian ba oy n’n^np mioa na^’p na ma’i myír nanoa

Tfa) xirnp*mam mipa .mira no’niy .noia-n’a :iiia .a’mo’n D”mn
ta nnw .HBipnn nnixa an nV’npí? nn x^ir min*? v'> ,xo’i nTxa .(ra^y

Nagykálió aiVxpa ann bv inna nnn ix nay Szabolcs Tinán bv niSnpn

.niiiD^tyn ayaa tinan an la di nns^

P'f’x pmn ann tinan ana inn (nsi—

i

82 i) x"Dpn—x^apn D’iiaa

ima iwxnn ’Tonn )"ia7xa n^ nxinai ni’Tan ^aa aoiDnity V'st a'ia

imty 'x^iao niV-np ^aa niTonn nxDn^ nniain imtra nx .nni

n'?mp .noMiT’naa tido non nx imin'? m’^y nivs mm fai i"? nisisa

Dw ’awm nim nxuntp nVir ’tiatrxn non nx nnip^ naro T>'>Tixin”^p

.nnnV

nasyb nna^ min 7"iip n^ap ai^xpa p’r>’x n btr innat la^aa "laa

naa ntax n'?mpn ^tr nnixasv'? iwxnn tysn nm nt .pTx-miai rn
mm’ am n’n n^ yiTtr iiTrxm mian a*m .ai^xp n^’np ^y riaa nn^y

Vta nxn laia (i8i5) n"ypn niipa nny n”ai Vy ainnn mípVx ma a’V

.(o"B '’O niyn’px p^n noiD-onn n"wa nxaia) yim loaainx mm
.(1843) i'nn niiya “iübi xm

naiVajptri 'i'?n rwa n^a '?ki’ am nxnm-mia nina mir innx

niiaa (t"0 'i"0 '’o ,niyn*iax p^n) tfiio’ann n"iira natm ,rii^xn’aa

ixonxa 0"ii Trxnxixo max nBi'?aiyTxn nVxii axt am nm na .(i824 )

.Dicsszentmárton

unw^npnfi nm n^a rwa ann (pTs-nnai im) f"an^ ^apni amnx
nnra 'bi .aoniBa Toni o’an P’ts mn .V'in a’^ rniiT ann Vtr nnn nmtr

!?Ty laipa x^aai nnn .aoiiDa p’tsi ]ixi nm D”n am ,n3 .(i846) i"m
.V"xt xpo’^ 7''ax ,ixaT*iD tnm ’as n miaixn

K»



K03 '?v 32r> nrrx tnn aT riTiia nua’n ai^s? nVin? (1840) 3"n naira

.^"ST a’iö pT’x n ann m’DD ds K"Bpn mira tis ipnm® nnan niiai

.r’TixTir’Vp ’iTjx Vb? nmn •'dí> vn Kbv onayiaa laan ai^xp rnv ’B^in

D’yain on i840 ’xa imn^ 5 óva nn'>’iDa .nnan Vuia*? nai^na lao n^xi

niTin ,ns3aa .na’xna ní>aipn v'm ^"ina imiran nx ^a’pí^ oi ma”!^

''an3a n iixin '?v 12a ,os2a .tvc?’ am nnan an^ ^apn: nVx
*
2”^P ’B72X "rir onin nni x*? nxt taa .nnya n2’T8i 2maipí>p’2 T'ax oyaa

.nx‘7a mxaxy nxnp^ írnnr v’Tixn

-iy3i-ij?ar''*n pns’ nmax 'n nxin nwxnn i-oxn
("pns’ '20,, ‘?sa)

nnan'? nní^p nx n’Bio rn-)xii2«'?p n^’np npnn (i844 ) n"nn n2B?a

roiöi 11X2 ,*ip3n5ía2’m pren nma« n svi nx 7"ax an^ nmai aií?xp

.^xiBva óm n^’npn naBn nanxn in2ina nsraa .pnaia mm
x"??!! n’va n"opn n2B>a nVn ny2nya2'”n pny omax 'n iix2n am
Txa n-'n bv 12a ,nwa )"n bv 12a .vcnn’ ’ama t'^n vax^ ,(n’S'>'72 )

•2'”ii^ nair nx n’® nam ii’x nana) nom’an ^’p2ynB — o’aixn nnBiya^

,nxn22iK p"ias T'?yn mm ’ax n iix2n “rBr nnni iTa'7n nm .CivAnya

nxm2 in2mn .nmn mmB ’nnx ."ro2 am,, o"na ,iiy’-r3ixi nxnnxa

n2B^a miamiBa i2mn‘i2mn bv na iát lao xini nBio-onnn tixmb

m2am xoa '?y ow ami inaiPtB^ naiaon onxürnnsa max"? '?apn2 f"pri

.r’Tixii2”^P i"ax^ ma2 ima i"m n2iy ny

l«Tixn2”^P m2ana pny omax n iix2n nxB i.td n2Br amanxa mv
tana'?i n2maa niawnn mVmpn nnxV n^mpn nn®y2 nt inx tat piBai

ram na oipaa nVn2 na'm mnn am no’ ixia oy ma .niToni mm
i2a2 i’Ta'?n ra .írnia nma ixs’ mm ’'?n2 naai o’i’a^n nixa^ mm
i"ax n'rn mm D'?nya p"n2ni ixii22ix p"pi max nya’mixa mx O’m i'nn

mán laa ,npisi ion bv nnan naa mpaa 11012 mana .tpnx p"pi'

rna^a,, ,"Dnon ni'?’a2„ ,"nixpi20„ ,"naxi ion nmy„ ,"0’^in iipa„

naSi nVmpn ’m ^y onyBtrn 021 ima oiTonn iBoa nVy van ."O’any

laiipa"? niyy2i niTonn mi nx ra’x laxya pny omax n iix2n .n^i2i

.Tixa laarntr ,V'xt "O’m ’iai„ ^ya T2xsa p"n2n b'v

-onnn ina ,nii ’^ii2a naa oy maiirni nií»xiy ’anaa n’^nn •>"xi2n

iix^ xy imnjB mx .p"ipma ,tp"x D"ma ,D''’n ’iain ,iBiO‘anan ,ibio

*i^an imimm (a"2in ,tpöxp2ia) "pnm •'2b„ óira o"tyn nimo í'y ma’n

.(2"yin ,tP0Xp2ia) "omaxí* bbo„ atya niop

’ixia Dn2a :i’ia2a .nna ox m ona vn x^ pns’ omax n tix2ní?

o''na ,X2Tyia p"pi i"ax ’ixna nmax i"2n ia ,aiVxpi írnxa p"PT max



P"pT T'3X KTB® ania r'oVts? 'oi "inn na,,

."pns rn„i "pTS ’Jtxa,, o"na üc^sn’ajxm

^í?x^ ,Dnn3’D-Dr maa ansi:? mxnsa crjrap ixd x’in^ ’x^^

na 'n nnx ix^itr naa ippax nawxn nani„ msE? D’vaE? p nipw

D’i^’Biam D’T33jn ’T’P ’irix ../pi nn^ rn '’nx xVi anx '>ra”nniir

minn bv ’n’a nxi ’mx pnnn^ xaanm ’m^ir anx p"B^ n"nn niTO 'V'j

'P’ xVir wpaxi .xaai ma aa^vB 'n a^ir’ ,na’E?’ npOB x^ '?"m nmasi

'ww IX T'ax an iVam a’ir^ip nnK n’ai .an lat ’pb mmn xoa

niaipa^ '’iSn lat latnan x'?ip irpax ívj ...naxa ptmai i'?Bia n"n

nnanV '•'? nai anma ’r»a mrp p ’í?!! nnn ntt>x maipan fin apiaon

iBonn ’"y p ’jnBO'’ x^ p ippax p ^yi b"l^ piy la ’nyn’ p anix

"...’att> pT lana’ xV nasan Vy an p rxE7 amam iaT>

("Diran mny„ ^ya) TrKlim DIÖj; p niPÖ '1 HKin

bv nanx naipn na^noi aynyaa”n pnx’ amax n iixin mPB ay

iBoa .r:aa pi riaa p ntriEn n’'7y
‘

7ty a’iiy nVx vn .niEr apanx

ny ( 1880 ) a"m niira ypn ,500 (i840 ) n"n nira npír aprn apiyinn

mya .npman nnianai n‘?ppn pixa i'?n nnv a’^ni a”i3’iy .1483'^

maVin a’XT> a'?iaa aan n^’npn ’p rn a"n ’"xmn naVaa n’iPxnaE^

.nrjis’p mxiap piir nSnpa wain: latn ií7aa pn p’Ton aBoa aainai

ppya HTxa .n^ppn mn:na nawn may loam a’Tonn laan: anx axa

r’ba^an n’Vyí> nxxina bji naipn nmxa nppin pp’ i^ latu^ nnar tnw
"ja .msTPTTiaVi ml?^iannV ns’xipn m’axn naasrn ^sx nprnnn aipaa

aisa B’Tonn ai .irxa annb a’innnan iryn x"? ,p ir’ty’n aamr lar

nbppn ’p ^y anü’iy amn nx ypanV nnn’E^ '''?a a’vn axaa ipanon

.nVia

aPTsna anx Va myxa minan ’ity ra ann y'?inn la^iy"? aan aaBiE^a

nnp tx ay airx ,n'?ppmr niaon nras nnmi ,inia p"? a"ax ainaV íypp

niy’on pir ’i’xj atrxa nioa^ yaia yapn .aaann .na’nx npaiaiaaix

tx mmy a’jxnrai mra 'a tixxna lanai aaon ixa ,03 aaaa i'7’xa

•Hommonna xiaina a"ax

xiavx apa (1853) 3"’an niiya a^ii a’jxiupj aaap a"3 ntra 'a iixjn

inaanna .rnuiatyaa t’psn raiyi amra aaa .maiim aayaa csoma
"aBio an3„n na’tma ^apni aixa aps ^na .inaan^ naaipn inxapi

raxa tamni natpyyatp ta .a’i’ixa’pn B’Ta‘?rn ip niai atyi laiataaBa

ay ama ^ax .a’ain’ nyirm lax nx oiaBV ’aa na’tyaa nx aityb fí?x:i



rain *1K rinw nnx .nVni manna i'ma’^a T>i?an nnnoan in'>y»»D

nnn ntronn nnjaV V’nnn töt ?» inwa .aipaa Tan-mna^ mtn

"aí? aD'’,;n jmxi'tya "VxpTrp nat,;! ,nna jmainn Vsk npw
n’^sn nniavia oraaintn int minn^ ^’12;an inrnx’na ana .övvoa

DTia opío ro'iia uw’ naaw nnn ,(i883) rann natra .(naKViya'ix)

nxam^ noann oir main tm max aiíi nnaa .inTnr'Kai inia*iaí>a ara

law mna tsi nimp mv nanana ma nx nxnn aai nxia nn’a mm
.pnaia a^n ana amma^ xr'a

ami t”Tixiia”í>p n"ax ,nya'ipaa”ii pnx’ amax n timni .nnata ?rn

Brírm nxan .xii^xBunxn nsmn rya mx pnam^ laana xaam n"ax

snam .inaira nixa a’'7Bn ima Vx laiirair is rnysn anna na*í>a aimnn

nnx aaaxi .immo 'nnx laipa nx xVa^ ’ixn mn’ miaa ur-xir mm nx

'm mmioa nxnx nta ixn r’Tixiia”^p mva a’xi'n "pnx’ ’ai)"n nmoD

manpnan nmo aa .arnya ai nimV xaaim anna ninaV wsni n»an aan

tV* xvnr mm ,ann amna xaaim annir aairna it npxn^ namon

,nns maana nanan amaimD na’ir Tan .nmaain vaitr m’^’rn nmaain

nmir ampn anna xVw ."ma’V'S,, iram .mtaairxn a’aam ’iria^aa viriaVa

.niTona manni it’T’ ^x aami mx’Va t^’

•a’^^p T'ax nma nxD inaí> i^xiiama nira n tixan xa T"ann naira

n’anpnan maia mna tp "rax .aninn ^a ’"y ^na -naaa Vapnai rmxii

pp írnnn ann nmtn n"iipV ixia ap ma .ar^ xa "nipa npa„ ts* ’3

nsannV i^ia noann .í^a^moir iran .a’Tonn ’ina^aa ira^nn .a’Tonn

.aipaa n'7na na’ir’ to’ *ix .n‘?mp3 n’anop niisa nrair!? 'i’oni mmn
ma’ian ’am ^aa a’a^Dia amna ima mVx

'?aa 1*? ip'xni v’jaa nx pim^ isn .anipo 'tv nap a’^^ianan nirxa

a’^^ianana a’-mxi anan ^pi aox 'tv ní?nan na’ir’n nnm apma .i^a’ nirx

m^in' ^ir mirn idd nm pnna amir niaiö^irn ^x naí'aip iiran m’aix’pn

pma x"? xm Vax .na’ir’ p’tnn^ niirm rVp mox it nia''w'?a mappa .Voa

noaan ma ^ir a’ira'mipa vra^n^ ammir msmV Tiran irDa’mmaai

^sx mVmirn iirp na’naa mrmn nimm nmaa töta ia .mxiana nxirai

i’xi anpai ixaa na’ir’ pnan*? •’xim aa ^air anr’x x’sin n^ni mmn air

.'xirn aso'n’a in ma’ipí’

a"an :iair’ t’^xiia^^pa i'?xiiana aaap nira n tixan ^ir ián maa

.^piaxa r"3 ö’*? nabír a"ani bpnx rb’ .tsa-rpno pns’

nairai r’'nxiia'’''bpa Taxa ibxnana nira n tman tma a’air irír

’bnaa inxb nirpai mxa bna ’a tp bnai ibn av .ooin Taxb anaa a"aan

nanp„ bpa aira mmn abipa ooasna .mbnan imám nx na’n air .nn

.x"pan naira aDoa .ima’n air bp "airan



("ai m'?,, Vp3) D’iaayTKi D’^n (D3?ma) nis^a n nxin

-j'ni pnr omax n iwin neipna naa nb’npn ima ^Vtnnn® Jiy>Bn

msaw ;iia .rt’imini nira n nxin 'w imán lí^aa »jnnm iSt ,m‘iía

níronTfa la’pn lainj trTonn nnw :nV>npa trxTn hv amay
pnr n Donican Tijn laa ,otd ’mK naa iia’j aaina .on^c?a (n^p)

Dmxin '?v ona .ni’xa .o”n o^n nira n Tijn íixim Tvns (^p'tk)

.niaiobirm n^ixxn ay o’pnnn annirp np’ya í>nn íVn p di

nn’n tnxa nunan ’air ^y ^aipa n’n’ty inn an xiTna n’pa n^x nia’oaa

najnan nx ixxa t’mxnr’^p ’iyjxs^ tv d’íip wan nay ,pxi .naa p n^rp

mn n”ran tr’x .im di anixam D’Tonn iixn ipp’ wi’irxaiy o’xnan

Tny mniy wo''? ’í»3d b'ti bptxd njiaan rnra n nxm ,Tn

it nanx ncipn iiraa .niiy o’yanxa n'?ya‘? r’Tixnr’Vp my nx ^nj"?

n’tyxm nnTT>^ neioai .n’^atani n’innn nninnenn x’sr^ nV’npn nrjn

.naanin

(1864) n"ain ,ax i"’ ara niainfia a’iaiytxn a^n nipa n nxin

n"TtP '0 nana xaliya x’^^xaa an*? la’nnx naaniir nüni ’t nxjn vax"?

inca r’T .a’iaiyixn a’^ 'nx nira 't "jnin nxxn í?iy na /'a’ian a'npa,,

nT’yna nn nxra® .nneiran .anea Tiyi "a’Virnn xna„ 'O -lanai ma
V'nna ^y non^nn .(’nnciyan ’iian ixaa) axna^ naiaon Lidice W’V
it nraxi laxa an’Tiiya nn ytyn la ."Txa nnn„ í>ya iixini ixnca

nxjn na’irai rax ^xx na'? .ly’nn n'?’n ipbi ^y nna'” ^a aiyn nvxirn

ninnx^i ,^nixa ny^ nry^x 't nxin na’ippi ,op’oa nVysjvnny í>ixiy 'i

.mairnDa "ibio aai?,, ^ya ibio ana nnair 'i iixin na’iy’a

niiny : n’innn imán nx laxpir nvann ninana i’pxa imyj ttwtí

Tia’^a n^nin imann nna^ .ni^Bia a’air nxT> ,nia^nirn^ nB’xx^n .iTBjn

aí? nap inn’yxa laai xaVyn '^'aa aa nis'pa mrT irian^ n’'7sn ,nnnn

.p’^y nana axiaa

a’n anaD 'i nxan na .‘j’ayB npat ma nx na?x^ iV xira anwy V’aa

.V^p "rxiaiy 't lynpn nxan p nna? Nagyszöiis ir^ya bv nan .i'-’^p

•V'pixt "a’nn mx,, ^ya lyir’Vya xp^yaiy 'i aiya oyn ’Ba ynyan

Vaa laann aiy Sziiágysomiyó ’i^axa^ ^ly nanV maa yanxTaniyy p
^^yy niraa .nan nina^ nnn rann^i manfi ’anaa ^y imy nx Sna^ ia^

am ^2? lyairi in^np ’aa bv: anxnym amnx^ nat aipaa inpir a’au

.a.Ta’y ia lana i”Tixna'”'?p n^np ’xrxiir ny a^paa iV niyy lainan npxn
aniairiD T>an ,’taaiyx an m’naa nma nmn xí> amann myn ní^nna

IX .amxan ^>2? aaixi my''a2>!? .nnaainn naipa aVwni n’aana nanan

p nynV inaiaa anpa tynnn ann nx npn n2?xa nana mna an’nwtpn
ama vaxnaiy x^x .nnanaa ní?pa 1^12^ Tata xta Vna aw xt xin px

.miaan 'ama wta n’aa ta naa nn ’ta am^i mman ’aiaaa



ninxV nn’n i^b n’irjn ,(i897) rím mira ispxn oy

’B ,n’^sn it na’iran .m^iean ní?’npn Tina oi^ip D’ynpn ns
nnm Toa líi wm o’iinn tair nat vie naoai nmyn incnia .’ir’Rn írna

.nSnpn ima Tnen niao n^ca tsai mKD

irm nDia’n’a wri r'’Twmi'''»í'p ’aaina ima» oica d» Ta
nt ^yaa^ .í>tii nbn omoair n^’npn ’ia nx ^’ana löp n’nir iir»n aipaa

’iia misa ria mn’ innn noian-n’aw inn n’n t» ’a ,isna taa noann

smpD xrya miiyn ai ; msica n^’np h'v aya’íynpa’n’a^ ’isia .nveVnV

íny’i’ .nias nnoa Vir iTpnpn n’öne "íd írnpn mna bv nia'”ir

(s"om) aya inp» ia^ ’nxi„ nnya ninniir innri noian-n’a ’b ,’« nnw
nmsBni nnxiV n’ni .nman í>aa nnva DpmiBan nT>oian*''naa mx n’n

.nmiaair Va bv n^’npn bv

nniíp D’Ta^nn .nninn m.T anpa law ^ni mm r’ana mna oi

.Ilonná n’a nx nary nnx di an’anx^ ixnn axa imsnyn maw’^

nmm O’iann ra niai D’iaiytxn D”n rwn n"im nam a’iir nay x^

nsyiaí? tan .nmamanixn bv a^ranan nnoia^ mai .nminna a’aiirn

•ma^ niwa*ian nnirxnn n'?iyn nan'?a ’mxiy nBipnai nnanan miann

.mxinnn Dia'?iBn bv iv^yn

nnn’a nnana ni’ip’xa a’iaiytn ann n'?ina a^ivn nan^a ms ay

x‘?í> nxiriip nviy ninsira bv; mny"? mx'? x^"? naiy .ninan bv nmnn
^>12? pnnBÍ> iTiymai nsya iiaa n’ini ai .a’^yan ovi ’t bv anb lyipa

.mniy nipn np’ya ,nan^aa manan manan nvnaVnn nvyan

np’yai n'>nnx'?22 nasnan bw ‘?aom nan^an ninr Vir naan ^lyn

aniyyn mii:^ n’u^xna "pVn m’D„n napya minn mm’ bv ms’mn
ibl?n a’upa ..o’aixaai ’^in’yiT n’n txai iraiTiy^n am ^ip ibii nx naip

na’iP’n nSnina n'?’nn ,xp'?yaip VxiaiP n am nmxn ,iia ira’^ nay

vmiipa .a”iann a’Tponn nxipai nxmna ai vax mx’na nBBimiipai

lasy xim a’mn’n ms’m vpmni n’iaiytn ipm ann bv mm’nxn
nonai D'7pa xsa xin .ü"xnn bv maion ina xann'?i iipbi ^y a'ia’n^ f^xi

maa miinnip aoiiBai ^ni aan rabn laoii la*?! n ipbi tt maa
’nnx laViy*? p^noi yipm o’yair p .v'’mxiii”'?pí’ iiaon xpxa'sViao

nym ’iBa ’a„ 'sn ia o”pnii ,i"ipn ,(naiin n) v‘?oa n"a ara niPiaa t>ao

."p’Tsn noxi

pan vmx i’xipnip xan xmo ai n’n a’iaiytxi a”n maa n pxin

p’Bon x^u2 a’mx a’Tnoa a’ma’n aaina ,minn niyixpa ^aa a’ana

manpn ay nix^ x’sim oiBn^ nmo a"onn—o"nn miipa ma .nix^ ax’sin^

T'ax .twii n tixm vaxa n"a "ffnan wa„ n"w nx i^ira nnyni

ii’PT nxa axn msyin mon nx mxí> x’sini mm B"5nn niipa .x’^Vxa



jTsin R"Bnn niora .mamD p"pT r’t ,tn3JíI^^ 3’í> nipa n iism

mxb x’íin r’bvfí njira .nV'Dnn niro bv a*i aftV ^nan nirna 'k pbn

“iiTO bv 31 on'j iBon nx T>‘’3nDa triajyTxi oniB ain nai

inai? xVai nana n^inia ia ií^k n’nay 924 la m’n ,i^id ní”snn

ra i”nxnj”bpa obii) inxnsa .nsia^ iioai ixisa r^öi ima

;ní’xn D’s'?a:n anaia m^np Vx nns (ini’OD nnx

P"P ’aw’ D’awnn O’na ’í>»a ,xipx anaain a’iyx aa’^x,,

.DD’may ’na ^aa ’d Dn»T anx .V'X'’ m^rn ,i’mxnr’V

IIP mVw nanxa aan^ D’arair irax rxi niiry^ raxna ’n^ni

r’niPBi ’ias wai ’an^ onna in ,nxTm nnnn 'viaa bv n^npn

DD^ nv’ax >xiir’ ’p^x n ara na’^^^ nannaFai dd^íb n Dí>iy’

n^nx nxtn niwai nyai ’am^ai i5?x bv obv a^a ’min mi

V'n n^r x^ir las? la iipa snaan lanan ma bv in’iwnir aa^as

nnmvan main nwnaa i^ian min ,aiaa a’xip ni'?pn!? nnan

’anaa anoa na í^iva la ,''aiai xa^’x ana nnx "jaa lapn’ir

."ana 'x *ix i"n í>aa^ x^tp anairn naaa a’ípnpn ^xitr’

nixaitn iTü''’? Q’^n n j"nin

(a"atrn ,"ynian„ pava idio ,iaoit .x .w ^ir naxa B"y)

inn naty 45 .V'yi pxan bv inip^non av ,a"u?n naiya naian 1

xnxiwp n'?’np xn .nnaainas? nnxiDani ni'anan mnnpn nnx bv nana

nnx ,B''aír iri^ipi a''2>ií?iy bv ^’aa nr '

7apna nai^ir .niiTDa mix na

invn ,"at£>ian nany„ iso ^va iVxnana mra ain :aonsan pnyn
.’i'?aiip n^’np .naoniDan nVnpa a’air iipp nt ’as"? an laa

i’n x^ n’opmüiixn no’’’ ’an laair nyi*? tix pnn la "'i’p2>»,^

a^Tonn la — m’aw amiia amit .an’myna ammni a’mx mio’a

an'myi^ axnna amnn oiaaipn n’x pa laVnnn — b"^ la^noi^n ann iyi

.Oiiaaip^ a'>n'>'?ipa inaira it bvv lann inaip m^npn 'xan"? axnm nrs^’xn

nana xVi ,ipt namn iV nnm x^iy ’aV nnn^ ni^yV nana xí>iy ,n^’npa bnn

’^^na 1M nnan nmaip n^np iy ,nxB 'Va niPxV noaan nn^ oaaM^

.n’onisa natp

"wipaaip niippn nmapn ia„ nnm nnx niaoaa n^x ni^’np p’tnn^

.inx nana a^ia xnní>

naapia nnsa nnan aaina na’am it nVna n‘?’np ,xiixiwp n^np
naina mn’xip n^np .nnaain ns ^332? niaiwn mV’npn í>itea nx
IP’ .nmp naw ’^í>na ,naainn Daaí>iBn nan iy bfí>'nov •ipaií' anmna
iixira n’ian Vai .’iPBim mn ibtb na^snn xí>iy nnnx "ax nSip„ .inni

KP ,ia!?ya x^ n^x aní^Bip laiaa .nmamaiixn nV»npn nina mí^nia pa



.mn iim ’bí? ‘bik nV nírnpn 'n nxT inx tei ,nt3 m inni'

i'TP inn nia i^ni* ioi’w "la nn ws wk,, rnan ^"tn iidk ok
nii TTinir ni^np^ n’oi'p nnin nn'n KriKnip’p nSnpir nn ,nnKi nnK ta

li* nin’aw m’n' nnanai maian anai inronK oopao; ipk .ma aman
DiKaatn nim ’an nm nta amani aT .la’ao nií’npn nan ’n nR ‘TnK’

ra iT’RiP ^^KD^ ma mn Kin .nSnpi' nnini •ne nnm invo^’K .i'"st

rnni’nn nman nanKa miinpi oii'ir o’i'u'ni ,na issimni? onaiann niman
mny nr bob rani* na •li’S' i'ipcni nnnn ipnn inu'i'a nti' ’iian li'B'

Vnnn to ai ta an — .onn loin’ .na’inn ’pi’n taa maion innaiRa iV

ia myair mini' ntyn inanK .innanV no'npn nKi'Binn inKi’ — aKnan

onmin Toyn naw ni>na na’ty’a pnanttr maiyn namn nnynV .i'iaa ’ta

KKi’ Tiaa .niaKT 'ia mni'i' liovir na iBoa aoma pnnn oniK ,mKni'

nü’iiDiK iíj ip’ayni nn’ nan niíR i’a .imán tv 'amn ‘?a i^ wm ^tan in

nKxna kí taK .Kin inna mi’np i'nai n’ixn tni nmnE' niiRa nyss'm

onn Kin .naira nnins nnK mán i^bk Knn nanani ni'nan ni’npn iaa

.nnaain níía® mnoniBon nii’npn nnKi ,nmaa nmi minp

iTya n^yna — "WKn niy’,, tnapiKa mKa® pioan iy wm i?"tn

niynaiy mK manna b"i KmKiW’pn ann niy la ."i'Knc'> taa niyna

,nnaain ’aan b^ nai’i>yn o’aann rnyni* yiap nan en okaira mnipy .m'-ya

ninnm nK as”w .dcbi T'aK b'"! t’i i’Sip n ?nn yman imán noBaiaai

on’a’y .m^an ,nnaain ’aan lana ,naainn oaninsn bv iv^yn nna nnnnn
nnnTo oKia nnn niiyan írnnmi mvama'? neai nvn .oanaa iniitri' ia

imannay apy .nannn nsca nKÍ>n nn’i'B' oi’iyi ,mnana in o’üynw

laixnn nn’i — ,i>an li npn oiitm lynii o^eas d'”ü’í>ib ornyom ninan

.11 nnirn i'y Kin

kíi .dvík mm npii nmen in i’iy mnn "pnxn *iOKa nynn 'asn,,

D'-pnain o’aan ,i’anm vaa .rnnsen namai nannn m'r’np nama nKn

n"n nnay nmn Kniai> nmnon mnira Ttnn .imi'in mm’ namai n"’n

i>Kiniy ann ,impn Ki'nn ,iaa i’i'y Tynip ma .i”n bv> iinnKn yan"? ny

laoniya mym nna mai’ kí ’n„ :"i’Kinf ’nan n!?K„ inBoa i"’n ypi'ynsi

nVyni> isia niiyi'ina o’irnpn o’n’a nirnpn mnayi ...i'in bv vv innma

mK ni”i> li’BKi .msn i>ip nnnipa nnnai nnnsia bam D”aBian rmman
ni’Ka — ’nnai> imaty oyna i’niniair «ik ,naian na ip’Vma mipinon ’aBÍ>

."mnoai nimnpa nanan nnK mani'nn

nK na’nnniy nKwn nKa mn’OB nnK natzn naian Vir n oi’a naa ina

i’nniK ,in’an ,1’n’ni'n mann oy nVnan innBim nK nnK nBoim ,mi”np

.inir ’rnyni

i’Tni'n ,nanan p’mn nat nK D’Vyn oni .nt on i’iann ns’a o’oyn pn

.mán oa’nani onm nat rot mi«np ’aa ,ainKn oan nat nK



"3T un'?,, «jBiJ »rnisi mbn ,n"w .innx nsiri t ’ana nnn
.wa o'»ínnw

nx Tan tren^ ^nirnaa nnií? :i”n nimixa Taí>i nn ’ja ux
."mbv »iTn ,Diínr amx,, : .tto -p^x niarnVi ."riBan,, nx x^i "inxan,.

D’i333^mi Kp’ryar Vxiöí^ n pKxn

("í?xia» ’nsT nX, ít?3)

‘?c? i3’i p'?n nirxD art mn neipna la^w^ lí>n d’t n^^a 't iixin

mai naxi nninn nrtn’ an n’sxm n^snnn óid nx nnir ms nsn’x nnn’

mn nnx Ta n^’nnn r’Tixw’^p nSnp nnTT» ax»3 .]3^1^^ »io

imajra nxxins ^p’»31 ,a”i’Tan a^u’^rn ’3pi3 .nawxnn a!?iyn nan^a

nwiDH nmpai amoaia im’ a’Tn’ nann .a’TTn ’sta ro^wn nnvn
nap rx ax nncr htt ai nxa mtaVan nnn’n a» laa-na .lannoj

’Taí>n ’D^3 nni’aa umir nuiaVn rta nw’wni nienm aj .mm t’x

nx .i’ia aiTti mmn ^ip^ lanj n’vair ma’2?’n ’mnai mm'Taí>nn
niTnan laia njcr ’-ra airn ani a’nx ami n^mpa nnan npi^nan

.mm^mpn
KOD nx o'wptgn xp^patp '?mo!P 'i iixxn ®t nta nipp asaa

Ti n"ax Tpcn nx xp^iaii n x^’a ^iiea .i’ax mms ai m:ann
.n’ix-3T Tna ’i'rmn vax iwoí> mai Txa ,nt ’jb^ a^nitra

i’3x wxa pmxw’^pV min nn ^’iai ’i^axira lí’ii xp^iaa^ n ann

a’aip nxTi mm nanx — mno ’ia’o ia tid’i vtíi nn^ra .air^ iái

,T>3xa Va’p ’iTnn laiim 'n nx .üsin ni^’xxi nman nanx ai niaí^wa

n’a^ nxí> ma nx nirx^ xüi 3"Bnn nupa .it nma it mt xV ’a

anipa na naní> nnoa'n’a nns í>3’p2? ma’in .Tinin ai .a’ian’a

Ti’w Tin na na’mn ‘?m’ia raxV nti nx ..mm ma’^^ wnpn immi
naia p’tn.n^ Via’ xV nnoaa ii’oi iV n’n xVü nvn nx .ai’ ’na a’TaVnV
Vnn nx aipn nnnx a’iü ’nnxi a’nmon nm nxa ns’inn nnnnnn nii

nonB niixn nx Vi .imaV ’.nipVa nana nipa ’Va Vni 3in*Vi3 nxm
na’ü’n ’iaV .mm ramVi .nVni .nnanna maVV n’^an i.tbbx2; nnaan
i’nia’ViT ni’annn vnn’a Vw niinxi .na’n iV iipmip n’n3 '’Vi3Vi

.ma’iin

nx Vti imaa taxi .i’ax niapia naVV nn’n max nina inB’Xü Va

mmn ’am Vi ain nx i’ni.nV vnima Vaa mai nw’aai aiVira mii
i'niiipa nVaanw na’imn nx lirn n** -íiib’ b’ib naoai ami Vpaa nxT.T

.iT Vi ntii oniB niaa iia nipxa ,i’ax Vü niimnxn

D’B’ D’i’ii naa na’n i’nmiai ’di’b iinipaa pma .Tn xpViaip n ann
.n’öi’B nmia ii”axn nan niipinnina ímü rniam 01 .ipoiVa mai iiiioa



triaavnn K^byort; ^Kin^ n



ní”np nri ^Il tinni ’d ,ni33in 03 'n iTdt ’xm naws pT

ion TVT\ mw noB in-nos ara .n‘?ia nnirn ’Tin’ mpa t«TnKni'”í?p

oi’3 .n»w nasin mpan mT oi ^Boa d’ö’ imái lü’in ima í”bin ’tih’

ipian bv n^y ii’oa a"’ órai rairis^ n^’npn ’ja i^nn nwiacr bv ’iw

lax oy irpa xp^yaw bxiaiy n íixin ,r’Ti8iii”í>p bv mnxn nan

.n"ayan imy ’aa mi i"’n /Dn’aa niyam hk’? n’iam iniys ,n3pin n’iann

UK K"Dirn naira iik^ irxin Kim oniD ann Vnan na D”na aKiyj

hd’í'bV nKiyjir miK mám mawm m^Kír ^^lan ""jtrusty nan n'j«„ nBon

nmna im^m ^y pa k"? mayí? iP’ iBon mn» -V'i iwin vaK nKa

lya ií>St a’nyn pixa n^nin inn’oa bv aa k'?k d’poibi o"ipa iniK’pai

la’m ,T'ipn .’mpB-^np’i 'b p"iyiy nva nVna naiipna .la"? iPiipn bo

-Tiiair nsa ina hVkip ^^aa .anaian ’"y nnaain ina’a nnK n”yiaiPD

:"^Kiaip nan hVk,, mBoa naix^nm n^Kipn pin tSn^i

B"isp i's mnaip rom — k la’o

.p"BÍ> T'ím >TipB*í>np’i p''vv '1 Dl’'? mK .n"a

ima O’aan nt pn pip iiní> lanai ninaB? ro’n ran ihk ip’K : ’n^Kipa

üBiip iHK ’iaa ^SK n”^y^ inVym mamn vm mn pipn dk nnm ihk pír

niK’ DK ^Kitt? Kin nnyi .mnn n”^ya aawan Dipaa dhik dw nn ,iBDn

•mn niV’^ ’aira nsa nain ’T pa riKx"? nmax? msa^ i^í?n t’ö’nn np’V

.noB bv D’aiip

T'an naaya ,Tan ’TO3 rnan iKain ,a’iyai ^Kwn no’íp yma nan

'pa ,3’ipai ^Kw n"iiP3 naKaiP nan im ,’"n mm 'n niK ,n"i’ la’o ,nxai

l”ay3 t"Dp iD’O /K p'?n pKn’^n Kinnaa laaipai ,i"b '’o /a p^n ,Kap

nnaipan ro’n nxp ipnaair .D’aipa ’ia’i n’a mmp nac?3 nnaiipan i’D’nn

iK ipiaa K^ inxpi ,naa d’ipip vn K^a? ny .lainaa imya mypiaia iKxaai

rxp ina oa Kxaai noBn Dmp ippai manra nsa’ oa?^ fmawa rm
tawan ,naia?a Kipa la’Kn ’kth Kn ana naa D’ara? rna? ik piypiaa

,13‘“inK ia;a”nai mpypiaa vn iV’K pbd a?’a? ^ai naupa ’kth Kn’a? ’ya

DB?a ,'t •n ,Ky’xa Kaa ,nx3ipa no’a^a a?"a i”ayai nawa ’ipa kí> nt

’KTii D’aB Va ^yn ,^’yia k^ an hk ’kiii ’i’a’y ainaa? ^an ,Kt’^Ba w'nn

.’Ktii ma’a? ’ya "msan hk Dnnaipi,, a’nan iva ,ik3 pnn mm .’wy la’K

naai,, :tia?Vn ma ana 3"bp '’o /n p^n ,Ka”an nnaai .ma’nKa Da? i”y
ma’wn ’a .V’yia k^ an »ik lawa Kapa mma^ t”ay^ ’a .naia^na ’nana

’a’ipyt ,'t »n ,Ky’xa Kaaa nsaipa na’am anaa? pyai an’aa m’nV T*ts

aawa mma? nmapn nmnm Dipaa pa? Vaai V’yia kí> an »im ’Kmi

Da? D”oi ."la’K aaa^a D’aB í?a í»jn’ o"e ik an ^’yia na p dki an’aa

mnapa fe’n naan pina Rsaaa? nniaa? iP’na .mnn n^Kata na^n pay!?

ípi,, tnfpa nKtP’a? tv nnK*nnK pír ana^ napn nia?y!? isai niypiaai



^a^í?!ano .fvsna onowa ontra nixa tair® Tam aoia p
inat nain) pvv o"'vrsi ^ö1w^ irK köot Pbo m m'sp njwa

ira mao^ opon (’n nw '» (p ^nxai ran rtn ,ian 'wa
naitMí apa í>aa ,wrpa^ sa’^ an-’fi-í>ffir *18 "msan ns oniawi,, a’nai

.ppa kV in’a

lap .D^n miK nVn ."Dcnan mns;„a iwjn Vkwi ira nVK® nam
pVn ,"n«n nax, iiKin pa nai ö"ap p^oa Vwwn air iram V"p'D"ip

•nya tppn mxpV omti rn d’ib Va V» dk .maaa? inix npnV ,ö"V /a

/'Dinan mny„a tman mm .íViora nai amp irm ,iainan ia nipiT* iw
VKPn naia VsVoai "a”n na%,n pai Vy ^1aoV criy ,ana ,V"p '’o

Kap pp ama K"aDPm vpoin pap maiV .t’ki mamr nai
,
apai

IPipiaa Kaa pj "pyii kVit ’V pa„ laKP ppa Kaya pnan ,rVim

apnn min mty Km ,^^nD ipao apnn nma nKaia pso pnaK kVi

’V Pa Kpn ’ya pn awa ,ina Voia nyp nap iVpki .Kan ’iKiy .kp

l'pannV pV kt30 kV ta Vyi ,npa nmn anai .(aw VeVaa Kon Knai)

mn Kmypm Kap kVk ,apnn nma kppok lapao kVi k'pbphVi

v> TBW ’iKP naiair Va .nmairn ixa Kmirnn pm Kap VaK .nmairp Vy

oijna tsa Kmimn ’in kVt .pk aipaa upnn Vy pp^n kVt naiV

iVpk ,msa pj apan "amairi,, piyV p Ka’i uk ns pi pm .impír

nTam mnPB Txa Knurn Ka'Vn nap mpa Vaa ,V"in kpd oibiii bk

nai ana nKiann nxpty Va ’ai f'am .KaVya laa nprm 3PK iipao TBty

nmaiyV ^^Dsa^ na Va nwi Pinán p np’j’ nV nmniy mya ,Vppn

m Knism ap ina p’in kVt .nmain ipp nim ppaK tbw .K’Vya

.pim IS Vy 2Pn nip ina lyp ’b Vy ik .nniair rom

niaiyV paaV noap ropn íVKa inV w V"t iikp mpoa ’bV mm
laiV v> Pl — aViyaip nmwn ap KVa .nmnn p’i rnon p’ Va piK

pn aipa Vaa .rip’tna kV pio’k •’p’tnK p bk .nVwa nmaia ’im m Vy

VKpn papi ’KTii napa «Tmty iJ’ym ."rnxan nK amain,, minn maK
Pl mn iponniy Ka^n .imaoV V"t "ainan niny„ Vya maemr .apai

•BIT KP Kmypm nTairn

liKin laKp kV ikd nm .íVVn ropa Ksai Kniyp it’k laiV rm
Bi imnV ip’ip kV’bbi rop nxpa Knurn nKsan kbp pn .apai VKPa

mpy., mao pV KamK mn .papV anmi naV Kmyp ii’Kír ropa

vVy naKi pk Kmppn ’mt .m’aup ixa írn Kniypmr lOP "anan

mv Vaa b’ib Va Vy pap n”Vya ro’nn i’.p .pai ’ktii napa irnir

p .ntV miyn iiPír iV Ka”pir iki .bp amVy pain «iVr kbo paoa nan

.T'y imo .pír pVn .'Pirr pbk.. n"P3 manir laa .V'iranV mirn paan rn

.laiV V’ Pl ? napa Kipi i’KI pbi kV pbo maa aipa Vaa .a’poian aira

’Va Bír BPiaii aiKsr B"iayi pop n«Vya imaa nniair rop npanir

aa



,nniaw rö’n xnpa ntiy .udö ’rnnzyr may D"tty xVi ATai bv tow mw
’rma wn ia 'n rrona töw nxi ,irw ’bd d’ö aT^y itai’

irpi l?te iní> ’inx K^T nn ,npn nViys niiyyV iní> n»í>T ,npm maa pn

«» ifn Kmsri.TT Ka’n djok ,dix ’aa ini m rin >"tní> in^

jBo "a’wai Í?>n27„ n"iir maoai laiira mpa x^ir ’XTiia tanas oiy

,n"ap la’O ,D”n mix ,p’iy anna n"Tiya 'laT^ lao ’nxxa nam

pwi !?y xsaai m’xp nyira nnawa ra’n nai ^y airx laia anar

aiíra ra^n nxir oa wy law .anaayn la’nwn lí^xa naiaT .ona

:anai .mixa mxa atr^ i'?k ra’na np’^ nma ’x in^ya paioai :nn

,1’^y la’nirní? naiai la’o nxir ix ,ana aw a® xsaa la’x i^’sx ’nyi^i

-aiira ^taa ’m x^ ’an ax^a ,anaay main lyinl? v^v aipaa a’naaa ax

wn aipaa mnaia ra’nrr axw aiyan ,a’í>aT ’a ax awa •>'? nan ,an

í?tea ’an x*? a’a an’^y abea ax a’yn’ aa’x axa nr’Vn nnx a’aira n^’aa

xVi “laa’ir ^taa ’an x*? .aanaay inw'? c7’t aapaa ’aa ’an ,nTaw

.nanaaiya i’B’n a’xapa

«ixa a’naayn naanx^na aiyaa ax la’o aair xxaa xb xSn ,Dir aa nana

aa’x i’B’nn ’XTiaair nx) maiira xapa x^ ,air xn'stín ^wan la ’s ^y

aiTDxn axa ’aa ’an ,(nniair naxapa aia’xir xVx .noaa a^3x^ anaaa i'an

xna aaax xi’irn x^i ’aa iiTa ,a’a i’^y ib^t o’yn’ x^a D"iaynir

.nnaaira axapa xVn nanoa ,naira xí> aaaira nta aan nipya x^ir

a’aaaya xn p’ir a'nna aaxan ’aia x^ axa lyn ,a’irn^ w’ir nan

aa aa r> o’naay ’aai ,’Tjn^ ’ann aaira ,D’aira nl?’Ba irtrn tr’tr Dipaí>

kV ’an ,axa aa rxir na .a’nirnV o’aaayn larr a’O’nn Vy la’nir’ir iranV

’aa lai aaa ,xn’V xn aaax .nVtV aax ’aa lan ’di a’Vy iBVt’ir wirn ’in

’ana .a’yn’ xVa a’ü’nn Vy aix Vir i’Ba xaaa’x rn’air airaxa pn’V aax

Vaaa .xaao’x rap’tna xVa .VaaxV a’U’nn nnnaa as aapaa a’ö’n i’n ax

.ran ’ap’x xVa a’B’nn naaniaa nx ,axa ’aa ’an ,xapa xV •'amra aapa

Vxiir„n ’aan ’bVi .paa xV pBO aaaa a’aa Va Vya ,’in xV ’XTia laatra

a’B’nmr anxa .xaaon axa nxaa ’xaaa xna .aaaira xapa xV aair "a’iraa

.a’B’H axapa xV aair ,aiaaaa xVir iV’bx ,')iV’ta na’air ’Va n”Vya i’n aVVn

nVx® ,a"y '’O /a pVn ,"airi’ ’aax,, n"iir asoa ’nxxaa a’aaoa ’naa’aa

ai’a Van iriaV ap’fion xVa a^1aa airiTair na’xp nyira naaaaira a’O’na

aair a’B’nn Vva iV aaxa na’aa irirna anaa aaVV nxa Vyasn ’aaana anx

axaaaa nnaaa aaoa amaV a’B’nn Vya ^V^ a”anxn anxa ,aaiaa aiV’ xan

aaVVa nanaV naaaa n’n nanann airxa ,iV aaxa anaa ’aaan nx xxa nV’Va

aaaa aaamr asaxa ,a’xtrnip nxaana a’pnaaa o’aa’o iV niry ir’xna .av

.B’aa’on a’piaaa a’n nirairaa aax t nmn axir ,VVa nxaana yaa xV ’aaanir

,ana’n wipn aair axa a’x xa’aVa ,V"t xan anaa .air axa xV a’a aair aaa

a’a air iibitV aairn aa’x ’aaaana aax air yaa xVa a’n’aaa a’aa’ona



nm jrarp idrí? ito 'Tain nnn’D mi ,trpoion lana® loa

iM ;i»D luin ’T na nxaV htdit m mao l?n >io2^n í^anmp

’s^T o (p’a? D''TnDi "a’s^ni í?xi®,;i tn'ar nma) mnano nxp lanaw

1113 ,131 nnK n«3?y nywa u^n .nrixa nio^s^ írva d« *|k .inn

ron’ latn niiTi ^Daw .laiV bVa pn’ nt nx max ,nip'?i nrno

•IX nTaw m ,naiínj aipaa D’jrixaai .fialna noí’^ x^x ,nixa

OS’ IDW iTn naini^ pinm ix '7V ta^oxi? •ix ,p oxi .or^y mm rx\?

Tiam ii’x nii rmra ’Pin xm ,nta lys^n rx rm mwan ixa .pima

or^ in ni’wsn nn mxa Drí> nia’s? nxai .pam vvn rn 3W >2^3n‘?

.ni’xpn n^’nna nixa

,i''in la’o .a^n mix ."•‘"v Tiy„ iDoa "'snp niaa dip n’xi mán aw
la’D D1W o’xn i’x dk ,tv í?r na’na nniioan ro’na anaas ns’iPiVi

rx DK (na’i irxi) aw iim®n D’^a^y^^’ snn^i ni*? nn^ l’X na’s^j

nti) .VVa ’isa irxip nanV riarm Ki aw >3X x^ip 3"y na’iri rxn
lam aw ’Va iV>bx winar .^’y^ mxana; ,n"3p lam pw D"nna3 xV

D"inan ai nama nniioa romn rnaof lai^ ip aiax .nawi ix ana

^a^ ’ini naip D’naayn irn®w K-n ,"iawa rm mia p'v

Van ,t"n lama pw D"inan anair xaya ma aiax .iio ’ixa iiw
nnxa ,p axi .aa^ "awai ^Kw„n maosi aawa naa ii’x pDO irw aipa

,pw D"man í;a^in nra ai ’í>ik .D’iaay ^xx nninn niam anon iriaxn

,naip xiaV anaapn i^3i’ kí r’iy awaa? pixa iT’iipy namn rrnntp tv

.(nam ano x^

Kim ITT iiTib nan ntn iiti mixaV "wi’ '>iax„n nai ’b^ mm
miao iv D’ODiaa DiW mawn nana nxmip naí?a aiax .ima V't

iwa^ riyai /awai ^Kwn„3 n"? xTao xVi "awai ^xiip„n ay np^inn

a?rn rx inn mwai anai ,n’3i ’ina x"? xp’bo pboi ani ’xtii

"3wai ^KW„n x^ni .nnawa romn a’xipi xV'aa .am ibw mn nairw

-nnxn ’Vnia au pw a^inan it xiaoa lay »oon pi ,pn nrao xV

xnipiimp Dipaa .V’y'? mxan® mawna "asnan mny„ Vya iixin d’i

.nmaipn txa x’n

n''w ^ya .STaxiPDiaa iixm imn ama ^y ia?x a’B’ion .nt la^a Tiy

nna imn iixm p ,rn iiria ixa D’xxai m’x .in "iipi’ nax,,

,1Ti 11T13 p Dl pn’ nn >í^3n^ nxi painxr rxn xnn t’aya

nx iVxx Tpan iípx ipxn p ;iTn ima lai^ rx nn .nnman ’nwn

pn myi .nnTa mai iai^ t’tt mnw npír ix pp^ .inay mn x^ rmnn

>y^ mmiy naa ni iv mn .l?xn5P nx Vwan^ XP’ 'Piniy .iitr^n x^n

,nöKa TP? x^ ntn .ipmn iy ma »ibt^ iTonw mnVa ni xí» xm iwnnn

'nm mony laxi niair^ r^ mn xVi ira ,nPTp xía *i^w iipdx aiax

.rira



'ta Knw K^T xn^’o ‘m naxa V"? rtxm rn’3 nt ‘wi nmj nVim

.-mx D"i3rn ov tí?ir níiwrn nn’mr .tw pír nn p’sr^ xí> id

.fö’nn Vy o’a •nír xin nnx xV pia itd»31í’ .xn’ajr x^ xny>a 'in nta

l^rs’ bíp xrrair löt xn^’a irx nair ’sna nnr ,D’'m’ naa nipaa oaax

maai ntraxi ,ntn‘? wma"? xa’P i’crnn 'n p ai ranas? tnx pn ix o’a

.anawa ixnpa xínr mia 'nirr ’-iax,, n"iipn ni xi

,T'ap la’o ,D”n mix ,xr’jn xnnna ."’a-na ’na^„ n''wa pyi

IX npin 11^ V Dxn .mipoai "aa’irai í?pip„n bv imaoa nir ^oí^Baa?

l’B’na iV’DX) nptm xanx a’otr ii’aao .ixa n’^ nan m® i^’bxt „xan

anair j\"i ta’O ,0’^ mix p^n .rtmua mawm mbxiaa r’íi ,(mnaw

xpn ii’P .nnnai'? ipim nx i^’BXt .p’ip o'nnai "a’^^ai ^xw„ naix

npin mi >^a pbo n‘?ii xVi mpaa ‘?3X ,pbo d’ib ^a bv n‘?i357 nipaa

í?pn^ TPíi ,nT>as7 ^'733 ’ini airn” mai ’xtii'? na nptn .rm’x x"?!

mi .miair nap nmx^ ninaixan ima ninaisa p’xta ro’n np’^ ni niaa

,1X3 xm rnnaira rom nixnpi rn’ir .i’ü’nn ]xa mnnb nvp mán ’b'?

rnip nyipa .nniaa^ xnpn^ ro’nn mura nprn ynn’x ’x-ma x'rn

^^Bair ,niyi n"Ta ne i”yi .nrmi x"??? npina m x^i nain n”Vy3

onnana x^s? 33102? nxnii p’s? n'nnai "a’wai ^xitp„ o’iixin maoa
.maia 02? r’v -nixa bv nixa^ n’XTii m’ao? ii’yan r’Jía

.p’T in’ia anao? ,x''s p’o ,’2?’an p'jn ,2;'nna n"i2?a ’n’xn n'jix

x’mííXBn T3 n’iT nnaani T>y bm nxix n’aa niia mn xn’OBi xnapo?

nVit .(laya d2? py) t'jn napn amn"? v niowB msa .(moo^an)

Di’xi i'jn napa msa nsa i’xsrn inix"? i‘?'>bx ,d’312?k3 ni'?’'? ’ir "^y

raaio x^x ,D’n3?x3 ni^’í? ’io? ^y m’sp nyea miatr nsa np’"? rn’ana

napa np’l? xVs? n’anní? 2m ’XTia .nimo nyira m’ara ’ioi nmaion bv

maoai naitpa nö d’ib ^y 3"x ,pbo d’ib ^a bv orn ^'xin .ni

^y xiam nmapni 13 "joib nynn no’m nnnei n’o^npan .^'t r'oa^Ji

.nawa m xV d’ib bp bvi .xaa D’ann nwna nxaio pbo íix .nm’as?

pBO »ix mia27 nsa r’iyVi .nai"? 2?’2? nmnnxn iwrn nt ’b^ p nxi

nnnai O’wnpa xpm ,pVnV írn imii .naira n"í?3 nwa .’ina x"? xp’fio

^3 '^yn altra .’ina xV xp^BO pbo nn nai^ tr’ 3’Btp .nytn no’na i'?OBn

PBO ’inan nai^ 2?' ’nax miao? nsaa ^ax ,nsnn no’na yni x"? mio

toa mptr r’iy^ npnn^ n’innxn nynan d’ib ‘?a bv bax ,xp’BO

3’annV n'innxn nynam ,xnna 2?"3na iixin anatr mn .ntr r’v .pso

tr’ 13 Dl ITT iiTia xVni .nnawa roma psa Vaa "a’trai Vxi2?„n maca
D’xsrn 'BD pn d’ib ^a bv ix ,iVVn tP’nn bv a’a tn’i xV ’x pBO

í>V3 Dtr nnaitra i'^mn rn xí?2? .pana xVai rnym’ xta m’íiya a’oiaii

.p'tr D"3nai "a’trai ^xi2?„n maca n’ann tr'mna iixm mi .inaaa

.nna nain naa? xar .nmatn Vtr iiiti^ itt iiti ra pVní? ar my
xli W’P "iiisan nx amaan,, nnsa m’p nnaitra ramn ntnyn xVni



^^33 rö’nn iim níPDS tk ,rPT Tn’aa oasR .ini’au^a ^’pn

DK *p< .im’öw 'rt iaK3 ii’k® ’a^ a^ra r®a imn ninsn dk .nnawa
.Knaon Tsa naiV ní7SK p .wjpt ’k Tta ta nw»

p"PTaK ,y't KjDip Di^íT iT'ia iiKVia "D’an bv Vip„ oiwipa f’yi

DKiT .'npsnoa airK ranair D"^ inw ,p"'»‘inan ’nai K’arnr ,Kai»3yt”R

Dn® ira finsn n’nn"? uksií? nnKan nKni lasnb 32?n’

KD’n K^K napni? nírnnD’? p^n^ 1”® k^t .nírnnaV aB>n’ laa i^mn

nws’ K^w pa lasna D’Tna iikí> anai w’ tk ,Ka^ya ’KipKa

iV D'HDiK i3”nw KD^irs H^’nnD^ mnK ays p rpn dki .n^’nnab p
•KnpKa niryi nams^ K3’n ra p^ní? iT’kt maia ’nn .nasna ií?’dk

pl .Tn 'nin' naK„ n"wn iit3e> ^^Ka^ .mrana nwníj KD’n"? Ka^ya

.n’nn*? am’ Kiao ip ,n'?iyan nTawn nu?y Kin d'jik ,Ka'?ya ’pKipKa

.p"m

rmKnr'>’7i?3 pis“mai

nn’rt ]'>mKiii”'?p n'?’np mya ,mipy-yírnn nKan n’s^Kia naa piaKD

na^KDi .D’pnaia pns-ma .D’i’n dit wa’c^ ,nnan bv annb nspa rpy
’T ^y T3D2 Tpsn K‘?a^ d’3”t p’iyan ,ní?iya tpk an^ ní^npn pnai

DP’Dira mna di k'?x pn’m mo’K ’ipya nxmn maa pn x^ .D’iann

laiP’ir f’TiKT”'?? nnat .antr’a ’Tiai min ppiaa .D^inin DPmai
.’iann o^iya nawn may losnip mm ’^ni D’pnaia D’a’P na ^y na

my x"an nna mwv ,iin3y'?ipms ntra am nx 't’v'? unarn naa

T>27an nní* nmnxn D’mawa .ny3'iy33'>’ii pny amax i'an miann

.rnn niira losaiy ny iwxnn n"3Kn ‘?iy muai ima iTpsna

.T>‘?y amne dpoh .Vymx tí” iKanp'is pns' ann s"ai'7Í? niana nnx
.i^Bia ipta nüBiiy pn yir

am s"ana vm'v n^xnni anay la niya n"in ‘?iy mpan naipna

.3"onn ,nana n"a noBi .'?njKD mart a’^ na'jp

''jnfls "vmia imán am s"ana nxB pp 3"ynn ly n"^nn mira

nmi a"nKi Kiona ayixa '?xptn> ybn ^sx na^ impsaiy ppanty

,D’2ip 55 natrajc; .nanxn mnna iiraa .Kpo’í>a px 't p"n3n bv iTon

ina nipiya mám ü"vb mann nx no’ir Kin .mpnxai maana aonam

.D’Tyiaai nmaira vmmai D”arn niy’ira o’aiy nxT’i mm fpm
Dpyiai mmn bv D’wm /'’VnBJ noya,, nao nam .i"y“m ,noB ''x 'bi

.(Dipaa OB^3v titrxnn nayn iBon int pix ,n"ynn ,tmKii3”^p)



("D’3^ tn^,, •jn) ina*?
‘>2t na^a ann

T ’ts nw Min jna<^ 'ox ítob n"ma nxin iinn iaip» nx

nsrs T'an ns’ipa 70^1 xiix^xna n^ia .n"onn nairo naa t’t "iina lanin

^xa öXJ’O Tax ,D’'abD’’B V'’n n'nma p"nin bxxi oina i^xnru

lí;*n ,minn mxixpo ^aa Vni ’pai pnaio nxnin ^xa ’n ."aio m’ nsmp,,

T"’Xi D’Vraíí ií?’DX D’jD xixa x^ix pxra ’six Vxa .o’aaa min rxioi xí’sj

troiöiip nn^s?a naia ixx’w minn DÍ?ixa va’v Txa ‘inn oia^w mix

pnnn xnai na manan rnriD nx ^x .mirp imx is’pnn ana D’Tm'>a

bx nj’Tan ni^iai^ nn nx ’mnn a^ixa oonsnn lair .nan mna^ narp

tan n^xi nixixpa naaa mx’pai msnn t^xban inia'n ’t

.(t"finn) Di^íx nxaa

.(x"xnn) x"n .nnx in^ix mxpn ^x D’a^a

.(T'xm) b’aí>a maa

.(x"íxn—n"xnn) a>D^a mtira

.D’aVa a^

.D’D!?a ni^iao

oVixa i’iBo i^apna naa ix .i’^anaa laaa nxu^a Dma''n naa iix

IBM .nwnn nimnaa ninnx^ *iix^ ixs’ nanix maixn nrxa ,’3ninn

.x"®n ,(noB 'D p’ia n"’ m’a

/Xnax*? "iiPB B'nox ’jXTtp 'i am laa laipa nx xVa^ nnaa im’BB ax

.MBiV mao nxanai ini’ix'' ^in’aa la’a’^ nax ^inn i’ax ^na nx airx

nio’x nxmna ií>xx a^nwn ai .rax na’ipa nab xiax^ ^’b ansx n"in

T'ax ,n\?xnjnj '’pin’ pnx’ n p"nin '?v ma nx .toxV mi xm .nn’m

n’l?nin mm ’x’anaa /'aa^an ninx„ í>xa laa .XBxaa a"nxi nx’iin

’Ton o^ma’n’a aix no’ ’jxixb^xbxb a’xa mixx ’anp mtxa .nmaaina

ax ’D .a’am aix ií> latx x^ í?ax .npnaia nnaac^x nVrip nma txia nan

mia aipa ^x aw^i awa mpx^ fVxi n’pai^oia'xn np’^aiBin mmiBnn
mi^x ax ra .(ia am^n a’aap an^’) "n'^a x’^n ’^bb,, di nixxa imiax

nx ampiTi naa dxii nm .xVbx’x nnix^ xin ’ixiix na’i rax xoa í>x

imiax iniaa ,nnia nten nnx ma^xa naix na xs^iix imwnna i’xaitx

.l’lBb

laa pn ntn awa .m^a ’aai imx ^np nx nma raiz’m'? ^ain xin ni

.a"mxa va’ ’ana nnsiix ’í>nBi niaa

*

ixxa o’^xian n’Tixn nnx’mx nm nixxa ,nxnin naní>an nm ax
nVmpn '’n nx txm^ nnaxa ma nxxi ,^Bpn mixa annn nníxi n’iixaan

,nxnin‘miaa nnsa winn mna tx .nnwBxn nmaa imnoia nx npixVi

.n’mm n«nn wiTna mama nT»xaV lanux nitxTnn mamin nma Tima

o



s/nin V'ST írna ^p’S’S nn 'm írj pmr n sin nn nntinn ra

Tina pny ain ;oya ono wsa ,'p'>Tisni'”í>p í>ir imtn naipna ní>Mn^

jiiatt^ia na’Bna 'mb .V'st o’iajstsi D«n rwn i"jn ain 'w iToVn hm
imtn or .n’pai^oa r'SJiD nSipa aia ww isp pt .nKiin^ laoj oin

,oia bypb nja 'n k'jit nsnn-miaa wa’íP .nan^an mna imí’ia i’»í>

.3"m8^ IHTJn TV

rmKnr'Vpn mamn dd '?y D’iaam dhíd ain

.pmnn^ i^nn nrrinan nSipn nniD’ la^sa ,mnp.i nriK míTD

.rmas sop bv lamibi n‘?’npn aip tnajvtsi onia ain ns nna^ a^mn

ip’ya ’^181 — ai sVs ,njirrí> may minn^ iroj pi .Tn dntíi nmaa
nwaj msa nVsn'? ipaj-nima loannc? tsun naia mán awa —
iira’s k"? nj’pa isus^ ’a’í>ian asan d^ix .D’ssan 'jiiaxa ortn ’a’a

n’jau nunal? lay D’iajsnsi ónja ami mn bv navrin aninnann

spnwn imsa inr .na'>'?an nnsir b^ ’innn aaip’tp miapa a'?nc^n dip

n’^a^ani Ji’inan inií?’paa nnisji niVna hipp nir riní^^ip nu T>»a

.lom npisi mm nnoia'? írna npisai m’psn nma naia^
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irai niToaa í?’sni n’irsn mnnaa Wa mnip ,i’»sn ain mnan
.nai nrinna V'ipn lo’i tt^nna naipi .n’xsjn iiaVip naipna ami anin’

’axi Dixajtn xpVatr ^siair am ,i’as nuaia rjaí* pap naa^ nSipa

imip d’d'?x npaisDa iraa msa a^an mip .aisarn D’m nara am ,iipt

aa^a ,n’iiiina arjain ipt ,T”'?p ain asa mnann opaa .nspn ’ja^ na

i"i .’sas ai .’pDipn am ;n'>ijjinn mopninnsn Va? nnaian naip^n

n^mp a>si mna^ ,i^kiijp .a i"i .mitan nna aa^a ián ujis luoa^s

i’Psn am Vw mioan imb’pa ns w bv níípn ,niai a’jir iiraa smsiP’p

l’jon arsia topb^ ,r’awiiaia amas iJis mnann apa ns .nspn p’a

.sa’py"’i3 bv ’aipan

am bv iniaiüsn ns imunaT laoa mj^ois-^snirp in isna lai

nminn aman na^i'?a^ nosa ’sa imna,, rnVsnn ni^ipa í>s aisaan onia

aa?ai maaiaí’ sain fpanaip nor ."nmapi min„ npian í>a^ npsm
1944 laaaaoa .awamaa uon nanaa nosa laria im 'jsntpy in .itn s"?

an .aissjTii snaa sin ,npianí’ aian ap irr ntn nanan ]a nnal? irrí>sn

n^snn ’ainna mtpi r’iP n^a^aa '>"v a’jaia rna^ amn’ maí> nap

a”is niT’ai nion ’ana prViais’a niana bv a’aian naipn tiaa a’apn

aisajTii onaa am .a’Tpann ns anpa ipí?m an .a’iin’n aipa ansam

amm s^siní* ,"mapn niiite„a a’mm mianí» Tpann ns lasp bv í’a’p

-mpn nimaipn nion nnn itopip tnnaV ai’apnVi awariaa laan maa

a’ai a’Tim s’sim apaia 0"0 ’P is naain t’sp ’p a>a^ sin .nns



mairn^ ónix V>3i» xinir nimna ,niB’iia nmpB nwsaxi nion nunaa
.nam nnan mia

^yn nmwnniy n^ni nnaxai e^bj ‘in’na it bv nnirya n^snn miay

enaBt> an”n nx o’an ’TiiTa o’an .ni Tpsn iV nryin nav

x'naix i’xpai n^xn m^iBBa nixaatn onaB ann Tipon nnnirn oy .inam

ra HBin’xa nw nirx ,V"xi aixin x"nan ^xniy’^ ’irxin ann nx niv^

D’pn mn nx ."jroan,, ’anBxa ^xnw’ n^’ nVsn iyaí> nxiirn inxí*

.Dipaa np’aiy nimn ’irxi^ maoax oipa wx .rniyaty naa'aa

.^xniy’ nana bv npirm noio’a lyaí* lainai ixnaa nian mn ann

bv inaan nan xinE> naty xí> .omn i’poyi o’niasn i’TpBn Vaa

.’iV’ya ima ’"y nhnai i”nxiia”‘?pi nxnaaix ma’ir’a nab ]”nxiia”í’p

.18 ia inrna nxmn inn ^a’pi nian"? naoin

pix-mia mira nx x^’a a"mx^ namB pns’ ann bv im’an nnx^

nan xin .nx^pn ’^tenaai oipan nian ^ya o’aBÍ> ,os?axD ei^xi axi sm
nSnpa n^npa nx‘?ana x^ aw nxmn mia an miyai ,t"DE>n naira n"anx^

.npaisan

nanom r'’‘T‘iK'n3'»'»’?pa db^ — D'ra ,a'»33"i

D’aan nx^a my„ laa maa nxina r’-nxna^^p nx ián oana xí>

/'naap d’^itit,, ’iana oa /miom nxa n^npi ^xw’a nxi T>y„ /'onBioi

n^npn na nina xsaa ,na lanniy minn ’í?na o’amni onann la'aa n
na ona .nwya ’tyaxi o’un'ip "iiy taa .on^Bia D’aan ma^n bv ián nBoa

.D’aityn .cnBO nana
n'»n D'»*»'n flr'^n mrö •)"nniö Taan íiK:in a'in iTH n n*iiinntí^ nxn
n’aa .on^Bia Dnina*? mm rmn na ,iBoaa na’u?’ pnnniy Tax nmo
D"a mea nns 'o na’n ."i’i^p„n nx laaiy ny nmonn i^^Bnn mán isnna
m-xa v'aa 'sa .’"Da nxiraiy oniam Tiyi (n"onn ,E>Dxpaia) a"aDn ^y

yaty 'o nan .niy ima min naV apoKa a^n ’imty’ 7nma x"nan
pii’nV D’tna naa owDiV’ya dotb oa ,(i"Bnn—n'mn ,T'np) n"a ’imtír'

ma nx nwxí> xm ,3"mxa nya nan niy’^x am laa .raimxV í>3in .nm
.’jxniy' pan rm> ni*o 'on nx irma mxV x’sini o”ii o’m nira n"an

.nsnxiw mán a>'jpT anaa •v'm mn rmxiia'”Vp nana ra min nn
’"y DoiBnn ipna ."nnx ^ip„n naai ixa n"ax ’^nsa i"an bv laa n’n
awn mpa nnnan nnnna naaa xs’iy ^nan i**ixa B'*?inan aty„ nno
mr„ ,"onan nyaa„ tón D'”iria’iyn imám nm .miaain nnn’ nnVmí'
’amn,, /'tan ti’*® niaVn,, ,"tn may,, ,"*iaiy nnaa„ /'ninn nnaa„ /nix
.roEnx^ ^ain ."mm nx„ owa iinm nixí> x’xini nny p laa .Tiyi "im



m tas Kp^’KO-KO’o 7"3« iTH ruMPi 'SS VKr v'mD s"n3in ann

í?8iaw nara n ^nn bv mca ’iKOsp ’Ton 'w T'an’aa T'iipa »pn

"nsrn n’a„ o"na aoin tok ,noKT ’as n imin lai .nyaiyoösi

n’n .’iHOspa "("laisi i"as nyaiyooin na!?ir D«n s"nin inm
í’Tn nia’n na’n .'aiy ima Tan mna^ mm raini naV .nnoiai n^iia

TPiT’jn oy liaa Tas® o"íyn '>'?Vd "jyi rimnan 'o bv ‘i’pan

naiawa wma ma ns o’pm a"mKV nay minana Ttn Tia'?ii fixTi niaa^

vh ^as ,nwp n^na ima inna nso namaí? ma Vaa loann .iTiaoaK'>'?''ii

TBO nmam ’iiy iisb ms’ (n"’iyn ,noB 'i) mims nns .la’VmV nat

mmnr mia rm í>y "mnan 'iw, tboi /mx apa,, 'm oy nmma
.mma mbna bv D’Tyan (N"aBm ,r'?pna) ina nanni

i7p‘7Ku-KD’»ün un •»n^ n mn Vtz/a'*^ D’>'»n n

’an ’Tíi,, í>ya imin laj "omna msBn„ mám ai ,i>'^b’''? o^n i"an

•raiyis^ ^ain .y'tna ntaa o’^am’a iiam aw’na nyír nnBira^ lai "’K^y

.noiiBa Ton .n^pT ma’s m"?!!! anja t»n' eiDi' n n"mn
í»ain .mrVia sirm tV’

nní>ma miBO naa nana ií>Bia oan ma^n ,iKannp ipa sn n
ms’ip "mást tkb,, /'maip anai,, laa .n’Ton niB’oi o’aw D’i"iaTX

.j^Bia Tpta ixnanió iijí> lay w noa .nmma naaa



‘np nn^Tii» la’n .T'npa nniinn® inxiK T'as f-rffxaiBV sn n sm
iTO Dl .(a"irn ,7"iip) "nnw •nsn (ir"n /i’mxw’^p) "n-nw

nnx .V'T píDír n’yri ">"V ml? Kjrti? n"ny axa,, 'on ns oisnV

.^inr>*inKl’ nl?» nira 3"ms3 na lat ni nxwn

T3n mn t'3« iwatr nB?a *)"in p 3"w ,nttín 3j?p’ ‘?KTa» 'n sin

"iáin .D’noo toi "•\ytff 'isn,, 'o nana ,Dwn n"3S nosn ’ax l’si’ n"in

.r3irisl>

nya^nu? ’Vnoi n"in inn) D”n pratp 'i la /t'Ti? ^id tnm' n iwjn

nsniiisa o'nl’i’D “m n oonisan p’nxn nai .rmpa onso-naia (s"an
-
3'”l'pa nmayn '?yi minn l>y atp’ .xiiain n"3K nysVsi a’!" nn n"in 7nm
onünp ,(B"onn ,c?DKpiia .^ax r^ip) :i’nso "to,, ns na’n i’n-ixn

D’xl'an (ronn ,u?D8p3ia) "niK*?fin yp„ ,(r'onn .lyaxpna) "D-nn npii?„

r'nn OTtD^ ojai .xnasna an n’n nyp iát .nn^aí? ’nl>3 mx’pai mann
ac?’i nial'xn lax n’al> ntn .innnaa iyT)sl> lannantr D’asy nl'naa nl>nn

.raFixl> l?3in .t’il>pa ra’ l>a nan

.önyBsxna xpSTn ’^jnei 'i s"nin nai D'''03pttBüp' nts^« '*i p'nan am
nay oirai psiixaa ni nV’nna .miayn l’sn nnnn bv atp’ ,D’an p’tí

•raiPix'? ^ain .rmxn3'«^pV

Dmas a"in inn) rnnxnr’Vp p"pa .(Ntna) >1*03 onnaM tt">n

’nD,, n"aya ,o"nDn Ta^n .xityna p"i3x D"nKi (otr rax ‘in33'”n pns’

«s’2? (8"l>a D’in) "oliiy ma‘?n„i n"l?nn3 DornsB? ,(nrno l’y) "inn

.x"3 ”0 n"i8 o"nD n"W3 nati latr .a"anna lüsa .r'l>nn3

Dmax n iwinV rn nnKnoaxa an .mna ’ama n a"in “lai '’.n

na'?iy n .vas ."omax 1?í?x„ mon nana .pan ümBpanoa paass xnnsa

!PXB p"pn38 '’.n XTina oma n a"in .laa .xil'xsnpa i’n n’a ípxn nn^r

.ailíxpi

ainya .Domaa rom n'nipa noio »(vni) vt<ni inán onnaK 'n

.vnxi ’iipiaa n"3K 'nn rax .p"n’y D’í>inn’3 aip’nm Vxnc?’ nxl> nl>y ra’
n"nD 'nsio vn xd’!" m ii’saa 'n n’ia .r’nnxnr’l’pa nal>a 'nn '’ya?’ 'n

.D’yiT

nüBi ,n’om l>ni Vaipa Vya n2r>i on i^x /'anno ina n"i» ann

yn’l?inn n^na nn’n v'ünn niira ’a ,v^y naioa .n"iip p"pa v'onn nií?3

n"3xin i3’3nl> Von ann ^l>n .nwBi n"3 'x yiaira n’ya imyi txi Vn
•fv T'’3n Dy nanVi nan nwyV ra^nsi nixa yn riyn i’an,, maxi bn
nan^i laia ’ix ,xl> dxi ,31ö na onay nanl* iran iisn dx nnyi .nVya

*10X31 n^nai ia pom ira nnitn 'o npVi wal? nl>n ra ."ma laV n ’a

.y"’T .x^B^ 'nni nnxya nBian mai ,i’ay bn

.naiaxa nia’x ’anxa poyi n'nipa nnio 'm nwa la pov in»bn> "i

niay niya naoa iin’x nan^an nwa .n"n nnan n"i’a D’air nsoa ima



mimna miio^wn ’"y D2>Kin ö"xnn naira .Dipan lanw inD mii» nn»
ns^ x’sin sin .n^a’ a^nair ’asisaa assa nanaa s’aa’ai na’ian nnD’aa

nsca .nnsToais n^’np n"3sn lai iüv '>'is ,"^Niatí^ asa,, iBon nx

.i'>m3a Í717W D» rua^ixa

asT ^xnp’ n i"mn '?v nai '’n .Vín’isa i^ia lOT’na »V7n in n
vas riTS’ ,"í?xn2^’^ n'?na„ ison ns •'"aa mx'? x’xin .ranw W’x ’iSi

rmxni'”^pa "xn’'irai xmap’y,, nso nx o’sin ü"xin natra 3"an aapt

lana maayi n''ny awa "aBiaa n’n .oosíBxiiaa xina mnna a"trn naí>ai

.rn^^ixa Dirrn tpn’p ?y atpsa nx loa .pm

n'nn lann nn ,i"npa i^ia iV^'fp iva an n i"nia ain

naana i"xan na27ai ,xa"ixtraa r"an n’n .xanxw n"ax ,xanD 'i'axn 3xt

.nxwa nsoa .’‘?37n’ix d’xt nV’np bv i'ax'?

ünnn n’i

n^’npa ava’a ’"nna nxan bis pnaian n’a'an '’n aa o»»n "i

na/n '’n naar o’yanx .i’iryaa D’an p’nsa mana 'ana '’n ir’xn .xno’a

n"na iBsa .n"npa aatna vap inapt ny^ .pyamvnyB p"pa imy^ laxa

’xsi’a .(a"ap '’o "nira nrnaa,, n"iiya nata) .naio na’ipa a"ynn í’ií’X

fyaVyna t”^p ntra »ioa’ 'm ,pni’-i’aa p^p Vxnar’ n"ia a"nn ti’s^n

.T'npa r’?P pnx’ amax 'im

.naí>a '’yt?’ n ]a /Vni> inán (a»»í» io!»t) niv '>">0

.rnwix^ ^ain .ip’^yo p"pa na’ip’ OBim r"aTT



i"onn T\iV2 .maonsa nxnwí' laoim anna ní>i3 ">

.prwxa ní”npa ia ^^Kl ra^xn p"p3 r"an^ naani

•\)^^s ^"^1a Tain ta {^p’S’x n naaian) |>rix»

'T a"in Vtr lo’ji aiojxoi «inx'íonjnjxa T'ax iTaT a"in tnn .Tywaa

n^nn min .x^ea npiz^ '?'ni Tra^ '’n -aiBixoi mmonx n"ax axr

.Dwn ’X'i’i n"n nptnn^ an tin nt’s .o’an pnsi ^na Tirv .nnx mpaa

D’ja^ nat .nxnaiixa T'ax "tpx max,, n"w í?ya jixan bv pnaia Ta^n

í^xnxaMX 7"ax .lyme inán Vxina n"!?! '’n vinna *tnx .min ’^ni D’anm

.t"om lián o"’ noBi ."i’aa ’íb,, n"iia ^ya

Ton ,n»pni't í?XD’a nwa oa yirn !»í<»n» *i"a "i

nB„ nBO nx dotb dwi p"ny d’Vttit^ n^» na’ 'iioa .'’^v ’aaa Do^1Ba

omax 'T ;n"iipa la^a ,wö’iixaxpx’ pns’ n :i’ann .(n"Dnn a"n "n^n

.ríVpn T'v i’^p’^a *iti’ 'i ; nöoipa 'mr 'i “i"iaixn bv laa ,‘ia”öiy

pxl?!?xB omax n mia p tPHb^na >^brt Iruvja onio n"i» mn
DTal^n .TixioníBxa i"ax n^Banynv naia nnair •i"art bv lo’a ia) Tiipa

i"ax TB10 xa’py ’ani r’mxiia”^PT T"ax D’iaatn D”n .wa 'i 'an b^

ixB ina^ Vapna n"ynn naipa .ooina "mpian naity,, bv tai aniaoiB

’iSt ona’B i"an ,ianin b«s niaam oa bv aur* nw wanpo p"pn i"axa

D1P1 a"mx^ la’n .(n"mn rVipiP’a) "’i*? p'?n„ óira n"np na’n .•is’'?’a

.(a"’wn imV noa i’3 löBa) ."apa’ i’»„ Vy "onaa tny *ibo„ la’n

inn iwxn aii’ta .’t'ixiw (^Kiav *i"na) '’vw’ nvo n"i» ain

,poa’l? Tya nlna .'i”nnxna”^p p"p max iyaiyaa”ii pns’ nmax a"an

n"np nxw ’ama n"ia am :i’aa ."pis rn„i "p^s ’aixa,, ’aso nana

.üipyniaxaxTT ^’ban an ,xn’Bip Waya nnaa a"ani

— xana tPTn ’ax 'n inn ,)”mxiia”í>p ,(x’iiyí>) ’ií» pftas* nwö 'n

nsiií? ]nan ’"x n''an ninx p ."nip’Bon ontaaip,, ^ya bv la’a .T'jyn

.("iTnx í>ip„ Ííya)

’n .T'iiVp tV pp naa .xpxa'x^iaxoa nniann i»*tao nvo n"nn

na^ ’a öwb ma ^yaa awn’n^ ipp’a .naop n^iaa ^yaa naa y’a’a

’ipaxí> nia^n pOB ,nxnw nnnn p’tnan niaaní* naoia ,aí>Bia ppo^ /’<n ^na

,1’nx í?3in .naip 60*a n^yaV xnip ^yai nten í>yaa tma .inaa

ntsBa .na’aoa npnx ’^ya ’Vnaa mnip .wxpaia ron ,í?naa V’irax nipx 'n

.loal? D’nBana D’Ttn’n nnayn ’aBÍ? D’a’ nBca ,n''ipn noBa

anaaoin non 'n n"nan n"ianxn ta /í»"xt bKiav nv» 'n n">ö*»í«n

l”nnxiia’’^pa D”p .^aicxpa n"ianxn ,"D’ipVip ’aa„ nBO nana ^a ,y''’T

noip .nnia’Vn oyiaa ooniBa '’n ^xiaia nipa 'n .’'aioxp ’Ton^ ipnna ma
nwpaa innB ^x ino mán .anyn i^ipa .mron nip’ana .nnnan n^Bnn

niTo T”mKiia’’Vpa airna ’tana ynixa^ ."nyVo’iip,, iV nmani nnip’x



í>ni bxana npn mn wnd ,min nn»w3 ’'jiospT ima maa nispnn

.niniD no’SK ts iipn — Tn’on

imrí’ na^aom nV’npna d’sVs .3"mi<V laíPia ns p’nsn va’ anw
,a"mx3 3DS3 isi niy ntD 'ron tjsa .niDin njnn^

.3"?ns3 D”n í>m'> 'ni anas -i'nn T>3a .»"’t

bn 2v^ mina Vni — t>3vv 3"3S a"nin3 ,i»3V3»^ IJii 3"nio
p"p^ i^nis sai nnxi yiran 3ir>3 miasn ‘?»1 minn

nV’ia,, ns aa’n awi njtra ’aio nw 'n D’öaTn ,"n»T nax,, aao aa’n

V'an awV ss’ .nniaina wx nt asaa atn ní«V» iis’o /nx^ox

.(3"nn anjxpaia)

-n’aa íjnai mia ,ínnx ntt^a 3"n3 3pv» («>3»n) »ax

linaí? miaiTn í>Da n’n .Vni pnpi ^s?ai jí>sia fra^ .niri’n ason

.ü"X3n naoa t"’3 aosí .D’ainDi d’X’33 .rmna an’my’Ta D’Ta^nn rx

i"3x .T3xxa írnpn a'naaxn aai ,ot<o«nv3bMr> »3X '3 x"3in3n

133 .02^ 3DS31 3"np3 ií>mx ypn .n3WX3n a^yn naní>a ’a’a p'>3m
ai’n xini 3"np 3"3X aan na’tr’a aaV (3”í> jaí>t) X3t> líx^nip’ n s"n3n

.nnan-nis3X3 nya .n''3n33 t3xs-n'>3pa aw a’3ir ,33i3t'>ií?pa 3"ia3xn

n^mxa air’ ,«iti’ an3a 'a r"mna b>ii3it bxiaiy 'a a'on

,3"3 la’o "a^n ap„ n"wa 3313 ^ain ,rmxn3'”í>p3 min ^2?

•r^ay a"3x xa3x^ aa^x anaax í’xaia’ n 3"nan nxa "líxaty’ n’a,, n"w

mm ax3x a"3x a’xa n aoaisan tix3n la ,amai naia .* a"an

aso-’naa na^ naiaa lamia ."axirxnayDyB,, a"ax ry3'>'>a ^xiaw 'a a"3n

.riwisa innstya ay nB03 .xaaxntmpn ni33Í? mnaa ’aayn o"maai a’'>3ia’n

.xpxa-f^iaxo asaa mypap nnnxa p’inn /looM ioi»t niaPtt a"3n

i’mny aia .a’aan ’a’aí’n^i nain maoia^ ym .a’3ax3 ra’ai in'>3 'aa ianí>

lanann a’'?ia3 a'>33a ,’sax np’na ^ia3 32'n3 .nain aia’V^ wnpn
anai^ vn am laaa lai iV>3 ta xin 'rv'? aanmr Viia nsra 'a .n"wa inx

.aní>’np ''33 nx i3aa3n ami xnnsa

n’i33tia a”n mra aan 'rr a’aiapn va’a’ai ima 'xaa '’n t»^T na^ir 'a

.3"iyn n3wa aBB3 .a"iip p"p a"3x

naiipi aoDim Da7a’?a

’.aaa nyanya nmn ,aniaia^ a''33an ’a’-Vy ipimniy nia’iy’^ *10133

n3 x^x ,aa^3 aipan ''ay3 pa x^ nain laaí’ ana .anmaV a«3ain X33í'ix

npí> yiairV 3iaí> a’Ta^n naiy ian3 nipina anya iV’bxi na’aon naaa
:i’n nVx ra o’aoaiBan .inasai aia an — aw’ym ana^aa



D"no noio anax n .i’nx) n"onn .tiísni ro 'ui fiins ron 'W 'n

minn D’í»B^n’a aiPi njwxnn d^iwi nsn^a nnx nsns T'npa

.(im’OB TP rniapn 'n^

^xa’ö n) ixam ^xa’a n aonsan Tonn inn ,ttaí'nK3XpX' pnr n
nix^ x^w D^r ,D'»Vir'n’a np’npn Tpa o’iw nain nn ’"xí> n^Pír (iPpniiPT

,(n"oan) nnn no 'on nx

,ií'DiB aan Ta^ni naap na’c^’ oein (isa) p*«sarr'n iwVx iitsw n
^ain .o”ii tr’n mpa 'm íratni nxc?

D«n nipa t'jh ^xx na^ .nvann nna Vpai a^sia höí? »r’^i5 iw» '*1

fímb nxT xViP nvn .nxuní' lawi maí;aB na’í;’!? n^p Dc?a ,cnaiptxi

mwD nx ^a’p í?ipai awxai iinoaa na’PT pop ,ia niBn^ amp imm
TP mnxa imx anait itrx ffiixn O’Ta^n tbph asr ,n"na 'irxn mia

.ntn nrn

: D’Taí>an m aio^ Tiar'»

nopppB V’nuxT n
laTiB '’nx nira n

inDC7 Pirin’ n
laonn ’as amax n

f’oiTn *101’ n
’i^ ’as n

naiipn imira ir"p (Jegyz) it'i’ rnnir nnaan ,mir app’ n
.n^’npn i’ataa

.n .a .s .1 .n

napson ’aana

na’aon ^a ^ir n’mn rnana^ latn iiraa .Tnai ]”'nxna”^p nnar

.•a’Vjair a’aiipm a’tBan 'tv pt nn’n n.«ax ain Vir iniaao aiax .nVia

iát B’inx ní?xai ónéira o’aaa ap na’aoa nn”P iBoa vn n^xí> noiaa

.DiTniV’npb nna na monsV

,'i'?n ttniD a'?itwi T'an nan niata naoiBni niopn sans^i'j n^’np

xV’a .n"'?m .T’xa n"a 'B3 ,’Ton i"ianx^ nirpn nBia ^paa air iV xs’ir

ntpíix ^''^n naa j"irn naira nt nroB ’nnxi i^a’í'x n"in laa laipa nx

.r3irixí> ^avnr

•i«an anair pmxn ,nir ’irax o’iai a^ipa wa’ir p*n«s“i’: ní>’npa

.nairixV ^ain .na’ir’ aa p’innir wai’ ’i'jn epr* spp’



’í*«nnK’nj’>‘>‘7pa TKpJinn

D”n n"3in inn aí»y'? a'nfiH i"3n 7''3sd in’D nínsoín n^’npa

>‘wn mawm mVriiír,, 'on ns ^1KV N’xin .dip T'aio lanpw tsaiyni)

.(n"snn, iViy "onDS nma„ wn’D oy "onia

iwin inn ,ni?^ anna« i'an tisí? ^"xin niiya n:ani pín»«o

.jnniy*)D na’iya nsun^ laoii Boye tV> n’n .n"iip n"38 a"T o’^n nira 'i

.rawix^ "jmn

na’aom i’mxnr’Vpa wd’w D’r’im D’iaina nnx ‘ixiy r’s^ ’sia

.ninnxn nama árny bnp nx maxi D’yna 0*713 nxwna o^ai x*?

.onx iBoiir D’aion ni’-nn’m D’Ti.Tn ’bí’X niatyi oy n"axim oai oip’ 'n

:nin aat1> anpia "na d’»3xi nitjp Ty„ pnen

,T"'n rna n’aP xP’p mai iim’ apy’ n
.iTiei xl’ nniaa an^na o’a’yini D^anxan

DIU M .V



on>*)antttí> o^^íöü

na>avni

’TKiaty nm n*?*

nö''VD^ mwa® mm ’nm öy»i in» in^sr ’píin na mawni mí>Kcr

t’mKna”^p p"p i'as ^"xt ^"lo xp^pw ^xiair i'nna iixin mn nxD

ipia Vp n^p .D’iajTn wb’í> V'io o^n mm n'nna í>nin íixjn ama
.r"irn r’oa a"’ai — '’a n"’n imp í>npi innewa ap am riiwxa

D’iaitn oniB a'nn ö"n^a’ip ua ír ’ana nx oiaa^ x’ani aixb x’sin

.nai'ia ’n ava .nxwn anx^ rmxiir’^p bv naií* maií^ ,x"D'>í>ir

njT nax
nrinp ,rmpni a’tPiTn ,anix’ai a’ipn’D V^ia naira mo. nw '?v„

''nsa''pi ’nap^ ,’nBox n"''ipn mtpa axrx .tn’xnBaai nvjwai a’Bm’Bi

njirni ,tws'i aBaa rw B'paiKi pwn ’mi awx ,txaapasr'^ íru ,tDpn 'ix

oBij) "r’Tixn pVp i’pn ,nB ’nxa as7x npa n’p’aan x’n nxrn

.(iPüxpnaa a''jan niipa

ntí^a nna
nanan inn :ínna .V"ian -.nanpn .d«i nwa i"mn :nxa

anix pnnmp n"an''a ’ipam Tan mna bp Tia^V í^npn w nx ...„

nx TTa '.TI ...iiní>w ^p a’aiao i’n ana naai n’nax nanxai aT Tiaaa

minn Vp aip’ pn a’am ^x vin aor x^i B’oan ntrip ií? "ni tea nira

laair te o’apnl? nsT xí> mina iní>nx nnaVi .nxtei nTp2;a mV>ín aw
Ttj B’wn^ ISTI mawm nií>ni niV’np naa ia n’SBnip nx niiann Inp

nxaml? pm tx niB ia^ xn^w naa ,»ipin tea aTO xin ix .wxt te nuann

."minn
'>'7 m’ip ’JixT p te .taa pb 'nxa 'n pia 'a tP’„ nnaipna ama
npTxn inni ,i’aite nwx T>te moBj a’iip nnx a^ix >"ap "mata'?

,n"P x’te xwDin ma nx aw xwji /'tt’ nin te anpte, laspa a^pi

...nnox — na nní> m^iupa a’paip laa xim í>"t i’aia late n'Ta n"mn na

napa tip nxw ini .test T"ia nxa p"a xsaia txw’ tip ...

*isi atPD 'JB »rwo iw^ ,n"aaTn te "ntío an xte .a’awn ania'n
TP srnpa nVpa!? mnjTBa pom’n ntete .ntws nnVmi p"itp te mwa
p"nr ntenna teii faip ,t anaa "nwa pna,, pi ...Vt ’"tn 'pn u^an

.t"a la^o «no TP B”n nmx



mar
bv mn’ipi mm ’iPiT'n .omBio mD’o .ismnv nsa ai aan rsa

'?8i?Tn’ n n"iamT 133 í>y /'D”n ’nan,, ^ya OKöwnaSn Q«n n naisn
n"snn naira o^^3 .Tspiiaa ’ann .mmir nty^K o^n n n"ianKm nnir

.'fspjiaa (1937)

(noB maVna i"aDn ^y D’írnm í>í>id) ’tí^'n’n

íiana i’^ip nor na n"iypa aonisan u^npn nsin nanan D’mTn
pmyn p"nna ’iriTn bv vn ana nx .(p"nna ii"W ibo n"anya) V'xt

nnx^i ,TO7Tya aBaa mnnnty ,rö"ixniy pan i’VyT oniB aan dIibi^ x’ani

.7"iipa laa

"’i'? pVn,,

ms? ,fÍ7Xpcr>a) iTDiyayo n"ax px^Vxs V'io anaa a'nin^ n"w
."omax^ ion,, ou^a mmn Vy mix nan "'>^b pbn„ aBoí> nmriBa .(n"snn

.n>7axw>í>pa ixxia "’ií? pVn„ ^ya aanan

a"a ’"y mx'? xy .ixa^ix laVt na^iy a'an nxa i'^-Ta num^
pan ’^nsi n iixin vaxa "iBtr nax„ vVy .reaxiTO i’^yr oniB

.(y'nn niiya 'rxpiiaa oBmn) nxa p"p n"ax roaxnc?

ik’tdj? n’p’iD

mana "iwx nanai npar m^’^yi mán nam ni nwya pb’o n^^ia,,

nairV ax anja tynna yansn ns ’y’Ena ,’oi3a ,’aicra ,'>^!?pa mtya inaTí>

."wxpna ,“iy”^a oms n"ia n"n V® oisna pDnöayV pj y'amn

.n’a"3nn ns'’'?an mnü í?y anais; mnan iiiiina x’bBa mn lüpn nBon

•’xjpy íypai .TPnB í>a bv rrsmb nymán onn ní?’^y nx nxna nanan

^y D3 Dx ’a öBíPan nSna ^y pn xí> nso^ xp ym’ .pnaia ’ainiDOP

nyn nann ^yi ninaa® o’nia’sn nnoian m^wB ^y ,p’^iBn ypnn

^yi n’^ppn miaam o’iyna nyn min ^y mnm ,Vnp D^iyair masn
nx ’a nira’ nmxa x^ nanan loia nt ba nx .mair’tjixn mmn’yn ’yio’ty

.nBia^ D”m’x D’mx’na D’niBn ’mBi D’onBn nx ^anai aí" naw ’üvb pa
:nanan '?v ’nnBon mnwa nx ao’n D’ina xan ynpn

panxn ’íb nx npc^ni D’aí» ’n’i oai 3í>ipn ,ií> ní>n mpn nai^ i’non,,

Vx nam npnx pb^’ n’Vnin nimpxi nnai nypaa d’xsi’ mapni mj’y

laio’i ,iixn’ vnm o’a’n ’paya ^x .nm^i niByp nciaai ,nm:n hdip

’ppi anpi mbn awn iraírn ,pin a’axn .naw’ naipa Vxi inaí>a

"ypi nw nx nnas x’sin nsn .nn^írn U’ia nam rxira ’am *pit

ma psi nní>yn niumm mami’ n'’í>y wx i’xn ta aaV nnair^ masn



nwxm nmn .wna di ,nns’ q’d ,nna ‘>ns bo niny r»i -ofn m^nxi

ysv nwain .íiroan tn’oas nx in’í>p nipipr ’s’a as’n ’sy Vai

ixsn myi nanan napa ,D’napn sasa n’xm xin iBor avovi namann

.nxaT D’a nianai nia’va ’naa ’í>y .D’Bairai ,ama na wn’ nana mxaa

pya ,mBS ^a .inpn’ an^ a’aoai an’a’v^ laarn’ twi mxaa ]nníí'>i

D’p^x 11 ,nya ’nn ba i^ann ^a ,in’í>’ *!*< WíTm’ nat’ mxBy raa »jaa

na nn »]ixir^ inatP’i .laiyxn^ í’saa n^x D’pmrn mia ain nnn

mp .hvm IX ra’ ^x naBai aioa nirx mpa ^x .d’bit ’^y ayia ama

,iB’a’ la’a’y mnas^ ani laym iin mxan ma’ya ix ,mm nin nx ,a’i

.aiysa naan a’inoaa anayn nx^oy bnp ,pnsn ’o^ax pn — .iiiriri ^’a

,naiy .^Bnyi py ,n!?ni na’c^n an^ a’ao pn ,nyan nan nasy aaairaa pn

nyaa .paaiy nasya^i >Bixa ,xtan ’paya nmtn rnxa apax naan Vy

apVn naa nyn aaiya .amya nan’ iám ^na ’nnai niPina 'Tiírr maoaí>

amVy .nanan nmrn pna .a’ipiy ’aa myaii aan*? ’n mnax .am^mai

i^’H’ nan anxna arn ainai ,nna’y nm x^ a’yan ipán nx .ypa’ xí>

nnaa amByaya px na’ir m^^a nx ,naia’ ana nanym ammaxy ^ai

nny my rxi — a’Ba a’iynB .yiria i’xi — lyw .amx aayti an’üBW

".lab

pBa ’n^a iitn-m''Bi'>B '?v na’yaa a’xyan mB’o nx ^ana xin na

...iV nan rxiy nana 'naain nana pai .naipnn nmx Pa? npam mnBoa



T'as ,V'piST iyjiyir'11 pns’ DiTax n i"mn iiaaa .Dnasa n"ny

.i''ynn nnya ransiw inán 3i''!?yt onao cnsní' K’am ^T0 .r’nxwí’pa

"rrnsT

a"ina s’jio ’wrpm tv n"iK o"» Vis^sai i-ma^i na^nV n"w
Dira na^ní* nawn aainai s’^xa p"pi n''as a^iaim ir"D’V ^"lo ptni

D’^rm a"n wmai maoíae p'^axa lya’^ a’^ nira a"in i’axa 'nx naaaa

oíTsa a"inn ua »"» aix^ xs’ .(a"Dan ^raxpiia) "aa a’ma„ awa n''n»

.maw nny.Ti ninina aaoy xim a"npa a"ax o’iaim w’V í’"jd a^n

"P7X '3ma„

’^^ina ^x ,n"’wn mwa ’V’a ’iai ’jiaa D’irix^i ’í* ’n’iry a’Jtxa

'n niff ’Va’n wnp 'n nxa ’ní?xw nnx aw ’iriap ’max niatai

’^ia^ aa a’xnVi naix tapa 'JTavn^ ’sa aaa o’íaiw •>'? aw rrrt

Oírya’axixaa Va xa’Dí^ n’^iy nwa ama aana Vraa anaa pbn tt’x ’aiax

r’aaxw’^P p"paax naair aiaaa’1 n"ní>^t a"nia nxjn ‘?v W’a ia >^ani

D’ayiaí> D’uaaa "pas rn„ 'av i"d namn ’jv .(a"yan rxpna) v'x>

.i"»an 'rxpJia ,í?"ana iiraina c^ain na omo D’a’^i

''omj? nai nso„

,D’ax'7aa n’awxa o’aiaap mx’ la cxVai aniDn — nirxa pí?n

...oiBaa D’n’^ym nmoni triaxi d’wix 'sa ...’nvaw .D’iT’^y ’napi d’íixj

.a"ion naira /fxpaia (ixaany aya aa) y"aaa anian

Vnx msö nöo

...nx’x’j’ia osaaiy 'sa maipa ’xaai mnin ay í>"xt mpa nira iraaa

...nttas nna ’naana xin xiVn naiaa nDoin ay a".a’aí' aana rnxan nyai

mmon axa^ wi í>''xt j"aon iraa naa axa"? p’öoai ana aix’a xim

r’tJir x"a.aa aix’a ...a’aaipn anxaan naa ...aii ...msan ’i’ayV niynan

^»ipyn 'a na iixin mim ^'st V'wana aixm V'xt nata '’^x imái ^xt

j"n3a í>yaa ”na xan asoi V'xt *i'«3ayapa ni’ n"’a aix’aa aai ...^"xt

laain n^x tn .^"xt w’txp t’O’Jo n"ia iixana aeo ní”ia aBoi V'xt

x"y’ i”aaxii pVp p"pa ^"xt pnx anaax nnaxxVa D’’n nwa ’t ^y am
•Txpiia P"bV (n"aan) niya ii^ nix nain nam

Va raip ...í>xaip’i naim mxiBa pap,, aBO nt ,niaaa 'oa ,”ax raip

xin nVn ii’a nan xVn ...B’iyia’B ’a® ay lawa ií>aa 'tv r’X V'taan ’aaa

axcn ...’"ínBa ...a’aap aiwam niten xna’Bi «.t’ayn mní> p’Boa xna’B



rmpn nn ...xnaoi í>iBÍ>Ba d’t nnm ...im'>B xin ...mm’' nm ...imi? mBo

'pn ...’taa o"tt^n í>aa D'>xniaxi amin mai nana napiba nnx pVn sin

.Tspna ,ö"om mwa osu ...fnp ^"lo n-nn’

nnaa ívj?

p"pi n"as .pavin ,px!?^sB V'jo ama ann nsa ,s"n apB’ n»

,T«TiSiii'>'>í>pa isxia — imjiBnBO

xmaps?

nanpn n^ism "rnsa D’ipnpn irmán naoa öipí” .snna nnnna

nana ^ya ...imnna "nyTO’^ n’BS„ 'oa amp’ aman mpnyn iBioai ,saí>

n"iip .'isanmnB ’i^n apm nn ...nisV rnssini mopV ...í>"st a’m ran nao

.(P"B0 apm niair "nair„ nsns m n’sn niip .aoíBsnia) v'x''

anai mípj;

npijí B’yj ns nana ananp snpn mm' ’an 'naní* imát nnja sím

n) sin ,snna saan p"Ba nasan nsa^ no^an B''n(n) niainpn ia s’íPip

...'"í ...mán ní>s ^a ...a^wa isnaj a’irp a’nan nnw nais '’n (nnim

Tspna) s"y’> rnnsn n’Vpa '"i nnp a’m tiyaír n"iaissVa '?"ao nnim p"n

.(o^yt’a an pns oiana .r'onn p"B^ "ansn nnm nsra,, nupa

iwsn p^n — 11331 *1XD

P"nn mar (a’ia'?ö”D nira n) a"ü a"nna p"nna a’sVai a’niB’o

...st^aa n"^t (yinn’ n) ’"nna uai (aiVir 'n) ia"nna p"nnai aV-aa” í’va

ay isí>yn ...a’aan ’Ta^n hv nVm mmipi smn’nan snl?’a man^ an
,wasp:ia (Tsannv nya an n nana sin) p’jaanya iKanrw 's oyn aiaayir’s

.n’nnsii3”'?p .isanny 'a ...V'ina '’íip nsxin ,s"ynn

pnr '3ö

annas ma (nwnn nns nmnBai) o'"ipn nmoi maca í>y a’tmmn

ama n a"in inaa inro .(a"ann .waspna) T'iip p"nas nyjnyai”ii pns’

.snina

’?K‘ir> “lÖIB^

a’nann a’aia a’aipV np’yn !?y nana (!) naos ay y'xt s"n’n p"mna
mn ,i”nnsi n’Vp ,raipna nnsana .1’ ’anaai a’ninai a’innp a’naoa

.36 ’saB’V ní>a

,ianan na 's anvBssn asasnaVn nty’Vs aií>ip n"iansn tniaaon

.s"ipn

K)3



un nxa n'Vnin uv
ns ...usiH ’ssn ...d’tso nanm ’í>nn ’awi nnVim ma®
...omso na» nn^Ji .Dnso nansra (a .D’^ni nanya (á ...(itkijw) un
:li®si p^n .ranxn® inán r'íyt ome ..."omo nrai„ D®a ...nn^im

lanan ’nxa msoim nnyn "pny ’3as„ onaaip isioai rs) nansa,,

D’siV»a„ D’^^ia mjnns nmay 8 .n"ynn ,®phb .(roisn® mm’ amax n
•wmx xSt D’jann ia®u ia ,x"n d’^iu nanya ,"un rix» D’í?mn a®^

.a’DBDn ama nt nia Da®m na ai®ai (íjnip-oiaXBOi a’iiVix’a) a’oan

nss nnx ’a ai®n .ny^prn a’^ ’ana n an’i’ai maaon 'on ®Kna

nai®n^„ :k"Í? '’o (a"ynn) ro 'na "m’e‘?n ’?n„a a’aoan aore 'on

’ian pV ,’a® 'ana a’^nin nanya 'o bv ’naaon py ’:miy t®s a’an

a’'7y nt’x '>b nxnn xV ’"j ranxn® t"D n"ia a"iai nana ’a ,y’ma

n®x^ imanaa aipa im imaa inax na ’a ínyi ay n’jy’ ’ai .xam*?

.nxa 'n .nra ’ii .nt*? a’aoa ’n”n x"? ’xnna i’n’Xn xaa'?xi a”ix‘) arx

.ny'jpi’n a’p ’ana 'pn n"ynn m® ”n

Tn uuri

(n"o la’o) nny m"?® nispn ’tan ^y nova n’nPsm nmn naon ’i’i

n’:® nxsm fanxn® inán r'?yt onae ...’noox *i®x ...a’iTifia b’J’I raip

,x"®n ’iV n®np bya p"nina '’b ay "mn’at ®®„ ...mán riBoin ay

.’öyaypxaaxo

DuVa mViXD

n®a ann rxa ,(mB’nü "J’sxa íny) :n"B m a’a'?a naa 'oa ix’aa

.l”mxiir’áp p"p ,xn3X? ’as

nu'rö "iriiv

na^® ama a'?®n nmp in"?® us’p ibd ...a’nnsi ia a’iBO n®an

D’pc'iBn ’nsoa mxan maVn ‘?a raip rrtypaV na’?n ixax Vyi V'st ny’iBxaxi

’3sn cott .ai"?® m®yí?i f’an^ npm ram m'j® mawnn m®a nnnBam

.xnax^ ’as n®a n"in ’t í>y nam ní'x í>a .mix ’í'ya U’man ®a7a pinán

.v's’ i”mxna”^P p"pb a’iBioi a’aan nx!?a my nina nxninn xoa ^y a®i’
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’B>3x^ y"’t ai^xpa a’io pn”x pns’ T'iaisn ínnpn nna mix

vpMü it miK^ naurnn iai mpn miasa o’niwpn d’J’jm iV’Í?i

raxMiK ’í?3x^ V'st KJiKaxpa K"nia p"mní> tjK'xa p"mna miK
.naaan byn ’"dí D’wainn ^^x^ iks’f nva

aiaw n’.Ti ntn anaa vm'? pw’ inx bov ana anaan 'w xo’oa

.in’aí>

a"ia ain ta aso’Dí? ^xptn’ apr 'i i»x' íVSn niusn

.Kpí?xo-yöKa p''pa u«’d a'jiipa D”n

.n"nn n"iip i”Vp pmr amax n tmh 'jv oieia obij

— y'st Ksax^Kpa VSn n a"ia írnpn iixina npnín — Vm Dpax
"xaip Vip„ misa oDni .nair m’aw^ nmwnn nan ^Via

.r’Vfí r’”»Tni‘«bp

D^Jipa y’Din roaxitip J’^yt onjD aan na’iya ’mn iinT — miD US
.r'mii3«l?pa 0D13 .nair ta nwta a"’ as n"xan—a"y')n

taias; 'T na ’n’axn iixin aan a"ianxn nxa minn Vy — 'rXISlí^ 1X3
mtanwna mxí> xs’ .•lanwix p"pT a"Ti in n’a ax .nyaiytxa

.rmTu^taa tat nop .Ttai n"ia aanan i’ata nxxinai

nirnp ntaap i"ax lypis nata ami? (.t’jit mima) — na’PB^ 1X3
D’JWXT ,min 'anDaa onanji onp’ nixaemi niaipn ay ,oxtan

•D’jnnxi

.i"sm ,r''Tmi’''ta — n"yan ''Txoiyaya„a osu

.niauip nnax iai "niaipi n’wxia,, 'x pta .mnn ta — IB^X n’3
’Ba .Dncoai onfiio ’"By nimiBa nmoa iai o’ipnai ma’in
.xpl?xo’xonía foaxiw i’tat airx mm D’irnpn vniaia yaw

.t"Ban niira ,i«Tiii3«ta3 OBia

"ma-ita,, ’b ta Tnoa mmpn iimw^ nnBa xim — oViy r33
mxa F’yn "D’j’an nyaw,, ta airo rrana irxa nsn^ aain ax
ruí?a ,rmn3’’ta3 dbij ,''XTXin3n''i,;a ixarm ro’aa n mm .tp

.a''BTn



onjB bv} nsoin d» "pns’ n’a,, ibo 'jv lova — on3D íljfax

:njD ,mawm mí>sin nw^na n ison .fBiNW

?nV’a83 omoK in onnia o’p^n iV’k (k

.aí>m m owa imosn i’oin ’jn (a

.Dm's DB Tip'jn ’mo (i

.nn’Va s^a dw '> nnw iira bv un na (n

.v'Bnn luira n"iipa dbij

n"a8 115?^ in’aT n"in nsa uata fan nann nuio bv — iri’Ö*!' “na*!

.i"Bnn .rmiir’^pa obti /'^snux,,

nniBi D’X’s öBa .n"npa a"iir nosn apB’ '?siatr n'nn^ — a"'’tí^ '•aai

."'>'?nB3 íTOBa,, iBob »nisi T'snna dbii .nirnpn mina

onjB ') nxa mvass wan db o’wnnn niBiB niTix í>b — “Hí>3 “lai

.(T'np) röiKiw mán

nnax Dip’^i Dmsm D’iBn’B — "nias nVm,, e^itb db HÓD '?IP íTTin

n"np — pona nx inj am nxa D’pnsi duwi nanpnai o"tib

uan í>K xmp '?ip ipBtn Tpa laK ,imas TraBÍ* Dpn .D"Bnn

Dnx D’ian b^p„ :Dmnn uiaVx nxa ,nnBíBa mno nana nanan

D”n n xin ni xmp ^ip bv nanan nan mr ’b^ ."D’Baw

.n"i!?n ,n"iip ,V'si öBaxo

xmpn uan p"D np^na onnan nBoai ’ni í>ip — naaa’? p’IS aat

wxpna p"p3 n''ianxi r'ax nxin V'si xi’bw “iibIíX D«n n pa
.wnpn T>Ba Bain ^ap iibx nwnp mn’xn onnaa ,mawn nBoina

.n"snn ,n"ii^p — oxVxn p"p T'ax nxpis naí>iB ann

naann nanVa,, v^x nn!?ai poB^xa pnx T'in nxa — DTXn miD ÍIKT

.’ií^n ’naiB n"a pns’ n"a xnin’ T'in DUiiBxm nnxa "wiBm
.D"Bnn ,n"nV OBni

pnsn rxin ann nxa d’x^bj DniB’Oi min ’iBiTn — '’’?nS3 liaDT

,n3i oiBní> xsin ,ö“ibsxt p"p n"ax ’iSn xpxn’n ’^naa um
.n"s*in ,T'iip ,iriV”a ^ao di^ n

nBOina nn’í>a maí'n nBn mv iiib iní>iB bv onixn — tYiat

.n"sm p"iip .anaa^öip na^w anna "nnx ma„

pan a’í’Bt onaB n nxa nnaipna nann nana no xini — IIK mT’
.a"’iBn .pnu-va :naí>isa mnna .n"Bnn ,T'np .fünxiw

"nipa^ naí>n„ iwxmi ’wxm ...onBO nBanx ^^ia — D’3K‘773 1133

niBoin DB maiirnn rnira nniiBani D’poiBn nsoa niaSnn í>a í’a’p

DBö„ .D’WTip nBn ran^ ipin "naxi diVw,, ixas Vbi panan ^ib

pnax ’VBa lapiana o’xVBa onan — "’asn



’as nw3 mn iix>n nxa naVna trr’isa!? w nme "dií>w ’w„
ima prt miai i’na nxmn xoa í'p aw’ir í?"st ína^ (in’n)

•rmnr’Vpa onDioi a’aan nxVa tv /n av

aneio ’sa D’tynna d^ivitb ,rnix nai ,n^snn tto ^v — Dl Dn*?

D’iaam 2r"ü''!? ^lo D”n ovixa njiaan nc^a a*in iisin nxa Dnsoi

.Tinám p"p T'ax V'st

Ts^ KV’ .i”iTi3”1>pa i”^p pns’ amax n ’?v naiivan oisna oani

r’i“ixn3’’í’p Vív nnain nan .nai ’"v rVivn miva nívmna mnnaa
.nai'i .a’iajTTi cnia ann ,nxiivn nnxV

nana a’xma a’TS’oi mmív ,min ’im’n nsix — min 'DDT '’ülp’*?

TvVx a”n '1 ’i"ianxn an ’as ’nsoa lapVj .i’raVm v"’i a"ivvan

.ivaxp3ia p"p n"ax xn’Biv

.a"ivn .n"iip .(nvsa’Biv an n) nanan Vív imaVn ’"v nntvvj na’ivn

nnoa i”nTi3”Vpa x"iai ,xn3V ’ax niva ann nxa — DlVitT “ilPDa

a’np’ a’3’iB ,i’n nv nVxa nrnixa íVn Vv nix ma’T nan tana

"niax ’ion„ TBoa nivxnn naxan .a’ixaan ’Vnia nnoaai nVaaa

n"ma ann “lanan Vív ua mxV x’xin .a’oaivi nviaxi niax pnB Vv

.t"Bnn ,n"iip ,Viv’b a’nax Vxniv’

ni’Vjna laVt b’^bx n mpaa xs’ tvx "naaV »iVx„ av — "D’DSK noa,,

,nxa 'n .x"iai rn T’uvinv ’av a”n ann ’"v nain ,V"st nxtaa

.a"Bnn ,T'iiVp

’3’3V Vv a”n mix ’j’i .ramiiv inán í’Vvt ohib ama — nttnn nnJÖ
.mn ,n"iip .niviaivn in

.n"xnn ,riip ,oVvT”a '’jjn 'i nxa — Dn*? nnao
— naiva i"Vi ’:iv nos ’í’t ,nniiiv inán j’Vi onis n"na — Dlj? nnJÖ

.x"xnn ,n"iip niaiivni niVxív

n"nia nxin ipn nvx a’xVai b’ivitt VVia ,tiivxt pVn — IPDIfi pina
ni3iiB„ B’iBon nana Vvai txojvnva p"p n"ax V"st nvpis tv’Vx

."TV’Vx pivax, /'niaiivni niVxív,, moi nmnn Vv„ itv’Vx

.oxVxn p"pT “T"ax nvpiv naVív 'i i:a ’"v tivji pnvin

,niivn ma’ Va Vív a’aian a’a’m a’inn ’aat Vv — IlDJ^ ’VXIIP’ nbnj
P’Tsn iixan na’niv “loiam mix mi Vv noi’a ,nivnpn lasixa mivp
p»pa n''ax mniv ’a ,V"st pánin imx ’iVn axt VxniV’ n"ma
Tva íVmx vpn inapt nvVi ("niva naim,, Vva p"nin ’a’a) ’Vvmx

.(x"x*in ,‘T"iip) x’iao ívmpn

riip) po’ia tm ’as am nxa niax ’pns Vv a’ivn’B — 'DX n’?n3

.(1922—1924
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l’ssnaíT .mxa .^n nií?'>npa ras mswv í>"xt nsaiyan ’i^n >101’
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.(v'san ,i"np) r’Tnia'”^pa wana n’a d^pe^ .nyaasan ’iSn
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^ya poayt’ba iVa’^s n aan a"iaTOn la p’a^yan Tya í>"st ks’Í'
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3"ina i"na3iv3 iixan nxa VMntP' n's trn’B 'J ai!;iPön3X3 p"i?33xn
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.ipxaVx 'aa .3Í?vBavtx3 p’f’x pns’ a"an lO’aa nnaio 3"io ^v
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.(w"n
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n"ia trmpn pnsn am mo’ — íTin ITKI ’?33 möK*? n’rDn
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nasaisan nnuin nnöira nmn’rt .T0ií>3isn nnia 30-n miira

D’Dinna nxt oy .n’Vten n’oi^Disna tins 5-d .lyoa 444.567 "n’ai3xnü„n

í»ir apbn rin maaixi ni33n .nixpia .n^TTSin nwispa ma D’a”ioa

ias3 ,omn’n ’ra iriDin .nns 50 ‘w aijru? ny a’n’y^ D’nin’n

’awSn nnna nns 25 ly 20-3

1930-3 .mna’rirn ixa nyiBiT m^’npn mioaa Vninn mn
-nin nnyn ’arr ap’ya ,’n^is’3n irniiin ’nn’a nns 65.5 la^niyn

nnx 5.3-1 ,’opmmiKn i'rsn ay laai nnn 29.2 iV’xi .oipssnia Tirsiai m'?

."np-oiosüo„n nií?’np : nianniy i^sn ay iiaa

^bvB /imn n^’np ^aa ayaa iVysiy .ma’iy’i mm tia'?n ma aa^a

,a”3i3m nso ma 3 .amio’ a”Tin’ aso ma i44 n"o rrainna Nmn naipna

1^8 300 ma ’Ta^n .oiyosmaa o’iaa^ ima rpai amaV amamo 2

a’m‘?’npn nnoian nx aa nimm 3ipk nninn nminoa nna lainnn

-la^n ma ixa ni© agyaira n'?ya^ 3ipa3 Kmn nman miT* bv a^manm
.n’SB’s

n’ssin miau ny’in (13.3.1938) T>n^ nmaoix bv nmom mapya

nVipaa .nimna-am cnn ’B’Vib a’^px asii i'ria aitsai .nminn nyíri? ay

imns ns i’iDnl> mnm .al’om bv inon ans nin*? nnima ,nniain

anmi’iaT nVam ’t ‘?y n’n‘?i’Tsn "innia,, nsi nonma "cnnn 3ao„l>

.amnm bv

"iw83«a mnm pinn„ niainn oial’aBn in^iir bv min 1938 l>nB83

anna a’Wiii ninnonn ‘?ir axioa pao ,nniain nnn’ nnVma pao annir

.niaanni nl>ai>an moira

niyixpan ’liya a’-nnaa lyiBi aaa nssmai 1938 maa Vapm pmn ,'ia8

pin l?ip ni’yyas ’nl^an imixxm .anoai miryn ’l'yBaa a’T’pBi a^iroinn

a’onm nx naya ammn l*® maann aaayaa anvaa iris ni n’ten

iKsin® ’iB^ my 78 .nnxim nmií’aixn l>® mám niaa® ral" ai’a arnnri

’3bI> ma’x xV’a n^®aan ®83 x’an pmn V® a’3i®n ammon I'stib'?

.lampa mán nm® ®-in ’a®n538 pin nysn annam nm
ia® a’®iT'nn apm .">3®n ’-nnm pinn„ iBpinl’ wai 1939 ’xaa 3-a

anxsin .aaVa tmx 6*^ niaanni nVaVan ""na a’-nnm aim® naain :im

imi'B m’i "'•Tiii'' wa,, wiaV ai .aty mia®3 anpoy.ai masn nia®na

vain nwa am® 18 aaa anx I8 ram® m te 3®n3 nm’te ’jyti ,®-m

."ama’ na
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160.000*3 n’TiiTn n’oíVDiKii bv isoim nniainí> D’nBír nis^o mapsa

.m’n’ mnina D’mn'’ ’Dinn D’pinn wsia D’nsioan o’^ana .írsi

mp’sn nw D’O’Vsa í>iB’Dn ns n’iinn niiiü^ir n’ann 1940 a’aKa

.n’ianuai n’na D’a’s^na miinxi Vn: ’ianin sasnir nva .m^iajn

.n’Tin’n n’va^ nim nins sisaí" ,myii Vilin .’VVan nuan tpin cm
OT*! '»3''’ina .D’Tin’n anain Va ns p’OvnV üVmn ’ü’Visn asan apy

V’i TV D’iain Vd lO’ii na latV .ana ."nniay miiVs,, mioaa
aaxa ."wVd np’ia mV’vsa,, «nwa pioyV ana wa’ nt nanip ,pia’3a

n’ia n’n ,iDa nnxc^ a’is^V nsnwna ,it neipna "nmasm nnw„ 'btjh Vir

Jiinn nit

aynt Vy nxirV a’mn’n miayn niw •ipik la’in 1941 ’xaa i9-a

.ains DiD

-itP’H iDa iokV c?mn .rpon Vy nanVa nniiin ai ntnan ’ira 27-a

"’Tin’„ lanan nx rnin nw ’-nrpn pinn„ nx mnnn aiaVnen

.naiT'i mna ytin ’bV

imx an .a’Tnnan a.TyiPBa nnx nniiin ninaVw ws’a it naipna

•fixaxpa i»3n aan .a’ianin n’V ainoai "xiirni non,, a’Tirr» 20.000

’wix V® nV’ysn arntyai .0.0 ’irix ’T3 aip inxni 1941 inoai poVmB
.nsiinn xaxn

3



..T^sn npoB ,D”^xw’snxn amiran nioa nsiTx msnsair nya

ntnn nim .bK'w nx^ Dsní’ 'Z'Tin 'na isr ’nrr ^»1l 'fv msiap

mininn nam t’^isa d’D’Vb dsi3 db mnnaa n’ai’sn nsninn ní>3’p

^nn WK3 ,1942 a’sx cnnna nnMina a^pa ixsairr ,n’p3iVoa m’siVnn

.n’pmVo ’Ti-T 7v 'jiann ím’in

o^iiMjn n»3 «»ia»a

nann nipxnai "n^xnm mtyn myi„ aiPBTOa napin 1942 ’ní>wa

nxnaa .nixta ^in taiinBír ^xiaip .niaop .m ,'>iaip lais oninan

npin nt iát piBa .n’pai^oi ’o’^b o’rsin an’^s iBnosn ptn

nannn .xaiPipa n’^xw’sixn n^snn mxi awBniaa minin fa mrpn

.rixa awn nann nn’n nnjaina n^apniw nawsm n’Boan

.nmnn ns ipiaa^ lü’Vnn orma ’l?i?a nria ’iBa wwnx? D’>ian3in

ns íjan^ i^ir "mnran m’n’n,, ns ninaixaa iaa”s di’d i2.3.44*a naa

.nrnan ’Tin’ mairn

tpia’an mna^ .nninn'? nanin saxn wai npiaa aairn i9.3.44-a

.aniBO DP’ Hava í’in lasy sin .iaa”s "niaip„n üt!?Bniaí> x’in

npBi Bxaan oipaa n’ips naii iaa”sir iwsnn mpan inp ]«sV nsn

.i’Vy

BPuna nirs nnwin nnn’ maa naiVna n’nin ’iaun iria’an

n’Vxnia nrasna .nppBis mnixa mini nmn ’s^sp tidí>‘>E7 o’innxn

inip^a nipp nV n’n s^ .nmnn nnn’ir r’s^ ’xna .n^ü’n ’Ta a^a’n'?

nix’nian .nxa nmaa nmn .nan^an 'ibV D«a^ii? D^Tin’ d’iixt'x db

.ni’iiip nianaa o’Bipír nn mirix .nniiTX nmaa ni^iBa nmn nnimn

-D«nnp naa onpaa imvi .D’TBsn nnain .nman nnm ^tp nmipn ain

na nnöa noaann n’amn nVnann .miasn niiií»Ba onnir apB ,ipi^ip

.nniain nníi’ nx npBir poxn “iix^ n^iBB ’am BiapV

— ina nnipxm .omn’V tippa ninip nnii DönBnní> i‘?nn ^naxa

iy>si ixaa ^nsxa is'a napink noaai — ainsn •’x'iDn tub'? nainn

npaa lanmn .n’Vatpnai naana nB’oan moxi omn’n bv .mn nam mii

Va Dna iV^ai nn’^BBai onpinin imo: .on^tr nnaiaai ,imi iib^

.noaiB nmpa
’ii’B ^B öVnin D’iBn riipaa V’TBsa 7*a na^panip ,nniD na’tpa

mpaaV .ninnan ’irsnV inViPi Bis’an nmin .nmain pinna D'>Tin''n

nman iiaxaip nnoipn inam V'naxa i3‘a .nnnx Dpnii^i nnami'tn

D’Tin’n ."D’Bxaa ’ntx„a (TiaV'oax'iöi n’oimioxBip) D^mian mniBii

.D’pnx ’nVa D’xana nixaia iram amnaa B’naaa ixxin

niinaa iiibib nmxB lai V-iaxa 24"a riwisl? xs’ iwxnn aniBoiiDn

raí> ’xaa is'n pa D’aí>ir nBanxa wsia rnian nBa D’inun .o’iw mcn



nninn o’asa rrnasb D^n^iri ons? “lasa o’^nna^ .1944 ’jva 7-n

lina íPiamyrn ’u?as .a’nns any’i (Kenyérmez) irxa a’'3Ki? pia

siya-mnp iinb lom: »]di a^ua ,D'>ir'>iap .nm mntasa OiTmimpa
oy ans ’^n pn ms ’Vt Dn'ttyi^wD ,ínp taa u>’s so ,rp lais’va

.D’a

ns írVc? D’jaain D’iyanan noas stpsp n’y^ niaaan v’ina

D’^aDö D'>‘?i^a’iyi amro wyi nt nna ninaa .rniMN — aiy’^ t» aaam
nn üíVpb ^awd^ ’T3 ,rnatt^nn miaa n^ia’p aina n'?7in^ annra

nn’ysn O’íyini onain m&in ’no’c? ira ansí> .nmain ’Tin’ ’jian

D’'7im lai mpii’n dv mnasm o’i'j’n .n’iptn i^’xi n’ea írnay^

is'?s3 ia ’as"? ^^^v .nnsan ’nn^ Ta main — miavV antya rn sVít

m’i'73 n’aa nsa^aw an’anp niir’? criTOsan a’m’pirana a’wnian

’a ny^nn mb’a nsoina (Waidsee) ’m^sn rn’na naina

.aiü aa

aiT’xa Niaxiw’p^ lo’i Qpin ,1944 nos aiy ,’3aa3<T lyia’an anx

aiay^i an^na nx aiiyV X7axníy’p ’iw’ nasí nos anx*? i’ai ,nD3an-n'>a

Dnnnnn nKium nnKb ttnnn nmKnjttr njüpn n^vipn nvi ••"V ^aiun wbvn tv*:!

ami omö min ^tdk tnnannn .i"mK b]i; nanin

yattn*7K mb \y\ Kunip Knnrm bip ptodh Dpiam mainnn hk hvik

nn ms^D lyrh rm D^janxon ,rT^ym typna (r’»bp)



Br>K 7.000’3 Tn’ ,nnT> D’jopn nsin ’iw’D D’-nírn ni ixmn nc?^ .id’i^

.niTKi

’Tin’ iX3in nair m^’nan nana .Tina írsi 15 y’in nis’Bxn

itria mnipn mna ly .inaa T”Dsní> nan vson nb — id’!^ nnsan

ns i^i’in nm ”irya npni nSnpaiy o’Tiryn .o’aT ibw ia .nvp ayn

nn^B .D’nsii n^iair^ mvsw*? inoa ix nn’a mnna iiaoiy 7nyn ’XBn

nrpn ^y TaB;í> D’xite^ miy xmxiw’pa naxia nn’ity nmn’n miayn

.'jis’nn n^iyn ny

nyal ,Tyn na’a'? W’in mT n’sna nKsvi myiawn ma ’xaa 25*a

nnnaiy n’riBa nna tram ,crnan mii bvü ninaa n’Bix n’yn ’acan

,naam ninn"? n’-nnm inp^i niya ,mmtn npBa nnmiyn lany — nT»xí»

.n’iipn n’snan la nyom D^ar maya .rninxV womi niinp^ ií>ym

.na’aon ’aw”ai srixiw’pa n^Tinm n^nn i^om iai

nnnn*? nb‘»E3n nipm mn
D‘7iytt7 7Q3 ,T'»’lVpn ^>*7 "DnDD V^'P„

MMí2n\u bv n73j7n p^rinn



! í? K *1 w » >a w

(n»n^Ma nvTv n»n ipís iwk i«»Dn »naw ‘?k)

miynö itiVj ,i3n 'awa .1

'aw nriK

njWKn óva ,Km wnn
.^Kn niKVnn rcKi

:n’Í7ij in T Vv nnv tik 01 .2

,’mKn ia^ bK imaa
;nViyn ’^kVo on i’a’ao

i’ov p nriK p kV

nom’3 ij’o’o ^mrcan iP’ao .3

pinn ünV íVKOtPOi

:Downp hkVo ,VVid kV iám
imnK y“iKa ’au/a

nniVa main o’VBm'' 'au? Vv .4

QmK'>i Vaa ’mK Vv

.onopn íT'Vn npav Vv

^m’^y nana VaKV Vi Vi

iKT üp üvoa ívv ’Vta pK .5

pmn’ maim ovik

iva tVjvoV nunu nriKi

inaiKVn nnaa nonKO

nnaa nmKi nr nmK Vk .6

vpruvnl? DKa kV

OK’Van vp nKnn in’ ’o

.vpnn nawa Vman

! mV íVv : naiipa ivpn .7

inai’v 03 1K1V

non oaniVan nnVKsa onwpia

.naivnV Pitv ,pw

.yw nTKSJTn (vp\fpB») ^Kiatp ain riKa

na



jnjintta

s’wnimxa nxBa D’a'?iyí> nsi” nt dt> .1944 laiüpixa 15

ima mw Dl’ imx ^p^aa .la^a cn^-D”n»w bv c?^B^a ia wmnntp

nsni npíra nx n’jní? niaia n’naainir ,'^‘m nxwn '?v in»Tin DtTBin

n^^ai mnxnair dií^ di na’ma nn’n nmnn .ri’nan mí>ya db a"iaa

.D’^1rr^ im ni’j’ian nx D’iwinn bv ibdí? on D’ianin?? la bv npo’B

HB’ Kin vaixanir uírn ’a »ix ,i3’mawa nsiav nnavn nx axnl? bpi

T»n nisma nvaana xas nn’n’ w’Bin lasy ni’ imxa ni» taxi ...’aa

n^waa a’aan^ ,’iaVxo ,"rnn nbs,, n’Do’iTBn na^san i’nia xapi nnionai

.DiTBaia n’ya ia ’íbí? n’nia na ^aa taioai yna axan mrw D»Bni .nirm

"ninann,, í>a íVnia .a’ya D’a’x iD’Virni d’do’ií?b ni’Bua iv’Bin Di’n mna*?

niTixai nian^wa ni’Biaai D’nana nx’x’n i’Di^nV moxi ,D’Tin’^ lan’iia

nai’X D’ai nia’BiP ní?^inirn nVx D’a’a .d”1’ ’ania o’nin’ "ibdx„ piraa

D’aiTB iDu>Din DTT /'HB’H nai3xn„n anan nBírí> i^ain nixa .n’aoaiBoi

.11 nBina D^a’nb in’^sn n’Dxa pa .’oaiöix ptsaa irx Dn’^y nnnaai

x’sin!? ,Enna apBnn^ n’n ani’a «tinan laa’pan ,ní>x D’a’x ’a’a

aiw D^’BBn^ teiaip ’aa ,naia^ana .o’aiaon D’naa iaaí>a?:^ n^x ,ia’aan

D’sxan ni’Biaa bv Dn’niVivB nx axa awn n’n ta .naan^i nbsnb

.D’ain’ nn’saa inannw ,16—17 ’aa o’asra .D’a’Bsn

nisiap naa ai» w» tai "laaaip,, ’ai’o^ laaaaxnn ’aiaxi a’xa ioi’

'Tinn aí?s„ naVaa bv a^bmv ’nao ,n’aa laairn ."aiaa„a iaí>í? o’aan

a^„ ’wax wia’ipa i’nw o’aiir d’iis b'w o’B’iia o’OBDa laT’Dsn ixi pwai

lanVsn "aainV nxxin^ niaipB,, na vn n’avB^ir ,nVx niawn narxa ."rnn

*101’) ipiri’ .aain^ naxa i^ainw o’ain’ n’yannan ’ra x’xinl? d»d x^

bv D’aaa ’axi aia V’»a n» ’no’íPD-’aaain xas fsp bv n’aa ira^ (a’xa

nB’x .öpa’öoa’xn ’dí> nai c^xaa naainir na’í^a ’b^ iaa!?n ,naaa‘t’xp

tianx’nn ama tii’M anx ni’ las^pa na .ni’wannnai ni’ií>npnna lanantr

xV? D’iaax ix’sin ,D’na^ isaa ni’Biaa .nxaia ni^^inu>n nnaa n® ’aavn

naaaan ^»i í>^inw "ainan,, .nipaa nna ia’ »ixi ni’aiaxa la’n ,nanax

D’ain’ la’Vmir nVx ni’sxaaiB^ lanansn lanax .D’aiai D’V!?n n’^ma vn
xV"? la’a’V laoaa n’waxi "aain^ n’X’sia,, n’Vin ia”n .lax na laa^Jim

l’as n’n .la’raw n’xaaina’xn ’bí? ’a .laassa laoaaa anx n’a"? .’ipip

^a Vp n’n x^ .i’ain n’aa — axDí>x naim — la’aana anx nw xsaaaí?

laa



,ü'?pa3 mpssm ’san vmab nwpiin »iix"isn nsnn bv niwV np’s

.p ’is^ nna^ n’Vsn nKiaa pns n’n min’ .iinn üaioisn as lanssina

m’3n nb 8’n .pn ”n Vsr ncrp’ai ’Dia nm’a ,ii’^n^ nbsann las is

yaw’n'? laViD’ sí? .iimm ns ni'?aí’ la"? n’n mos lasi m oraVa lanis

ama mí>a noa nb imán ,nnis i»’ann„ maso? ,iaaí> bv n’yaon nB’mí>

...”n b:>b npb nm nt ’may "rnryi

my .aiD-’aa iaí>taí? D”nomy ’aip-’asno mpa mp ,n’ana lass’tya

pyisi ’mí>ia n’ya M po lya n P’aBÍ>i ipiyi’ oy i'?na ’as

laVí? po? p ni n’n l’nin’ sin o’naa ni s’mn’ nt ,iD’an„ :i’nan nay^

rsiap laa’ao nsapnn nna ty’n .niria^nn nnab ma ’ms n’anir n’ana

’mynon .naoV mmcBS í^a nn’n sí" .’pnya mn maVn ’na?ann .o’anpo

nym pnííwa niV’yBa ií>nn o’BOsan .iVira sin ns p’ai’sai nipysa i’^y

yan inisa ."on,, niyya asan ,ia’í?y n’iaio lÍJnn ,iTiüiyaa Tiaí»

,D’mps ibVe? ,isa irmna na lyawai "rnn„ ’naa n’irana ’ao? ly’BVi

nt’B ,nnita na’Vn ma nin .na’np niyxí> la’^y npBi la’aa í>s anis laiva

.opty aimí> layanu? ny ,Dn’aBÍ> lanis is’m-is’sni o’aipon Vnp ns a’aoa

wni laiaa n”ow p’S’as "nin„ ’nan ’aa? nVs i’n .ansiis ^y laí’Ba aty

•innsn yana tyaa lamiyí’

iiaaK onflx

>.sv

naísö:

-,1”tn-f T

1

P*':

. naC’aiöm
pi*r3ö

VJ
ni?

''

’ívy i3^tt^np nsT'b inDt na^n



io>n Í7V ‘yQvts 'lüNiutn

ima ’m iii’n ’nVa’p Tys í”j nr .1916 nitra sanxnc^’pa 'rnVu

.n’jvsn nyiiní> ’noaaa 14 V>ja .nia’W’a ni >maí' .nprrK nnswa

nn’n min .nmn ’nin n’nx ir^n n’an 'n wtí^a ascs

W83 nn’an ntm awsniaa n’n .ii’S'ia ,aiaan .n’aa msí^a n’Ki nxia^a

n’aa ’isi ns to .n^na nsnt? nn’n nsn .n’nsjin ns waa a’janjn

.tria’an lata

p^n .n’»n ns iaT» naa — "Tssn naiirn,, — ’nrun ’nana o’nns

on’S’a ,D’3W niaipaa i’n o’nnsi .atPSTiaa vn ,siss iaD”B laa ,Dna

.TO1 'tm nnes ,0111 ’nVp ,*11^ : nuan

n”ai’sn D”n^ mán lann iTnan dji msn nWB nn’n n’mn nviinn ni

nn’ya

ia nnan tai írn’in n’Vnn^r nm’aai iims y’nsn ’ianin E>ia’an

lanns D’a’ naa .V’ba ö»aa ’mn’n nnoan pmip wia’an ny .nsa n’na n’n

,11’s-ia ,’ns .ammia mpa^ rma D’nn’n nsnin ns ^’ainír pin’n ix sx’

Tai ,naann ninníi V’inir ’tin’ ta mos mamn ’d .w mna nn’an y’in

.rwis"? isainip D’iwsnn nn nn .nsyan nina^ ,s's*isött>’pV nms m’avn
inpna mis n’nn isnaní* y’inwa ns öwsma'? nim’ir ’ns ^y ’nxn^

D’a’ naa pn nss’ ainxn ’sVan ns niiyí* mipon .smsw’pí» inin’Tnm

.n’niiin ’mn’V ’isx na ^mi nt’s iiipinn ts pm pa nnsV

mips nsx’ D’a’ naa niay ’nns n» .im’aa unsíPi niy nnn D’a’a

,pina D’mia Dipaí» ni3yí> ’na nn’na ns 3ityí> D’nin’n ns na”ntr ,niynn

.101 snpitr

bv D”ioa pVna inna nnsna n’nin’n ’a .bp mn smsnip’pa na’nn

ainna .(aaian ainn) nsis'is^’'s n’n ’nin’n tanan .nn’niia nipaa n’yn

naí>a .no’mrn n’ai nnpan .i’i^pn ,ann n’a ,^nin noian n’a :i’n nm
,n’yn ’mn’n yainn ns ii’n nmw nisoaei niainn my i’n ntn ainnn

ainn mn ’iipn nsna ainn .n’oia’in ny sninip tip’n nsinn ainn :Dm
.lom ns 11’n n^sn niainnn nipií>w .niia^ nson n’a^ ny niz^aitp ,’sod

nms iia’in ,iüi^ na’aon ’nin’ ns is’an snnsnip’p ’mn’ tia’n ’id^

snnsiitP’p ’nin’ ns ni .noian ’naai D’naa (isoois’iyn) iip’n nsnn ainna

.fy nnia nitsn ns mm loin niainna iia’ir

nnpsa^ .n’nin’na loiV nnni’a nnotpa la’pn ’a’isn nnon nn’aw^

.ntinsn ^ya ,isaT”n niani



1^’nnn nos ’nns va is ,Dn’33 niv nosn in ns wí xmsiw’P mn’
n”S3s D’iüw ’ia? .D’ö’ 4—3 nswai nstn n^wsn ^3 .idi"? oms o’isnp

:n33 ’“i3T nx oní? nioa^ mips iimi ipiss oairn n’nss lysin

.nnnn ns 3ity^ ,n^8n D’ssnn m’oa nnsi snr ,»)03 ,D’iwir .D’’tran

nnsn nsn ‘?3 ns Dnow"? noa .nmpsV in”s dVido? n’sn!? mva
3im^ iK’3n ,D’iit£^sm ra ii”nir ,iani8 .n’3n nx i3tyi Dnwi3 rní?

moiran mpsa nn’n r"3 n’33 .fxii’x Taips^ in’3^ 12^’n nxnn

.n’X3xn

iiyin xV .n’3n imx3 tr’x 40 nivi ("no’iö,,) oni nnstra nn’n iinx

.tyi3^i ^3ix iinx .nnpí’ nnia n’n rp 50 í>3n no nn ,D’ssn nsm ny iüi^

.niynnn iimnV iinix ny’oniy n’3n ’is^ 11V nns’n n^iy

ns’ty nyiys mp’n ’ax Vip m3ixyn D^i’yn nx nisiy^ wsx-’x
mxnV 3wn x^ D^iyí?iy nwms mmx no’3n nirxs ii!?i n’myan .n’sn

í?y namn ay pns laty ,3ityn n’sn nx nio anown .nnsiyan n’s nx

mniy n’p^ nnx vip ’nssn ’ix ix ,D’syn lona nx di ihd .D’!?iyaan

.n^snV im ’asyí^ ’nisn iD3ty ’nyr x^ Tiy ix .laipaa m’py*? nii

maa H’x^ yn’ x^ lanxa ly’x .tnxnnV i^nn i’sirvi nioi isin

noí? 1X13 Kb Dx :i3’3’y Ilii' HM inx 131 DÍ?ix .ntn ixn Dipa3 iitDii

p^inní? Í1D13 x^i ,n’3i3xV nns nnsi ,i3’i’ ia3 ,i3”i3’y Dipa3 o^ioa

.mx3n nxip^ laya

,D’3is3n M >3ixn npií?n nx mxV nn’n n3itynni niwxin msan
nspira 3yi nisoi ,V3ix dw nnx x’3n^ ií?3’ x^ n3’3on ’iin’a d’31 ’o

i3nntysx3 n’n x^ •íí’WO ií^31 law Dn’3’3 ipV’m on^ iixi D”aipan .aní?

.’iix’nn D^iyn ay yiaa xi3b ii’^y loxi ’3 ,n’iyxi .pnaa ina mipV

*103 ai3D i^sx iiaw^ n’^sniy ’a .i3S03 nx mpl? a’ionrno^ ’isa ,n’3iy

.WS33 ,iyaa ,3”nnn — iniyí>3

ir3 ,3wn^ i3Í?nnn ,iü13 iitw’i ^y i’ya niyiairn isisi iíyx3

•liy ’i3ii ,niino x’annV

min i’irnV I3y3 ’V nyír ,pxsi’ü xV’3 atya ’isia o”n ’nian

’nyaty vsa .min ’iin’ Va’p x^ ’aaiin tyis’sn ’is^ a’ity 133 ’3 ’ .min^

í>xity’ ’i’ys nx a’iya is’3 ,n’onn n’tna tymnaty na í’y niityxi^

.nnayn mnVsa aty a’m^^an

.n’aipan n’xasn matyan ipsa ni’i ^x iixan iin’a ’ssna ^iii p^n

.’iaV a’3i a’on’3 h’m inx /rxaip atya inx

a’a’a .rvtyix^ vatyv ^3 nx ix’anty ly ,1013 i3”n myiaty ntyi^tya

lityxin ni’psn .lai^ nSiin ninaity ly ,n’oia'?ii3x aty nn’n a’iityxin

.mnx i’ya — nxn ^333 — nxainty motyan ay itypn ni’aty n’n

Taty^ iiVintyn imxan ’ivxn lyiin ,i3n3x .iáin niatya nx ai na’pn x’n

non í?y maty iáin matya .iiVty a’iann nx ,itysxn ni’aa, nt nii^



nriK’S’ riK yiia^ nuiDVwn oyoa nnnasa ja laai iáin naura >a’3Dn

iN3inc7 D’ssn by ma» nnt laí^a .nm *?v ancaa an ,iDin ’ac?in bv

.juan jona Vr dji ^w’a mDaí*

3500*3 nna .trsa 7000*a n^a^ laa ii”n ,TOin nsny la’íw nioaira

.nVnan n’yan mnwnn a’a’ 5—i nnx .na’aona nn’m xmKW’p >2>38

tuaTinax'tn ornntas “íVjaTr n^s ns nnvaa .lain ’awin ns VaVaV ns’a

wTn ani ni3iöí?2?n ay iiypnn "Bsi3Ti’„n .jua aiw aay x'-anV W?

anavn nmu? wr .aw iKwiy juan dk amn’ Ver a’auyn a’nana s’anV

inis .Tn .na’ntrn n’ai uíVpn nxna aiainym nVni maaa a’xy aa W'an

.jua aay is’an sV ners .a’pptaV Vna naaa a’pnV

ansia nanm ,n’üann jsjKa uao iáin n’n sV my a’iurjnn a’a’a

.*loaj jua anV ips’oi .an'TT ns aer inp^a

— nasnn Vy er’s 40 uaaer nns mna .lUTna mB’ssna nna uVao

na’xnne? nVsern np^ya nn’n i3'’nin’iy nn’ aa anVu anaa ,a’ur3

jyTe? nVxa un .laan ’xiVa Ver laiVa ;iaVma naa Knn na :jaVia ns

:“ipn juann Vy nooana anyn .nnaain mna nmayV laniu iray’ :jinaaa

.nanVan «iio n» anaiaV mayV a’Via’ a’nin’m ,a’naiyV a’pipt a’aanan

íVVn a’DO’a’öBisn .lamer’ ’a in’nns na’naa la’j’ya nsna sVer nyia

.nBiTH ’mn’ Ver nan aVma Vy ii’atsV laaiaer niyiaerV j’atinV ixn kV

usa .laan Vk aerBTiaa VpaiB VKiaer Ver ivíjn ay nana la’nupn ,ana

jaia ’3K aKn ,’niK VKer Kin .j’Visa niyiun Vy naierKtn ayaa layaer

.niB”ua nmyni íjoa ’V nVer’ ,j3ia ’aK aKi .laana nnaV

nVnaip Ver merK :naan ’ini .laana a’eraK V’snV la’O’a lanaK aa

nVnaipV ’nysn .a’isiaV laerna n’aa aa ’iaainn pinn ’bVi n’nsia nn’n

,p’t”R ,j”nn Ver laa aa .laaV rína niKeraer ,inerK Vk uaa ’aer nK TaynV

.laana nna

nK ,iBan ’aerinV inty KnnKiier’pa innerer rniayn niaiVn ’eraK aa

nK níVpa auyV iVa’ kV an aa ’a ,i3Ver nta aia nnu njn kV aaxa

,a’anV nVsn aiera ia mmer nan janKVi jaanV lapBon kV .anVer nanan

j’aKnV lano a’eraKn n’ana ,’aer nsa .laaa lannera nwiaer nenVer pn ’a

nia’sna on’nner ’n’n’n anKn .n’naain niViaaV jnna Vk npV’aer ,nwja2^3

Ver ’erKnn ann ,V"t aiKaatin ypVyaer VKiaer ann n’n asan nnainV

aB”íV laVia’ kV ns ,nTV*niTiyn ’obo laV nnV jaia n’n Kin .KnnKiier’p

.a’niruV pn nyia an ’a ,n’B”uaa nna eranernVi

nai ,oaian jan’na :jiaa ,nniay nanaV nK’np iis iVa’p n’eraK nBoa

laty’er nna ’nnsBn .nieryV nnV ’Kna na nV’nn loo’n an .’aK's jamnn

nK’np ’iis iVa’p n’nnK .lery na naaKi .nniayn nanaa ma las’n’i laan nK
.neraa nK iV’sn na .laan nK lary nVKn n’aaoaa n’T’isai ,n’B”ua



’D ,*T>»n wmnn na wt í öwb .laaxa hk m’ann msTnn nin
3in-i^ iDxna nasra n’n ,n^an naia ,r’^P nsna pn .meam nxoj losn

.’Tpxnn

D’nana inpí? niwKin nxiapn nx .wim V’nnn n’^p o’a’ nns

^jna na^^ nsiapn npe Dnown .’bb 'm aim raw

Ilona í>K ’a .o’xyn nmo ,niw bv nxn bx .niopn naann ninn jiva^

í?a ’ibV .D’wniial? naaan nmn naa nntn nbnin isna .naann ’ob ií’xt

ns wx’a onow 400 .o’sVpaa D’wian D^sas anew nay inpi mp
.nnx iita mn nnn anl? ^a’p n’uniiana nnx Va ^tiít 3,000 bm awm
.’nnna n’ian nx »sa^ 'mx r'iían ntn nxnan .n’ans^ ’W x^i ,D’a xí"

mnnx57 iisTia mnaV .n^’í^a loin nx aitví* iia^nn inoxi ’nx .’ix

x^ na’iran .iiaa nnna sniaV ’na .loin m 'n V» nxan n’a’öpí^ip

D’iin’n onownip iqx ,TOxna nxs^ 'lanbsn xí> jurxin nb’^a .n^p nn’n

’V’aan nx 'anpí? — ’ii’bí* n’an bv mn yan wxa .iil? nty^ isi

na .’mx ^x^rír r’oiriBBnp na nx ’nmB ima .tmr nnox í>x ma^ni

’nn’ T'í’xtr oipana ^ntpiinip na ^b miax íxnxw’p ’nn’ ay nM’

.nn’an ntn’ x^ ty’x — B’taia xiixitunp

110 ’ip ’wy 11 '?y ii’'7y — maion i’n loina nx’S’n ’ami í>’xin

ly .tpyin n)t iiyaw .wiinn 110 ly dip inxwn ,ti^iyn mxaam ma Vw

nnx .nV’í* ix av axn iiyn xVi unna a^m ii^n .aia í»an aixnoty

a’tppn a’yain .aipan nx aity"? iixíixii ,ixa a’xas u’m a’^av ix ai’

írnan xV la^ta^ .un nx anpii vn cmiTaai ntn anown iwxa ,im

xaty ,inBa naain mnn Vx i3aí»n .iitroi nx í”xní> iiniipn mai la .11a

i’ya imrx ay ixty’n^ ntpimir oixip ^ in’aí* iioiai .iimnt nx 1V1’

lan^snty ly inxiri aw .niwxin a^wn nanVaa Va’pw nn”üxnn mx mata

laiB .x^ixa^pa .oirBiiaV iiyoi nniynn mtya .ma’xna nniyn rirn^

a’inx anys ’n’c^y ix .pVnon^i naaina fiBpí> ’no^nn ,vz'BV3 bv

a’sxin ’wxia inx ,tino oi’^v x^ ax ’Via xa ’a .'pnya ain XBp aixnoi

ptn^ ’ian Vx ’nBnüxni aiTBiia^ ’nyin .’a fnan x^ xin ’^ta^ .iii’ya

.ní>snn miaya ami’ nx
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mo^ D«ai’í? öirsnaV sa sas .npntrsT oms nns onns d’ö'' mp nt

nanj *isi ,n!on!?ön mjura minoa aoin irmn .a’asn naw nsapí* nrjp

sasa 'maeiira .^an up o’^mni o’aa’sn ,»Bwa n’n loa Vas niT n’n

,di’n »Ti’ ’a„ :iV ’mas iai ,1^2^ nnsapnsn oy saasiw’pV nn’an voiv

nsi DH’na ns airrV rVis ’h.t isVsj ts’p ,’sti ,nyair .ana mp’ na

VaV ToVa’n is awBaiaV isiani n’an ns niaan ,ni3nn ns aijo .an’ni’un

.n’Vsn V» nsíB sV mn’i íVViaw ,Vin i»idt Vb oinn Vs .sinip mpa
"! oawBJ ns lüVa

Tj? naan m Va meir .njiaa msV nVsn D’aam ns aaiV ’noo’n

naaon ’3Ba iTaynVi nnrip nisiaj ny ims V’nanV naV .inonB ns oo’atr

ns aity’i .ínyi ns nair’n tnity’ m osn .ampn Tnra n-nwV miBsn

..rajjin ns D’aaain 4944 oaaa 19 ,anaji aa ar imsa osn ? in’a

! ? ayVaV ma ns rnys Vis^ynw aiysTia ’Tim tíy’iin is isrr

mnaVí? tan lanaaa is ,nsa nV’an iiV nVtr ^^y nosV .nn’an yw sas

.’C'S’in alma am’i ns ,n’an ns aityV ixVs” arn

.ainaV aios n’n ma lain p -ii’i’a a’anaan ’biV’h naji nstai

ViP ny’oin ’iaa laayaí? a”typn nnaVl ,’ain ns msaV ’naVnn

taV ,yiojV nna aaa a’Tin’ .nV’Vn Va ’nyei .smsiw’pV yos ,nVsn a’a’a

nnaV ’nyjn apiaa .nVys sVi ayaa .Taaisíjs'rn is matyan nsa mip’an

a’yn nspai .nVnxn ,n’Taaan nannn : aipaa niinn ’mr .snasniy’pV ,’SBn

a’T’oa n’aaiw .n’yaiin nana msio a’an n’taaan ninnn .niap ninn

.niapn ninna naaana ’nm’ nsr na’oa .a’yoian ns a’p^^a^ nannn íi’saa

.nimrnV ’pa ym sVi ’nmyn ns pia sV

.n”nn’n maimn ins ni mn .aityi p’i mn i’yn iin Vs nannna aimn

.a’ppwn a”nn ms .a’mn ’awa nmo nvianm a’Viya a’iywn nini

in’a nin .a’aoa naaíp .ttb '?v inana tV naiy ’is ? nnaian a’isn n’s

? nnV mp na ? ían”n .nitins Vyai na ’iain inio ,nV’npn írsi 4”p Vr
a’iiiann Vip yawa sV .mVoViean nisBn ay a’iV’n ms 1 aVia laVya asn
2?Ba Va .’V naia n’a Va ’in .naityn nsiaV ’anpa piann ’aV •a’'nin’n

.’itraa wa s’n na niaeiy

?ísV ,isV :’niawnaa ’iTyn ’iBpin Vip ,B’“iayn VaV laiana ’is ny
.’nsnpV Ka® ’^iain Vao ’nis Vsi® —



•on riTasa ’nsnsm ’n’jy — —
.niBvit D’3B3 ’ms npní> ‘i’oin — ? p’no —
.'misn ns spia laa pki — öí^BTiaa —

•liöK 13 nDOJ apn dtt matn .n’is sV :it3 Vid’i nsun mry Vaon

wr rxn yn imxa Ton'í’s 5r>JN asp ,pin dpj kib’s ...WDri

.13 ip3Í> nwBsn ^Jh ,iain bv inw ’n^Kip .ainn

niHTH 3nsí> .1ÖJ3 nippí' ívva opnu an .moira^ n3^í> inasn —
33in T 'n .löin iii’dí> pna ’nsmn .mowaa 3X’iiní> '>nöí>nn nsp

bv in’3^ iV t^niK Tnn sin .nyírna niy vman .^o laip .una ’nmB
.DPin nipa na^Vi unna waní? ^13’ nns .Tam Q’U oiz^ .aViiip

ntn nsa niay’ 8Í> ins *ixty piairí’ n’pBni loaa naitr sinir '>b npom
.aimn í?ir

nnna lean mn'? '>n'?nt .napoa lys rstr 'niKnai .nai na ’noan

í>3 .nin D’wn ip nmun .pioxpa am í>tr iirma npí* '’nyjm

nixiapa air nay D’triNn .amn’ t.ooo'í* nBniira tani’ iBn nrn yann

upn B’iri ,apí>3'?an apyn iP ií>”d nnpsi anps .anpp inniin

.air niB’Bxn m nisi'? nn aí> ynip ntna .aní* isiriir ayana nnnx

.irya loina apaiira a’irix

.nWiip np
a’yjm ? sas na’K .a’irjKn naiap ns nn pp .a’irii anaa nniry

! 838 air ,nin .apina

.’í’K ni ,pyit — fíiHiair

? rniay nanaa aiir nns ? nyin ts —
i8nr apairn ’t bv npynn naa tr”napir ,8aK riKapí? apí>in iis

napi p napa .a’ppn by nisais o’iran atr .naaana nnsi’ s’n .pik

í>y laiy ’as riray pn .pkiis bv ní>Bia niyana .npa nan KPiní? ní’p’

asn ns ,nai8 loini p’aiya sas íis nsn ’asir nytra .asan ínam
ní>Vais as .niyn nnansa nnvaai aia í>aa mis napn a’air nniryír

.anwn ‘?aí>i ,nnnBiraí> ,ní> mpír na í’a oisní’ nyu’ nap nrs ,naaoai

.nanpia nynn ’í’a nnis mriBnir ,iaí? nnairn 'lop p n'?sn niyann

’ lans niiry'? apn na ? nm’ na ? oirBniaa anais na —
mpi sV ..TÍ’yn ^y paipira ir’ir ií> masp ? sasi' “laiV ’ní>ia’ na

iiao laan .n’í’yí' anap ip loan PiVaí’ir ’max kí> taí’i ,iniK SnanV

...naioai

IPír .yass »iipaí> ’^aa ntn asan ns í>3io aViyn asn .mis í'sir sin

an’í>s ly’an nirsa aí>ip ns lann sí> .anaiaaí' sVi a’“TÍ”í’ sí> .Viasí* na

spní* laí* iinn ? a’ansnas'Tn í'ir ninrasn í>yi .loaa a”iapn í>y niy’Tn

iaí>as í’ian ns p ,iaiir nap rs naa ,'?iraí’ ,iaí> Vas .a^yiairí' pia lans

p’BO'* ’í’is ,nap aya ’í> ir^ .npn ns 3iTyí> nos nn an nosa ». noB pbí*



’iss on^ ni 150 inK a^p^na aian ?13 nns n'n’ nai .yiaur^ 13Í>

aní* nKW3í^ D’a’nn m idií> o’33ní> wnincr ninnsn ’í»»3 bv napa

*imira naaaai pia anV r» “las ansana laiV maw a’Tin’n .a.T3ona3

.ava a»B pna a’tapa

18 .iDi^ ano’iaa nnmsn nansn i» ana mp^ .a’í?38b t’x *103

iD’wsn n’3n nans '»3bí> .lai aw laia mipV nnirBs i’s ,aní> hm i^’bk

,Tií nat 18 »i03 u’aan 8V a8n anw ipiai a^ir^in n8 an anain ns

nwT namm iioií? n^aa 181^3 tan .nnp^ imn a’ja^ asrai a^Bsa pi

.a’a’mn ^3 'ns w^xin laiaip a’nana .n^nn bv npamn

ami’n ma»n n8 a”av iin naiir ant anaw lasin 8n8W’p^
.iBin m’att>^ mpBin anow nnVBi ipBaV n3an3 wna 8'?ib w .laiV

Ki-

Tia^nai wiian ’naa ,no33n n’aa ibbtosh a^aiaon anaana a’Tirp 700

i^'>B8 .noBn in '>3b^ iw laiV ly’in an ’a ^i38V na fs laa anV .mm
an^ T>,TtB na^í^ no33n ri’a ’^dbo n8 .mpi3mn n8 pm^ an^ rx om

.nponí? a’XB

nB’si aB03 ns noa ’aV iB’ii’ir anown a'>3Ba nSipn ’T’wb n8

^>uyp a”i3'’B pn8 min .nmy imo ,7n tariB .an’D’tran n8 13’aan

r^83 .msiat 7mo ,p3”a nwa ai .ia3b a’BÍ>8 naa iBon n’a ^n3aí> "loaiB

am.T’V iiTBÍ? 1S11B apin .n’T’vn latíV loa na ,b'”13'>b nns nmnV
,n3pan pasa tw’Tnwna'? inpV3i nsB3 — msr mai m’air^ ana inp^i

.Tnin'n8 tí*

’B .nsn’a 7"iBn aii ,n»7^ nasy n8 ma'>8 ,8Bi‘in 'fspi^ nnas^a

.ainsn '>8^Dn riBin n8 n8TP^ 1^3’ 8^

.ni3w n3'’ca lai^ 033'’n^ la^in 8^1 T’sa iswnV ita’ a''W38 iDoa

rn ,p3ö i3ia onn ,33Tn r’^P ií”ki ,nmxi3 im an’tP3tp '’3Ba ,B’7n8

.n3W8“in B^mn nan^a '’33

n8i anain ipr n8 tini? nivs 8in .'ii’pm í>b i8a TBpn iáin npaa

•ivpin POtt? nV8 n8 tpnyni amaa bi’'B1’ np’a .ty8nn'ni“iytt?

n’n mn’n laon íi’aa .nipaia nii>nai na3’3 ’yiiiV inT’a nns niai

.B’i’inn ri’a

bs Bí? B’atPi’n i’ysn iitn n8 — 838 '>b las — nns n8i") ,n3ni —
.TBtpni' •)tt?38-’8 nta ay .ityina ii8 i*ip t ann’ya naniV nty nan8i sttnn

13’ /'D8*i3Ti’, ’iana 7n8 ay ’ma’i .BT>V-Bi’a manin után n”y3
B’i'pw .iáin ’atpini' pa i’tpnV n2?B8 nra payirV yi3i>ipn i>ya ,0113

n8 'iiriBi' ntt?B8'’8 ’i?83i’ tBisatp m3n3 i8 — ‘ia8 — .ni’iitPBsn i>3 n8
B’yyaa pi an .iáin naip 118 aityi* iio8 "D8n37i’„n ’i3ni> ai .n8tn n’yan

.ntrinn niaan n8 o’33ni> *he?B8"’8 ’^83V ’n^a tama .ni3iaVtt?n nmpa ns
.pnaa mwa B’8’aB b8 ry a’^y’í? ,iD3n npaa n8 nntp^ pym n i3
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'm nw*? ns’D np’sn .n’yi min írs *iD3n disdw .onx^ ’mas
1X13' n^ipis ‘’atr pnir .oiiJi

'>'? smin D’m n’nnTn ’'^^8 .n»snn nv rspn

,rspn ny d’b^P pmpa nwiairn .nsanunn una ,^^8 .nairna

naií? ’asy *?v ’ní?3’p .D’»yB^ las nyio t’spns? ,Tsnp w'jnB .’iwm

ns Dösv '?v tap^ i‘?D’ sV "üKnm’„n nan ’a ,n^sn D’^asn '>iv ny

•lainBi nsta .D”^saí? ’n‘?an D’wyan iid’o

.‘?^aa inn nan inw’a osn ,rspn oy írnra itio osn yiT* '•m’n

bv aiDO ny snasiw'íp'? laa inx^ nn^ipa noDw anos .ins ián pa yiT

k"? nnos yna ')iab nnnH nyoa nman .nwa niin sV s’ni ,imb 15,000

nn’Vsn mann .nstaai noBna s’n na ma .sVana nnaV nb “nty^i min
nissr niTosn iirxa ,ni'iaV nnoxí> in’ htí? ’ia ,sí>an n’a naw ns nnc?í?

.ou^Bnia^ nnos mayin ni’n misa ’a ,nysia mb n’aainn .x^an n’aa miayí?

na^ya mox .nn^sn í>a '"pa ix .anion n’aa nní?sn'? d’söxd wy o’aann

maipaa im xanxiiíripa in on’nx n^sn^ ntPBa nx noaip o’ma’an an’ ny

.o’anx

nyiana nonn naan ,nüWBn nainan nx ,anox nx mair^ awBX-’x

aity^ D’oio’n xí>í? nirpn na’wan nx nasy Vy ^apV naaia nn’n nxt "Taai

.xaaxiw’pa löa^

nxi xax nx ’naty .aaaa "WBin„n .oiPBaiaí? airn^ ’aat mán
’*? npwa xax airxa ’a’ya la'rt myaa .aann na’Ba n'ra ’^a ia»y .xax

.naianxn np’wan nx

nx ’nipan ’ax .’aioxpa ’aan '?íy ima ’aBbw aaan ay ’aii’'? xax

.ntiBn np’tpai ,t ns’nV .’yiar ^y ainsn oaon nx ’naay .n’xasn nnaian

...”n nB’n p^nn o^ya nVx oy ami



*)jn> a*r — noiNn
(1947—1912)

,n^wn nnn’^ o’nan ’Ta^n pi sV nana smsiw’p Vít naopn np’npn

.iaa» nní>in3 inias vn onarn pn nmxn ma’aD nns nx na xbx

imiasa ,vt x^ la^tp nana an na ta ,103a n’aa oan í>ya i’xir oipai

.mnaa ma’ií^n nx ,n’yaon

.vaxira n’n sanx la .1912 naira xnxiw’po -nirp nn’n inn'?’

loa .TH n»v p .nawxnn nVisin nan'?»a nsoa ’iannn xasa ’xas an

D”nn ^líioa nx iV iPins? xao npa iáin xm .lax v'?v nnms bn
n^ataní? ^trDa an ma .na’ía’ai mna ’a’oataa’xn nia’í’n in’trxnatr ’mioan

mrs? D^mw .n’aaöa oimai iTpaií>oia'sb xr nnaa inw» pnx .n’‘7Va

VffBöa nasn oipsiiaí? ntn .nan»^ cnaaunipa rnn üaiiDoa dip

D-ia .yispna n’xö’onapix nma DÍ?nipnl? rr>n vn mVn .np’anupVx^

.i”n i’?na nx m'v n'jiya mynxan

.laV nx nau? ’poi’öia'T ^ip nw’m mn ipn .‘i"n’a’? Tiosn rnoo ^^v

nsnx ní?y n’airn oVipn nan^a 7ns nnx na pt ,1940 natp n’ipx'ia

nnV’ní> naa bv p’nan xasV o”ann ins?ian mips ’s^ .n’^rí’ ’n^a n’axa

.nm-ixn o’xxaa

’ö’’?sa nsiT’xa íaflu? o’awxnn )p n’m xasn nusaa ntp» d’iip tran

mán nnp5?í> i^ nirs’x ,iins’an mx np ,tx ,’Dpan xasn na .nxicn

IPi’xb *nösn xasna nnn’ip dp .nxitpn nnxV na’í’BÍ’ nmatp mx paí>

n’aanaa an^ir l’ja nnaa mp’sa nnayn mnnan xas^ ,’aix^n ’xasn

xasaa ,Tan nips; naaioan inaxVa nx .n’xaxs nnao? nana pa*? mannán
vvm nx na^spí’ ,*in’n niroa .aíjann^ ’í’aai nimop ,naiaxa ,’ö’*ian

•laioxV nana ni^psa

"ana’p nsaa„ naa "V"sx„n ^2? n^nan nBpnnn nj?a 1946 Vnsxa 23-a

"D’>nnn’?„ naa •?» nansaw — n’ü’nan nnairan nann x’n — ,ia-nana2?

.tp’aan nspa í?Bia in’an^ is^xa vnan .o’tpp dpxb an vssa n^aonaatp ptpa

íinnx aioa an .nspnan nannn nnipb ma nisnya npn mpna nnaintp ’a

.ino'ia ninan sas txi .tonana nsoia ntpiann nam ms; "^pn^, tpp’a p
ixpin*?! Bwa^ inpsn^ i'?aw na vaiip osnaa moa ViB’ua nat an

nmaöpn nam nxan inmav mán .nnrn ‘p? vnixa"? nn lasipa .amn'?

.D’ipxaí? an nsn — itpsa bv u^paan atpxiab nx’a ama^ aipaa ’a) y’atpntp



mpit ns laon nbs oVijm taa onma ns pi sí* w’ö-in maii
mmí* imasn (am di airani mtan maisa í'siip'> nx ri”»aV mi’''jynnn

:nyiT mtaia

ií> i’sar iTOÍ'iy nn^aarn ’a ’ms öisw'? namaaoa raa ’rs„

’Ta naasy •?» Dní'a'>psr ma«nnn lao í>y '?Ktv> nKí> onsa • ’pin tio’

nt^sí* D1HW nwiisn nní'ina inra Vnin '?wn ns ipní> Dí>wn mais í>a

’aííw pipi* inapm ixisa mmn ayn amn '?v Viwn ns ,nais s’niy

iw’n nmn — it málnán pm — it ma^nnn .mir i9oo m mám 'tv

anasn .aaí* inn nms arnsn ons is .Tisa oamsaapí? noiam ’pinn

’BÍ>a ywBÍ' miaui* opmu* aain .DntiV nms onyipi t’j no’BÍ* nms
nms anasm ’a» ’ia ’iBa nnyír ns aní>»3 ,i3sis ns aní>ti .uay

a’ní>s nnaan ns isí'í* anaiz* .n'?iya aab api pa nnsí* ’sas o’oaí*

•>"v miyisu* nnVa mnsn) ’aisí’ipn ntinn ns anoaia* awa iií* tmir;

’nE*í'a fisa nDÍ>w itt*sa ...íiann ’ay ayi iiay ay anannw (a’aisí>n-ian

nní”ní> n’mts í>iy anaim amat — mányi ’ian iiDÍ>tt*V iBin aVwa

í>siu*'» ay t’3 nu*pn ns pmí> ‘pvc* aViya ma i’s ...ií>’Bní'i sinn tiDí>ira

nsaii n’nn a’ní's ní>í>’pi pnpn n’ — ipnjí* nw’c^ ’ai .nT>rrn isis ipí*

/'...ry ’Tyí* i’í>y

íiflian í>”n ’a nran typp sí* sin .mai* an ns n ’sasn DBiaan np
.a’isn p’í* yisB í»B3ty V'ssn í>”n sím maisíijp más ’bí* ií> nviat pwa
a’iiaan naiyn ns ií* nnapi nsj ,nopE* nmn sí>aa an iv iníjmnn

: an p’a ,iay sí>aa pnB na ’tí> layin ima pbí* a'”ai'> .inion maa i’í'y

’npi’a* minn ns naa*s sí> ,nip’ sí>íy nair moai mao np i’ins,,

nay í’-’p maa ,’maa í'y mayí> ynsi "pasi anin ,]isin, nmn ns ,maa

paV mai* aia :nynp n’sann ma’an iip msao’o fsiBÍ* píip’ .ami*

appBoni na mí»ii ní>s t’ya msaopiy ’í* nam nt yiia í>as .mí>ian

psw i’í'sa pia ...'íiis .apma an mai — nmia ní> rs : mmní* a’í»ia’

ns maii*, naiy Pina* lyasa ps as í*as inxn ii’s ’a mnaí* nan

mm® ama ’Js ...piums nim®a p’Boa í’Wbí' ’npBon sí>® í'Í’P ,ip’ya

nmn ií>® ya®3 Pin .B’ip®a sí* n*?s niy®ai ’nia ’íbí* my® 48 ní*s

a®nnní> ’í>a na ’naí>n® mn nmsa ima ’m’n ®nna í>’nnní» m’ia ’í*

"...’í'’a®a ni’i®Bsn mssina

.aian ns mm®'? í»"as ’®js lor p ®®na a’ineaa nysia mbnn

imyn (1947 V’issa I6) t"®n'n p’aa i"aí> ms ,nian insí* a”ny®a„

.,.n’í>nn nní* ininpí'i niian sna in3®a an ns

.a’®iion n’ina nnsa nsaa nmapí* sáp sin

poisn mnn ’iisja nns a’í>aipan mra a®’ pí> omp m® 400-í> anp

— nns mpi’ npi®n mán n’n na’ *iioa .nsp *ioi’ n ií?Bian



/'onípia TJö„ onm ’m nsoa ntinn iiatsn int .Vxn iixna npian Vy

iT>T ^nnV »inny ni’nV iisi nina nsn it inpwn ’D .nmno a^aan

.Via na^tr ,'>K^sn

íw ^'Bíní? imryim la ma ^nwn ns .npian í>y mVy^ u?p’a i an

"...cninnpn tit

(nsn: sidv 'sins 'ív inattaa nteia)

^Kitpta D«nn naiaoni KTiKiiuttp ik2:i>

bvj anat ay nt naoa ann«na aiyisnai

lannttt ijíutnp bw an»aa >aai amaa ,aíjan

,atttn ntttnp bv amaa ma niaV atitaa

ni^iyaa niaiya ^aa riKni ayn

“íKBti m>aaipn nanVaa ,nnnnam naann

aniatan ai» nan^a ny bi^'Wf man^a

i3»aí nyi

.n ,a .5f .3 .n

XV





inat

nHiv>a ^^vi\í lan’p’i Mym‘ipi

ooT mpj”* 'n

n'no .D ir»«i Tns nn?w orros n"io

»ro"''?r\93‘’?ír'8-3«t wo nn'isi

yw intwn r^K "

yoi inttw i’'o{n‘?w rnt< "

yoi inttw o'i'i nn« "

nnttTKi ypn'DTpn mwabK "

3"ai intTKi s'*? '’n« »

3"3i iny«i iyaiy3j'''By 'j^dí'? nys "

3"3ai irwwi p3n SKia m»3’?» "

yoi tntwr B'-n? ''"jk "

IRaTic •)Tp''?« 13 rin« "

n3ö« Í13 wíjj .a ir»»i

nsn 131D psn Dtn: n's p "

3"3i pyw
a'oi iritwn n’jiíBiyTtn ro'JS "

3"3i PBW nrnB nna "

l'p pna ‘\^•a »

pttw ipa'P njT* 'j»'jx3 "

3"3i Pttw ymp n'na "

üt>

B'pjBB? iTü’jK n"ia s"m
3"31 3'»m WlíKt

1"'?p pnr' DiTK n'na

3"3i D'na .a intwci

nsi itn "rünMía px d'isk ><

y's pytn

yaai Pts«i Tps^naDK am3K "

y'3ai nVsa am3K "

yoai iBtwr ep^n sibv orpoK "

fianjíarTi pns' Dn*o« "

nt'?K 8331 'jpp intw

13ttW D’*’! B'P Dn*l3t« "

jff intími anusaK’? am3K "

3"31 "jpi

3"3i wj spjjs n"TO nw« p’jsi "

‘?3P'*i .a n»Km "

y'31 pyKi anyBas'j pntí "

y'3i iryifl iy’'''?3 amatí "

a'oi Ptwi a«j*\p3 Bm3« "



a"3i wtrKi riiSTS n"ia i:3i

3"sai iiiíwi oa nna uai

3"3i írurtvi ''TK n"ia uai

3"3i irwKi VKptm i»i

psn Dtn: rs''? w rr'jjn n"ia

3"31 tri^Ri

írón 'TÚR*? RS’’? B"!' nvin "

3"3i irtwn

"iff:np3j'''«ty rs'V b"v n'jjn "

Dn'j3 ns’ra .a iíiwri

njn .a ini^R iríj'’?R a^n »

3"3ai

(maRaVsar) oiia tn'pari a^n "

3"3i irupRi dpri? tas a^'n «

l>BiRnr 3RT a^n »

3"3i iritTRi raiRTisr ntra a^n "

y'ai np'?3'R anas ain "

‘mps .a waw ibARp a^n »

•{?3tyn3'nin-3n amaR arraai

•í?3ty ra-mn-ai amaR an'aai

aRt 'as’pns'

latTRi {ra'aiaRpR' ''"jna ''aia "

3"3ai nnr .a

"jjja) n''?p’''?a (fin') eiai' "i"masn

(n^PT nV'sn

'?t?n:'"p .a intrR

‘j'inaRT Vribw n'na ain an^aai

(3"31) írUPRI

miai m^y n*!a mrRn aaai

•ipsp*? Rfi''? a"!' 'aan n"ia

3"3i wa spa’3

3"3ai líiBRi a'aRn tr^n pna' mia
'ít'n .a iníPRi am '•^ar' >'

ina^Ri nsT yw njanvr ’jRprn'' "

a"3i

iRaTis RB«T rwa mia la app' »

mw mna laai

Irtán i'rtíanp's nin n"iB lanm

ri'^ia na 'jni js ntPRrt in’rai

3RRrt laVt na'jtp

3"aai ira«<i aaRsp'jp iiana rrna

3"31 WBRI T>BRp '“írta

y^aai rpaa '*’?na "

a"3ai iria«i a^'aipnpa ipa an «

y'at inaw yam' th "

WBW IrtSRp Tirt "

3"aDi ina^Ri n^Rrana mn "

rtrtBR .a inaRi lanns mn
n^ta raR nR"? .a an'jai

ísart'rtB pa^T maaa’jR

an •'ama-'jrw n'?'!

na^aRrt ,a n»Rn anai

pari Í
1
B1' n"ia níjpai

3"3i in»Ri ipanpa papn »

inaw rttip rt"a vhri

rtsVa .a irtani aTa'iiRpawa 3Rt »

rta^Va-B'-ia-ma' an^maai

PBW rtp'?a’'R BRT "

irwRi iRartR BRT "

3"3ai iriWRi riRrt brt "

3"3'i irt^Ri rtpaipartVia brí "

WaW P''?p 3RT "

3"3i iíia«i 'jrtRaa' ’jnaRT "

rtaVa .a iraifl b''''U! 3rí "

prtR pns’’'?BmRrta'rt an'aai

inaRi mR min> n"iBi

3"3ai irtWRi VBrtPB'''? a^m ann "

maRa DRpa mán '•'pan a'Ti "

Rap js nawi irai

aRa -iTp'bR ra^aa rt"ia ntPR

rtBrt p"rtrt '"a '?pn

'’''?*ta-n’4W"pann''-Ra'''? an’aai

rtpai .a pa^Ríi anaVn 'aa a^n "

‘?m .a inwRi apa rt"ia an^aai

rtfiBR m'j’rt anai

•:r rtWR n’jpai nmas .a nawi

,aapB rtrt'j’rt anai ppaa^ Vnr

PR^ ^m ma na^Rn

R»n a’íwa ,pa-p

3"3i "jnn .a iriWRi iRaBrt’'’?B b'p rt"ia

y



Twattneps^p pns' "ítniin n"iD

a"ai intwr inpístr »

iiiBin i'j'a apí’ »

3"aai intwo o'^i '?«ptrr »

a"ai intPiíi »b'''j B"r uai

nVpBnrtTi nnrt'' "

1Í1BW T'n O'*'?) 'Tirr apjj' >>

3^31

3"ai TírtPíT) fts«p íjfii' "

.a iriBW 1ÍCJH ''an' »

3"3i iflttw wa'OMawpír ’i'? «,

HBi 3"w pjKte ^BB'a 'a*na »

TO1 3"w ’?a’'a ’jM'n'' n"na uai

3"aai 'inwtn

intTKi aipB'jKn *fi3jja anaa >•

a"3i

inawi anjjB'jKn 'jupa ama "

3»3m npw

.a iriiytri tPtt^s'jpa •ona "

3"ai i'Ka "

inpa3''''Ti r.ttT3 "

t"3i r.'DB '.ínrKi laa^'B ast n»a »

3"ai líirsi laTTB ''is nwtt "

intPKi ’jpjpiB amaH ntra "

3"aai

ms'mp’j nwa "

a»jna 'as anJa "

3"3i wtr«i yaHp wa "

3"3i in»Ki npVa's 'anna "

a"3ai 1"'?? wa "

3"ai latsw tMS"T rnra "

y'S'i írttal TiB anjD "

3"3ai irtTtn '?t«sjpT8n 'ana »

3"aai wtwn n^t'i a«r an:a "

iO'Ta .a inirwi iKarna nwo <>

an'ja wi aipnua

a"ai lawtn ntna 'as '^rBJ "

latTKi avaipni Kpsnn 'Vnaj "

yoai

wwin riPtt» «p5nn >•

a"aai inirto p*i«atB app' n"us

r^anVna V'ao pns' «

(aVi) TIT rTa*?» rt"ia la'jai

-apTii Kpmn >^aBa n"Ta a;am

V*i'a .a intTKi a'ia

npaT'mrr* n-a^a ari'aai

atna tanv app' »

»^'P nna ,irnp«

Hia'n „tpan : aa^aiaa

tmn’' «iDi' nVn :anp:i

ara’aipB’? Va^a ‘?í<'n' >>

3"3ai

3"3ai intrsi írtt'iatn'Titn »ibt' »

a’na' wa^B ma:
3"3i latsw aipB'm nn ''jjtr’ a"ia

a"aai '.naw apaKS a'^n Vintpt «

a"3i irtsrsi nua^sanT pns' "

y'3i iaw«i •!í?a"H pna' "

a"aai irtrín •i'?:?B3''na bspTm "

a"3ai ia«p ’jto’ »

3"3i irtTKi «Kip nnu 'rKitr' "

a"3ai invtr Tíesriín :nna'' "

"iaiwn tsTS'a«ptwca nTö'''?» pns' »

3"aBi

a"aai latPKi T^aaniapKa «i8r "

intPHi r'araiítp (aptr*) app** "

3"aai

3"3ai latTHi itcattn pia« »

anirtn isatp^na «ibt' «

wiTMi Btna Í181’ "

anvBi asVa .a ints«i msw íibi' »

’futja anjB-ssT pns'

3"3Bi tBts'BMaaipíT pna^ «

-B inwín yaiw ^mata api?' »

a"aai Vna^jy

'as apj?' "

r'B "SS naBa^K a^n epi' »

ppaipa

a'O'l inWKI l'rt'jp eiBI’ "

a"ai inwo ítmam *i8i’ »



ísfm

tst^

í-^KíSí

«5 «r

P'H^





ir.oKi a"ny pns’ ntsTS n"iD usi

yw
tn'n 'as n"iö

»*«» .0 lawi a"! 'as »

n"iö nrm lo’^ js nttwn wai

arai) narm tw"? y'f -'jan

(KBay*

rvK n»V mw .» rtirKn ia‘?ai

wa parin' n"i
‘na'a »ia''?a'«tt:p' ammaai

npan

aniwn “pníarrtijia anm 'as "

3"asi

npanpa an'n 'as «

a"ai inwm r'*?? B^'n 'as "

anapatna y*i'n 'as "

ntatí 'ana yn aaaa

irrtasi i»oi'?p8 an wnrt 'ax "

Kapva .a

a^ (lai' n'nai '"jnaa amaai

a"ai invKi rpav an ‘as »

invKi npmi laiK-i «

a"iv i'apn nian nna an’aai

a"aai invKi

l""?? B"n nvB n"iB lanm

3"aa invKi

B"i mim P'Ka n"ia lanm

3"31 IftVKI

invRi np'jKB iáim mna

'iptnn 'ax ^kbi "

invKi mim 'rmnip' mna laai

Ka'B .a

npai’a'^pt nvK 'an amaai

n"ia nVpai m .a nvtn inai

anpaatn amaK
an'aa npaiKi

nan 3"iv natn app' Vtriav "

mm'jKiav

Vnn .a invKi

y'3i invKi 'ax ''Vk amm amaai

y'3i invKi Bína Kpxm 'Vnaa n"ia

y'ai invKi í"^p Kpxnn 'Vnaa «

ana .a mvKi am ina "

i»ia»-''?na3'3KT 'ama: amaai

•ama Kmna-an law'-amaK

'''an*'*Vm

Ka'a .a invKi naiKiiv '^ana »

-'Ka) n'ipaa'na 'ax n"ia vám
npxn J8 invKi (Vpn

nna B'iBK-'jn'a amaai

VB'av Vaia .a invKi mna nnp "

n’jpaa'na ''pav nma aanm

amaa nwvi ''n js invKi

a invKi TKma epi' n"ia aanm

an'aa nv'jvi mvK
invKi anaa nma an'aai

'BK^a V'vaK nvK n"ia a'annm

amaa 'avi nan ja invKi vnav

3"3i '"3 pnx' n"ia nvK an'iaai

pav na nVinam

(n'ava) yanKiiv a'":: ansa n"ia am
vanin 'aai invtn

'?r''n invK ,npanpav'i pnx' amaK n
m'jK /Bnai

.a invKi 'iKb V'aa vmn "ox nma

nnv

inwKi ^napa anaa nma an'aai

.a

epi' n"iai

n"ia nVpai nnaK .a nvKn anai

npaiKa 'Vnaa

KaK amaK n'j'n an'aai

n"ia "ípnapn .a nvwi an'aai

Ka''?a rnpav an'n'j'i v'a annaK

nva nK*? • pvim «i6v-''an'

npan-naVK a"n-iipav

n"ia nvK ,k^'3 .a ntmaa anVai

v'a-i' arnn’?' ,v'a ra'aa pnx'

mna-nnBK-a''n-nva

npan-naVK a"n-vi’aíí'



.0 rmm ar'?ai

v/j prM n"iD íitw ipn

aT3« spp' rrtro-arnsH aT*»i

Vipfi mVvi

3'its /vii» nw n'^ite Djrm

Ktfisp D imw
M^'s-prw VHpTn' an'jai

45 írnwo iwsi'ns i»"s "jKisir rr'i»

nwsH -vi

n^pai MSI'' ''n .a fw»a onai

K^'a nymai ''aai a^ni a«t n"ia

'jwnp

rtPH '?r*n WJp’ .a rwta an‘?ai

wi r'3 3»t n"ia

.a nniwn isaTifi yo 'binöj "

tWVí

nnty .a iwKt a'ia ni nma "

a"aBi

TKanptna a^a nnstra

.a intPín isanns 'aa app' m "

npantíl "ín's

n"ia Tim .a rwsn imám
V'T iBTna r'5 annaw

:a rw«m nw .a ntytn arai

aí<T ''jai inVna nVinani n^as

pann'

papira .a inaw pns' wnai

atna

inwKi npa''’nB i'sa mn ’?Kia» »

ntí^ .a

'>n-Kpnpa -nip 'rnnan aTjai

"jins a-na’nnss pa'?«

3"31 IfltTKI n^SipV'^ VKiaW "

3"3ai 1I1WH1 ruK’? •i''»a "jtíiatr "

a'i3«?rtn ‘?«iatr "

Bipp ‘rtrtatr "

1*''''?P '?í<ia» "

MII 'snna i'sai s'’?'s '?«ia<r "

n*?p3i ^"npa ntrta ,n3'?a-iri3

i'aa ’«n i«as*n *ibi'

'’p^' np3BP "rpipn .a na«n

aP4?' n"ia n'?p3i "japs ks's .a mr^ía

3"3i •®5ppap'?Ka pnr*

'?a''a .a nnrwi

prír* p'?''m npap n'rinan

p"pp P"3t» Vans a’psK '?«pa« n"ia

3"3ai irtr«i 'j'’?3ni ppap5'p'''i

p"pp "3« 3"3ai Tips» ntra "

pptop

-'33 na«am nsn aipa .a natmi

ap'wa V'5B ppVpaa' ^masr "

twv .a wiaw

na^a an^iai

TSappp'B B'^n ^maa^ n"ia

.a iíia«»i *131’ napsai n"ia uai

'’in-nsPB avia anmuai nanp

in»tn ppí'sjKP i^a^sa ^Kiaa^ "

a"3ai

1331 M'3ai iniTHi pp'jps 'jsiaa' «

PP3 3P '3n

inaw ptiaa^s^ii prp'’?« iiaw "

n3P3 .3

toiB 43 inai«i Bn3s n'pa an'sai

la*? na’?w'3s eiai’ npaa^ arrp’jn

-na Bi’?ir-nira p'»a-niP3 3pp<>

n3n''3P

anp3>K pVpi n33i n3n .a na^twi

3'oi inami insn ipaatar iipaa' "

P3P13BPPS ’?«^a3 n"ia a3nni

Bn''33 np3p«i

inirtn (ppiMi3) pp33R naVir "

3»31

3"3i inaitn pjp.13 iipair "

inaw ppp3p'?aiiR a^n "jinaia^ »

3"31

intrHi TRap’PB y»s '3s naVir "

•in ViJ^s -n

nVmai b'fít .a nann wrniiai

pns' an'33i ^Bínp s^'a



wj n»o n"iD

''n-irwsT 'OS woi)
(n«^-''?rsj

mn n'jsn n^wsm
ímne .d wktt

n"p n-'o OS n"ra ntrn

ntro an'jsi

•ur' ^truTí-oTa ^^•)3

Vw .D nstw
•"j n'?D’7K oriJB n"ia «««

•OS B'o 3*1 an''j3i itfa*''o‘?í

Vojo-Vtnaar ntra-ona •i'i*i3

r^n
np3n .D rwKn

"jmsttr arroH 'n 3{p«

('''J3 rwom) WJ BOVITHIS-^O

ww J3 rronn

"jpíjp ‘íwaa^ ‘?tnw n"io tiwk

n"p

nDVí? 0*í BTI'OI

loio .0 ntsw an’fS'j

•wj »0« n"0
am3í« f'js'TBty '}vrw> ow»i

^WS «‘f'0-'‘?K

eiDi'Tmri' TKhv

nin 4S ntíítn

n"ij n»a n"ia n»«

lOKn '’iM Bn:8 n"ia ainm

tavi •»

ntip n'ra aj3i

B'na J3 Win
j'ow naVv Binj n^ia bíwí

yoai Hs»B

IKtr n;n .a ntr«n

V'jD B'isK *iaíi''K n"ia rtt^K

tíitrui na'?» n"'«3 airjii

iriíw'i Voa BOia n"ia

irnwo ''^na n" a

1BWW1 3pr n^'O

‘?fn anai ^ana .a wia
•B'w ^^13 n'na n’?j?3i »ao .a "

rw'jttn •nsit'?

ntTK nam’' s?3tr .a w«n in'rsi

wj ^^•I« nDfl n"Ta

nBBK-^to-KBO’nioi an'j3i

‘?K'ir'-nK'?

3"3Bi iíity«i iffis'V na^ n"ia

línwíi rD'a«ptw« in'j« anoK »

3"331

írBW BöBtw pns' ona "

nioi n«7 Vnwo .a

.a arnwn *ijri3 ’fKTa» "

3^1 ’?vii>s

3"3i nm .a 'W' ^tíotp "

np3i J3 íi''i3m ntwa

V'ST wanna •i"ia*M atPK

a"nnn ntw* wtci
>>>3 riBtn OS '?Ki' n"niB

V^sr* Kp'ftW«B'B P"P"T3H

ViDK ana ntrta

''ipttnn '•'am spp' i"ma a»K
WJ

twpn mrn arai

asVa aia niyíw

‘?p’'S''» pns'* a"iB íw»
3"31 ttoooipp’

np3i .a ntrta

aí/p T>a's» B’*''n n"ia atw
a«^ '?fn .a mrta

n'tBs anaa n'na rtrK

TV'V »a'*'l1K3»p«'

sa'o .a ntPKn

''Vo '01B n"ia fliPK

a"3ai 7Bir*'''?s

MT08 .a rtawn

aoai BipsVtCT prts' n^ia ntrK

ío’ja .a ntt'íCT

n"í? iJ''on?'?» ''jasj n"ia atw

Boa js n»ta Braaija"!



rrtíai opi^ (Tr*i) öwd rw»n

riian ntrt níia ntr«a

pn)M»

wwHi ‘?pai?w app' n"ia

(nttoiB-ttnsx) rsiptna wa »

MtOVNbNp

OS wtwn í'wnVu aw ri'na

.0 líwwn rtí«n*?ia nn nwa "

Vpr^n

nmn' 't'jsa app’ a nMi

NninONfi

a"W r'^P Ka*!» ^»pm' a"TB

a"aai intwo

ir)SP«i r'tiw^panpD a^n rwa •’

mff .a

a^aai w»ki nnp» npaa> "

a»aöi lírttfKi BwoipisB apír* »

Ba«D ei'rn a«T ri'na s''Bn ntw
'^pts^ n"TO aa n"p 'jb’ws .a

V't pián

/''nj ntpa ^'ptP' iipar 'jai

'?nípn pana' anaaíi nwn *HJft

HnVia ,K^'a ,'t^s ,VipB 'ai»i

82'B

yp\9*> vvsytfi

yoBi intwn a"itp aBT* mirr' n"TD

r'Vp 'anD n^ia nw« rm'? .a rnysn

teawf nna aarícj

swp min"' 'riaaip'' n^ia mtn

''ja 'jan npaa .a an'mjai t«a

Ha'ia .a na^Km

1'a»n aipp' n"as aa^y

nitt' n'jiaani

aa8» .a aa'«n

laaVa ‘?a'B a"'ia n^i
a"aai

43 TKflXn

a"aoi Vamp .a nawii
'"j apna« wa awH aa^ai

a"aai

nac« ''n .a r«Pí«

'"j •^njírtD'iK n"ia awn
pny Vjnw'-'mn an'jai

a'iffl' .0 rmi
'"j arfja Bma« n"Ta aa«

HíJ'fl ^ar>'B «3atB an'jai

nj'i Va'j .a aa«n

ara'Triiypapa apa aa n"ia aa'tí

a"aai '"j

'?na .a nawi
'"j B»nj app' n"a awM

'W 'oaan aa'jai

^t'vi naTs ónja

raas 43 na«n

n"p ap'í'ja "rtan' n"iB nm
npaa K’?'a .a rwía

Btt'TMpa'HB a'Ha n"ia aaw
aa8»-'?a'3 ,'3aa» nts'a an'jai

Kj'fi .a na'Kn

'"J apjaia rpafs' a"ia aan
aas« npaa an'auai

aarfi KT'as run

^'•©e .a rrtPKn

inán ntt»a app' n"i8 atPK

raaww Ti'x Ta a"iB ''nta

a'Hö a"a ajai njn js laew
.a«'? .a nawnn nirta

f"? B«a3 pon ''pa^' a"iB atw
part ps ^BB' n"iD ajai

V'r lajin

a"ai (Bjnj nj"s) 'jtts "jaja wkh
naa bv ptPM ,^aj"ip Vija na«n

?«'mp' 8"n njaí ,^aja



'ann w'n n"iD

yn» '?»ao •ití?*?« o^n "

3"3ísi in»Ki npanpan'jia »

^aia n*i»i pns'

^aiB '’Da

^aiB m’na

VaiB wjr
jjw tísm níy« an'n'j'i

1«ooTia naitíoi fr^a

vesBTM nan

TWíDna ina

jnT kV aatsvf b'i'?' tvi

«í<*>í<p ‘>»'a

n'jpai mi i»'?a

naia i«'?3

nrDK i«^3

pin’ «*? BöBW o’n'r' “npi

Npxa .9

(D’NiV’a oy)

^lao rwo n
’anao D"n n

jnao «Bi''

’jtia TIT

"jnaD ntp'''?K ns'aa

Vian Kantr 'jHptm

í?naD n^a

Viao nanwtt

•fiao nan

iwatsa'’? (Vnaa) na'ja

jnaa na'jv 'anna

"naa

Vnaa na^a

npaiKi raip^ia ni?a*i

rawV 'ana

fwa'^ 'aa

an'n'?'' ntí^am

»aí<9*>K>19*p

.a tn»Ki T"’?? Dnia« yna
3"aaa

KaiNb i*a

ym ‘?3«B B"n n^ia

wiw« na'T 4s

9Hn9 n*a

B'^'B Tn T«yB9 n"1B

tWBajín íw .a intwri

naantw crw' "

tí’7^3 ja wrtwfl

BH' npat BUBI

jípxn

ym a'iaVpp'nöB Tn e|BT' n"iB

3"3Bi intwa

3»ai rTMÉTT^Ka (3japí>'')3W' "

tya^att^MBHp am "

natn »

l»a''''a rwB "

B''?'B pnx' "

aiVa pv'^ pnas^ "

p'aa "

T'Tattn’jia aaaiapa yra "

Bitnp 'w "

l«BBnKn "

'S9B1 r'BBmana nsra n bwk

V'wnVia '>'?« WB BtyK

BMS

nan js intsw ítcaBiMp 'bx w
nai' app' an'aaa



líw ,riw 'vty'

'"í nssa nnyi íiunsn id

aipan 'stnaa ^p''?3 is vr<»

na^a td «»" .a ntswi

n/tff amsK ri"ia xits^

Bn'» vai an'ja

D’^wm njiDB' icfflsa

wi wa-tí Aty'fl n:

aiVa íVn

uai *mD« ,av» oiia

t^Hnru "jKíJTn'

nriaH inai latPK

''iV aa^m -sa»a

n'n'?' aaTsm nmw nnan

a"» — '» : n'^attcn »»
.n a .a .3 ,n

4

%AVV^

n>bu'n> • iin>n nn i*

2^522 ,2í7oo .Vo ,C!J2 .1 .n ,p^p :i*in n'a

p ’ y Dl’

n’"i:iain nnn’

DmaV.TO^iK nsun

nnn’i miní> n^í>3D3

(KISVarda) i”TT 8 na”^p n^’np a* 3?

(4.1.65) n"3i?n Ü30 Tpiin ipsn



’wnp "yy n3>p

top natPía nnapa ,t«TiiiJ»>^p ntonp n^np

totppi K^1J^ runiOTan mKna y^pa nain^

,nüM noM 1^13 p’ ,nKM n^^VaiK nnin>

,nü)3‘7i n^j7*7 oí’aanoM ,Dno»j;a nnai hki*

ltpni nann niania^ ,mTJ vikV nyt 3

niaya Vioipt ‘aan ,o^a)3i outt t’xl

W ^a VMnnt ,n»py'iaf oVia — n - > t

t»K mjj'i n>n> .Kaan a'an niy n

D>p3tíi m .latpatt; »pjn n» P

n»p» ynKa wattmi ,n»Kn pn mp >

nnx D’p‘?K 'n n-iMKa anttura PKar*

.nmian Vp ’aaa ^ara nonn naatpa

ppyann ntytaai ann oi^yp x^ a»BWi vtn
,aíana aiaVin a»pn:n ,a>a» ’yatp taain x^

jntnat t'^^Ta inain jwaa a>an an^>

a>yx amx aVyn->ntt;p aiyxan n» hy ibai n
naxin ippaa anxm ,naía ^aa n^n »aat

aipy a^ í?a ínyttna .s.pv'h xaw wy O
’.^xnuna na aa laiü” anar ,naw’n x"? antnnpn msr

y"D tn‘'bK nnn
.n .» .n

yaw nxn ’urxin ann



1913 ("nnjnn d"?!?.! D''‘?nin üv„ ;n'iw r^T onas

.(ö"®n ,"D’í>wn’„ nssin)

.(j"í>i£^n D’í’wn’ ,n’:vsn nnson) "mn’s*? mV^ianna,, ; ’ani ’as n""!

.(n"PíPn ,pnr'ri) inViP nso,, ’3x am

"ai Dn^ ISO,, jDisaim tro’^ ^oo D”n ntpa ai"

.(v'ain r’iPsnj”'?p)

Vsiaip ’iai nso : aiKainn a’O'’'? Vud s?p'7yaíp "pinaip am
.(K"3irn ,D’^»n’)

.(i"í>OT ,D’PiriT) nnwin opis

.(roOT ,.s .n) ,pai'> ,"y'’Tian„





garian gendarmerie — the leftist, mainly the Jewish, citizens. They

went from house to house, with previously made lists in their hand.

After listening to the broadcast, I rang up my family at Kisvárda,

on the spur of the moment. Although I did nt use my own name, my
father recognized my voice at once. As soon as he heard that I was

speaMng from Munkács, he only said: ”I’m coming right away.” Indeed,

he managed to airive safely in a couple of hours.

I shall never forget our meeting. I can still see my bearded father

in my imagination, and his broken voice is ringing in my ears: ”My
dear són, now I realize that you were right, time has justified you.”

Afterwards he held both hands above my head and said the prayer

of blessing. He could nt say it properly, broke down and wept, as we
all were weeping in those agonizing moments.

I partéd in tears from my father, who retumed to Kisvárda at

once. I was later told that he had been badly insulted on his way home.

I have never seen him again.

Recalling now our last meeting and reconciliation, I cannot help

feeling that my father’s protecting hands guarded me in my ever so

dangerous illegal rescue work until the liberation.

I managed to leave Munkács just before the imprisonment of the

Jews in the ghetto. As an irony of fate, I did it by using a call-up to

forced labour.

I persuaded a friend of mine, who was called up to the Jászberény

recruitment centre, to hand me over his call-up. He wanted to present

himself anyhow, so he reported to the military commandment at Mun-

kács, claiming that he had lost his call-up.

That’s how it happened. My friend got a new call-up, while I went

with his former one nt to Jászberény bút straight to Budapest. I im-

mediately joined the underground again, having obtained a railwayman’s

uniform. It was completed by my friends with an ”authentic” railway

pass, bearing my picture.

In this disguise I carried on my rescue work until the end of the war.
t

Eíra Agmon (Teichmann)
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THAT’S HOW I REMEMBER MARCH 19

My memories of that day are closely connected with my Zionist

pást. I was very young when I joined the Hashomer Hatzair youth

movement. My religious family disapproved so strongly of it, that my
laté father had nt spoken to me fór three years before March 19, 1944.

In October 1943 I was called up to forced labour. However, I misled

the deliverer and did nt récéivé the call-up. I left fór Budapest and

joined my friends, who had been active in the underground of our move-

ment.

Officially I have nt been considered a deserter; my call-up was

sent back to the Kassa recruiting centre. With the flat-changing method

I was taught by my friends, I managed to avoid the call-up, because

before it could have been delivered to my new address, I had already

changed it.

Our activity in that relatively quiet perld consisted of reorganizing,

of reviving the movement’s cells in the Capital as well as in the country.

In this Work we got great help from our friends who escaped from

Slovakia.

At the beginning of March 1944, I felt the situation has become

too dangerous fór me. I could nt go on dodging the call-ups and had

better disappear from Budapest fór a while. Therefore my friends and

I decided that I would go to Munkács and help rebuild the local orga-

nization.

I arrived at Munkács on March 15, 1944. My religious uncle, whom
I had told the purpose of my visit, pút me up very reluctantly. I had

far greater pleasure in meeting the local youth that had tried to orga-

nize somé kind of resistance movement even before my arrival.

We started working together and in four days managed to find a

suitable piacé fór a youth club. Then we were hit by the events of

March 19.

The Hungárián rádió informed us that ”based on the agreement

between the Hungárián and Germán govemments**. Germán troops have

occupied Hungary. They appeared at Munkács on the same day. The

first thing they did was to árrést — with the efficient help of the Hun-
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^Judeüraf’: in town, fór the time being

Parcels, postcards can be sent.

The gates of suffering in the ghetto were opened on April, 8. The

Passover holidays were held under the clouds of distress. Hopelessness

spread around, nobody thought of liberation, of the opening of the

horrible prison gates. The worst premonitions came true. The gates of

the ghetto were first opened on May 29 and once more on May 31. Each

time a large group was taken to the waggons. In each group 3500 mén,

women, children and their elders started their way to their unknown

destiny.

The thomy, painful road of the deportation trains led to Auschwitz,

to the hell from where only very few managed to return.

The town of Kisvárda exists, physically speaking. The visitor, whose

heart is füled with nostalgia fór his beloved ones, meets only strangers

in his hometown.

Kisvárda lives only in dreams. New faces, new people have po-

pulated the town. He who did nt emigrate and stayed in his viliágé,

missed the Jewish community and moved to Kisvárda. The Jewish com-

munity lives its own life, the synagogue has been restored and declared

a monument. About fifty Jewish families live in Kisvárda and have

built a new community, quite different from what we are yearning fór

in our dreams. We moum the pást, which fór us was so unforgettably

beautiful. And we are doing our duty by remembering without forget-

ting.

This memóriái book sheds tears fór a sorrowful pást and fór a

happier future. The sacrifice of the victims has Iáid the foundation of

the Jewish State, that great divine gift to the Jewish people. Their

prayer should bring peace to our people.
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The families transported from provincia! towns were up at two
lumberyards and at the courtyard of the synagogue. Their situation

worsened when they had run out of their supplies. As long as their

supplies lasted, they cooked fór themselves.

The Jews of Kisvárda were transported to the ghetto from April

15 to April 30, 1944. No writer has got a rich enough imagination to

describe the endless humiliation, beatings and injuries inflicted upon
them by the Hungárián gendarmerie. There are nor words to describe

the sufferings of little children taken from their cosy homes int the

terribly overcrowded ghetto. Who can forget the horrible screamings at

night, when the gendarmes dragged out of the ghetto those wealthy

people they suspected of having hidden their fortune or handed it over

to their gentile friends fór safeguarding? What a terrible sight it was

to see them retum cruelly beaten, covered with blood, unable to stand

on their feet.

The sadist László Endre had visited the ghettos. Seeing the awful

plight of the Jews, his lifelong dream has come true. After he had re-

tumed from visiting the ghettos in the country, the villain reported

with typical cynicism: ”I found everything in order. The ghettos in the

country look like sanatoria (rest houses). The Jews have finally got

fresh air. They have changed their former way of life to a healthier

one.”

Interior Minister Jaross hurriedly transmitted this blatant lie to

Horthy, who seemed to believe the false report, which calmed his nt
very troubled conscience.

Before visiting the ghettos, Endre had been informed about the

details and the prevailing conditions. The above mentioned report was

enclosed to his itinerary and kept on the People’s Court record.

The report mentioned Bjsvárda and the responsible local Hungárián

authorities gave Endre the following information: ”We have the greatest

difficulties in putting up the Jews transported from the countryside.

They have been pút up at two lumberyards and at the courtyard of the

synagogue. They have completely run out of supplies and their health

situation is seriously affected by overcrowding.”

The ”Judenrat” of Kisvárda reported to the ”Judenrat” of Buda-

pest, listing the villages whose Jews were transported to Kisvárda.

They alsó mentioned the streets delimiting the ghetto.

Number of Jews: 7000.

Supply: disastrous; bad treatment

Hospital: with doctors, exists

187



The ”Judenrat” (Jewish Council) came int being. Their aim was

to facilitate the liqnidation of the Jews. We must officially pút on the

record that the members of the ’^Judenrat*' were no traitors of the

Jewry and did nt serve the Gennans and their Hungárián collabora-

tors. It was a task which had to be accepted. It is a historically proven

fact that in every country and every occupied city the Germán invaders

establiished ’^Judenráte’’ and made them carry out the tasks that helped

achieve their purpose eventually. The ”Judenrat” had to register the

Jewish population; they had to deliver the goods demanded day by day

by the Germans; they were in charge of the internál order of the

ghettos ip every occupied country.

The selected SS team that liquidated the Jews throughout occupied

Europe arrived in Hungary with a system tried out in many a country.

How could they fail in Hungary, where they found as sympathetic and
enthusiastic supporters as in no other country?

It seemed as if the Hungárián people engaged in war had no other

problem bút to carry out all the anti-Jewish orders. Small wonder, that

even the Nazis, who had already liquidated most of the European Jewry,

remembered with disgust the enthusiastic support of the Hungárián

authorities in preparing the deportation of Hungárián Jewry. At his

trial in Israel, Eichmann declared in court that in the first days of the

occupation of Hungary he had received twenty thousand denounciation

letters, meant to hasten the process against the Jewish competitors.

The ”Judenrat** was established at Kisvárda, too. Its members
were: Dr. Sándor Katona, chairman, Dr. Ignác Lukács, Ern Ellenbogen,

Béla Friedmann, Samu Kun, Ignác Prerau, Mihály Steiner, Miklós

Fischer and Bertalan Gutmann.

Their task was both difficult and dangerous. On the one hand, they

were responsible to the Germans fór what happened in the ghetto; on

the other hand, they tried to improve the conditions in the ghetto, which

was practically impossible under the existing circumstances.

The ghetto of Kisvárda was opened on April 8, 1944, with the trans-

portation of the first group from the countryside. They were followed

by the Jews of other villages. The ghetto began on the left side of

Horthy Miklós Road, continued with the left side of Bessenyei Road,

included both sided of Deák Ferenc Str. and ended on both sides of

Petfi St. The roadways and the respective districts were closed with

barriers.
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did Sadat in 1973. Both threatened the Jews with a war of extermina-

tion. Both threats were disregarded.

All hope was shattered on March 19, 1944. That sunny, springtime

Sunday was the closing tune of Horthy’s visít to Berchtesgaden, where

the Govemor tried to dissuade Hitler from occupying Hungary. The

shrewd Hitler was still negotiating, while his troops were already

marching to Hungary. There the ’Tifth column”, with its representatives

built in fór years everywhere, from the Governor’s mansion to the most

important military and civilian positions, saw to it, that the Germán in-

vasion went off without a hitch, without a shot being fired.

Hungárián Jewry was stunned and paralysed by the events; they

did nt even guess at the beginning that nt only did the Hungárián

people lose their indepedence, bút alsó the Hungárián Jews the last

hope to escape.

The events followed a swift course. A lót of prominent Jewish per-

sonalities had been arrested on the first day — their names were on

the blacklists. Homegoing travellers were arrested at the railway sta-

tions of Budapest and interned at the Kistarcsa concentration camp.

They were the first deported Hungárián Jews, they were first transport-

ed from the country to the death camps.

Jews were forbidden to travel; this prohibition separated the Na-

tional Jewish Bureau of Budapest from the Jews in the country, with

their inexperienced local leaders. The latter had no practice to act in-

depedently in important and decisive questions; they tried hesitantly to

find a way in the new situation.

Eichmann paid a visit to the Jewish Community of Budapest; his

perfidious politeness somehow calmed the leadership, including the

leaders of the provincia! communities, who had been provided with

special travel permits to go to Budapest.

Meanwhile the Ministry of Interior appointed the most notorious

anti-Semites, like László Endre and Baky, to deal with the Jewish af-

fairs; they offered their full cooperation to the Gestapo to liquidate

Hungárián Jewry.

At the same time the Hungárián rádió startod to broadcast the

restrictions concerning the Jews. There was hardly any broadcast

without new restrictions against the Jews. It would be difficult to list

all the restrictive measures, bút we must mention the obligation to wear

the ’^yellow star”.
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HOLOCAUST...

The news from the Ukrainian front was worse than ever before. In

the Jewish homes of Kisvárda, mothers were mouming their children,

wives their husbands, and children who did nt even know their fathers

became orphans.

Wartime life ran its inexorable course. The sirens sounded more
often, more ominously. The enemy air attacks grew in frequency and
intensity. The frontline approached the Carpatian mountaíns. Everybody
in his senses knew the war had already been lost. Hope returned to

the heart of Hungárián Jews — they started the race against time.

A mán bm in Szabolcs county was sitting in the prímé ministerís

chair: Miklós Kállay, who had many Jewish friends there. The Jewry
and its leaders trusted his ”seesaw policy’’; they thought that by clever

tactics he would escape from the deadly pressure of his Germán
”fríends’’.

The year was 1944. The Germán troops fled desperately from the

relentlessly pursuing Russian. The Allies were getting ready fór the

invasion of Europe. The Jews listended day and night to the BBC;
every moming they encouraged one another with good news in the si«

nagogue.

Will Europe’s last Jewish community escape? Will there be a mi-

racle to keep Hungárián Jewry, alive until the end of the war?
Only the reality of Israeli life has taught the surviving Hungárián

Jews that it is nt enough to wait fór a miracle passively, helplessly,

adopting a fatalistic attitdé. Miracles only happen if we alsó, do
something fór the sake of the miracle.

The tiny people of Israel would nt have won five wars if they

had nt been prepared fór every possible turning point in their history.

Hungárián Jewry had nt been prepared fór the fateful changes of

events. There were few and dangerous ways of escape. Bút who wasn’t

ready to take a calculated risk if the altemative was certain death?

One cannot blame only the leaders fór their blindness. Every mán has

the right, moreover, the duty, to do his best in order to savé his life.

We must believe in the enemy’s threat. Hitler had proved it and so
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force and rob the Jewish people of the land, to which they have morál

and historical rights.

You make a mockery both of the divine promise and of the Inter-

national treaty whose purpose is to create a home fór the persecuted

Jewish people. The treaty you signed is a worthless piece of paper;
r

therefore, we have no choice bút to enforce your written commitment

by guns, bullets and arms.

If the legal power of any country tums int an oppressive and

usurping tyranny, it is the legitimate right, moreover, the duty of the

people to overthrow the despotic power by armed struggle, if need be.

It is the duty of the Jewish youth to fight against an illegal régimé,

and that’s exactly what it is doing.

Let everybody know that no power in the world can break the

sacred tie between the Jewish people and their country. He who tries

it, will pay with his life and be dammed by God.”

Dov had spent 105 days on the death row, fighting fór his life.

When his fellow fighters were holding British hostages in custody, the

authoiities hurried to declare that ”the execution of the death sentence

had been postponed fór an unspecified date.”

International public opinion alsó tried to savé Dov's life. Famous
personalities, intemational organizations, appealed to the British go-

vernment fór Dov’s sake, who became the symbol of freedom fighters

and of heroism.

Meanwhile, the IZL had worked out a detailed plán to rescue Dov
and his fellow fighters from the Jerusalem prison. However, the very

moming the plán was supposed to be carried out, Dov and his fellow

fighters had beeai tranferred to the fortress of Acre.

Another rescue plán was quickly worked out, bút at midnight,

without letting them say good bye to their families, or even say the

”vidui” prayer, the British executed them in the fortress of Acre.

On lyar 24, 5714 (May 27, 1954), Dov Grüner’s memóriái was
inaugurated in Kamat Gan. The sculpture is the work of Hanna Orloff:

Yehuda, the young lion, pierces the British lion’s heart.
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The missian had ahnost been accomplished when British reinforce-

ment arrived from Petah Tikva.

The attackers were ordered to retreat, bút Dov refused to with-

draw before removing the explosives from the depót.

A buliét hit him on the chin. Wounded, he feli int a ditch and

could nt be extricated from there. He was captured by the British and

taken to the Hadassa hospital, under strong police escort. Being se-

riously wounded, it húrt him terribly. He knew that his fellow fighters

would do their best to rescue him. Indeed, they had worked out a plán

to set him free, bút he objected to it. He was afraid that if it succeeded,

the British would stop taking wounded fighters to the Hadassa hospital

and would send them instead to Arab hospitals, where they would nt
get proper treatment.

From the Hadassa, Dov was transported to the Jaffa Government

Hospital, from there to the Jerusalem Central Prison, and later taken

to the Latrun concemtration camp. There he had bean told that his

escape was going to be organized. Te tried to dissuade the leaders of

the movement. He arg^ed that somé of his fellow fighters had been

interned much longer than himself. Moreover, they were far more useful

fór the movement than he, whose wound impaired his fighting capacity.

Besides, his hospitalization had already cost the IZL a lót of money.

At the trial he defied his judges: ”You doin’t have any legal right

to pass sentence on me. This court is a mockery of justice. It was nt
chosen by the Jewish people bút appointed by an oppressive power. The

Mandate of the League of Nations obliges the British Empire to assure

the retum of the Jewish poeple to their homeland they had been exiled

from. Troughout their history the Jews have suffered endlessly- they

were persecuted, slaughtered, exterminated. Time has come that the

Jews retumed to their ancient land and lived there in peace.

That is the only legal and morál hasis of the British Mandate —
and nothing else.

However, you have abused the Mandate you got from the nations

by adopting an illegal and brutal régimé meant to break the spirit of

the retuming Jews and banish them from their homeland.

You know very well that the plundering of the country, the limita-

tion of the right to aliya are a crmünal attempt against millions of

Jews. By closing the gates of the country, you condemn the sons and

elders, the women and children of my people to death. The country has

been turnéd int a huge British military base, in order to use armed
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British and, together with his fellow travellers, interned in the Atlit

concentration camp.

Eliberated after six months of intemment, he first joined the Betar

at Rosh Pina and soon became a member of the illegal IZL.

In 1941 he was ordered to jóin the British Army and served fór

five years. He did his best to fight fór equal rights fór Jewish soldiers.

He volunteered fór paratrooper training, as he wanted to fight the Nazi

invaders behind the enemy lines. Being injured during his training, he

could nt carry out his plán.

He continued his interrupted studies at the British Institute, in order

to become an engineer in electronics.

He carried on with his military service when the Jewish Brigádé
had been organized. He was sent to the front and became an outstand-
ing fighter, with great personal courage.

After Germany’s surrender, Dov was among the Jewish soldiers

who tried to help the survivors of the concentration camps. He supplied
food to the starved inmates, encouraged them, brought hope to the
desperate people. He took off his own clothes and shoes, giving them to
the needy inmates. ’’That makes one barefooted Jew less...”, he wrote
a friend.

After the end of the war, he was invited by his American relatives

to the States. Dov refused the invitation.

He wrote an acquaintance about his relatives' insistence: ”...my

family urges me to go to them to America. Fór a while I tried to de-

cline their invitation diplomatically — why should I offend them? Ho-
wever, one day anger got the better of me and I wrote them: 'Let me
make myself clear — I want to stay in Eretz Israel to make sure you
have a piacé to come to, if you too must fold up and leave America
one day...'

After being demobilized from the army, he was called int battle

before he could have found a job in civil life. First they had to get

arms from a military store at Natanya and then attack the Rámát Gan
police station.

The aim of the attack was to get the guns and explosives stored

in the police building, load them on cars and take them away. The ac-

tion started with a raid on the Rámát Gan police station. Under heavy
fire, Dov made the way ten times from the police building to the

transport cars. His fellow fighters covered him during the action, so

that he managed to empty the police arms-depot.
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DOV GRÜNER (1912—1947)

Freedom fighter of the IZL (Irgun Zeva’i Leumi), who was executed

by the British.

”I am writing these lines 48 hours before my execution, before our

oppressors carry out their murderous deed. Mán does nt lie in these

moments.

If I had a chance to start my life anew, I swear I would choose the

same way I have been going so far, without ever thinking of the con-

sequences.’*

He finished this letter written to the commander of the IZL thus:

Your faithful soldier, Dov.

Dov Grüner had been wounded and taken prisoner in the attack

against the Kamat Gan police station on Nissan 22, 5706 (April 23,

1946). Throughout a whole year the IZL had, fought to savé his life

bút all the efforts were in vain. The British executed him together with

his three fellow fighters: Alkoshi, Dresner and Kashani.

Each of them asked to be buried at Rosh Pina, next to Shlomo

ben Yosef. The British refused to comply and buried them at Safed.

Dov Grüner was bm at Kisvárda. His father had been a chaplain

in World War I, where he was taken prisoner and died in Russian

captivity. His mother survived her husband fór ten years.

The orphan child was brought up in the house of his grandparents.

He excelled at the Yeshiva with his quick mind and great diligence. He
wanted to become an engineer and started his studies in Bmo (Czechos-

lovakia) bút had to stop theín after two years of university because

the Germans had occupied Czechoslovakia.

Dov went back to Budapest and worked in an electric plánt as a

sub-engineer.

At that time he joined the Betar movement and was pút in charge

of instructors* training (’^madrichim”).

Betar organized an illegal immigration in 1939. Dov worked whole-

heartedly fór the success of the action.

He himself arrived in the country in 1940. He was caught by the
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Mór Danzinger, Kisvárda

Bemát Lichtmami, Nyirmada

They too were there to shed their blood fór the freedom of Hun-
gary. They too were victims of the persecution that followed the free-

dom fight. This memóriái book testifies now far have their meríts been

appreciated by the Hungárián nation.

ZIONISM COMES INT BEING

The Zionist youth organizations of Kisvárda were founded in 1933|

by the establishment of the ”Baríssia” and ”Aviva’'.

It is on the record that the ’^Aviva” girls’ group was founded by
Irén Margulies from Nyiregyháza, who managed to activate 45 girls of

Kisvárda to take part in the useful work of the organization.

The local Zionist youth organized rich cultural programmes, on a
high level. On one occasion Mr. Mór Frankéi eulogized Arlosoroff, while

Mr. Ern Rosenfeld and Dr. László Scher lectured about Herzl, the

great prophet of Zionism.

The same year witnessed an important event: the foundation of

the local ”Mizrahi'’. Whereas inmany orthodox communities of Hungary
it was forbidden to mention Zionism, let alone to perform any kind of

organized work, the Jews of Kisvárda, did nt ostracize the Zionists.

On the contrary, they sold 72 shekels in 1933, as compared to 10 shekels

in 1932.

The local committee of the Jewish National Fund did a fine job.

Young people distributed collecting boxes, while the adults helped with
their donations the work of this well-known institution.

Consequently, Zionism flouríshed at Kisvárda. This was demonstrat-

ed by a highly successful Hanukka evening held in 1934. It was ho-

noured by the presence of József Patai, the famous poet and translator,

redactor of the first-rate Zionist magaziné ”Mult és Jöv** (**Past and
Future**).

Although he was bm at Gyöngyöspata, in Heves county. Patai felt

himself very close to Kisvárda where he started to study Judaism at

the famous Yeshiva. He organized joumeys to the Holy Land almost

every year and spoke about his impressions at the cultural evening.
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1. Vilmos Ádler 20. Aladár Révész
2. Mór Bemát 21. Izidor Stem
3. Dezs Feldmann 22. Jakab Schwarz
4. Béla Fischer 23. Samu Schwarz
5. Hermán Feldmann 24. József Schwarz
6. Dr. Gyula Füredi 25. Lajos Tháler
7. Israel Grosz 26. Sámuel Engel
8. Zoltán Grüner 27. Mór Nemes
9. Rezs Heimlich 28. Hermán Spiegel

10. Kálmán Hercz 29. Áron PoUák
11. Antal Iczkovics 30. Béla Schwarz
12. Ferenc Klein 31. Dániel Krausz
13. Izidor Klein 32. Ignác Weisz
14. Lajos Klein 33. Dr. Ern Balkányi
15. Mór Klein 34. Márton Czobel
16. Sámuel Kun 35. Sándor Klein
17. Dr. Miksa Lászl 36. Samu Wiesner
18. Samu Lebovits 37. Ignác Weinréb
19. Márton Markovits 38. Lipot Schwarz

There were 21 war invalids at Kisvárda

:

1. Jen Roth, tailor 11. Rudolf Bernát, shoemaker
2. Sámuel Rosenbaum, carrier 12. Márton Jakabovits, mecanic
3. Sámuel Stem, sweet-pedlar 13. József Hermán, tailor

4. Miksa Fried, merchant 14. Rudolf Grünfeld, innkeeper
5. Bernát Stem, merchant 15. Miklós Róth, bank cl€rk

6. Emil Krausz, agronomist 16. Mihály Goldberger, bookkeeper
7. Dávid Berkovics, agent 17. Sámuel Glück, tailor

8. József Klein, shop-assistant 18. József Kovács, merchant
9. Ábrahám Spitz, tailor 19. József Hübsch, merchant

10. Fülöp Ferenc Braun, 20. Kálmán Grosz, tobacconist

bookkeeper 21. Antal Lefkovits, innkeeper

KISVARDA IN THE HUNGÁRIÁN WAR OF FREEDOM

In 1848 Jews all over Hungary rallied under the banner of Kossuth
in the War of Freedom. Historical records bear witness that the Jews
of Kisvárda and its surroundings alsó took up arms to fight fór the
freedom of Hungary.

Dr. Béla Bemsteim, the scholarly chief rabbi of Nyíregyháza, pu-
blished the names of freedom fighters in his work ”The Jews in the
War of EYeedom in 1848/49”.

Among the names mentioned:

Manó Altmann, Dombrád
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HEVRA RADISHA

The Hevra Kadisha established a hospital in 1896, which was later

attached to the County Hospital, as a separate ward caring fór Jewish

patients.

The importance of the multiple activities of the Hevra Kadisha is

shown by the fact that nt only in Hungary bút all over the world the

Jews took care to establish their own Hevra Kadisha. The community

institutions working parallel with the Hevra Kadisha were much later

developed.

Eisvárda was no exception in the process of establishing community

institutions. The Hevra Kadisha took care of burying the dead, looked

after the cemeteries and graves. It saw to it that the funeral ceremony

was carried out according to Jewish law, with the age-old traditional

simplicity.

It happened perhaps only once in the history of the Hevra Kadisha

of Kisvárda that it was rebuked fór deviating from the traditional

custom, by taking int account the high position of a county official.

The Jewish Women’s Association of Kisvárda started its charitable

activity in the early ^80s. The executive of the Association in 1888 was:

Mrs. Klein, chairman, Mrs. Széli, vice-chairman, Mrs. Fried^ treasurer,

Mr. Glück, secretary. An enthusiastic committee helped them to support

to poor orphans, widows and the needy.

THE JEWISH GBRLS^ ASSOCIATION OF KISVÁRDA

This association was founded fór charitable purposes after World

War I. It didafine job at the beginning; however, the early enthusiasm

gave way to indifference, which caused its closing fór somé years.

It was re-established in 1934 and continued working in the field of

charity.

THE LIST OF JEWS KILLED IN WORLD WAR I

According to the official list No. 11811—1929, püblished by the

Szabolcs county commissioner, these were the war dead of Kisvárda:
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out and the best pupils were rewarded with books. This was our school,

these were our teachers. Blessed be their memory...

One of the colored Windows in the synagogue

Within the framework of the community, there were many other

institutions meant to fulfil the commands of the Tora as regards cha-

rity and the lve of mán.

Such were the associations "’Ose Hesed”, ”Greniilut Hasadim”, ”Bi-

kur Holim”, ”Malbish Arumim”, ”Hevrat Sandekaut” and the most

important among them the:
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The attendance in the 5th and 6th grade was rather low. Only those

parents who could nt afford to send their children to high school, or

did nt want to educate them further fór religious reasons, did send

their offsprings to the local school. Unfortunately, this very eláss,

attended by bigger boys, had a weak teacher, a reál ’^soíty*'. To make
US happy, he did no make heavy demands. The children made hell of

his life becáuse of his softness.

All the teachers of the school were religious; the boys wore skull-

caps. However, it was nt different in spirit from other Hungárián
schools: the pupils were educated in a nationalist spirit of irredentism.

Every national holiday of Hímgary was rigorously kept, as in the state

schools. There were celebrations on 15th March, commemorations of the

13 martyrs of Arad, as well as on any other official holiday.

The same textbooks had been in use as in the Hungárián schools.

The Jewish character of the school was emphasized by nt having

classes on Saturday. The children prayed regularly at school; most of

them continued to leam at the ”heder” at 3 p.m. Of course, there were
alsó parents who were satisfíed with their children studying at the

Jewish School, so they did nt send them to the ”heder” in the after-

noon.

The greatest experience at school was to meet with children coming
from different social classes. Many a child came from wealthy families,

who did nt know need and misery, met reál poverty fór the first time

at school, getting acquainted with poor children elad in rags.

Fór the parents the greatest satisfaction was to see their children

take part in the school festivities. The teachers devoted a lót of their

time and energy to prepare these festivities, whose success was consi-

dered their persona! achievement.

Great importance was accorded to the closing ceremony and the

end of the school-year. There the emphasis was hot on the artistic

program; the parents wented to see nt only their children display

artistic talent, bút alsó to verify their intellectual level and the peda-

gogic abilities of their teachers.

The closing ceremony was honoured by the presence of the Chief

Rabbi, all the members of the Board of Education and, of course, the

parents. The children were asked questions about the subject matter

studied during the year; it was considered a great shame if anybody
was unable to answer a question. Then the report-cards were handed
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THE COMMUNITY INSTITUTIONS

OUR SGHOOL

A former pupil of the school recalls thus the unforgettable ex-

perience of his childhood:

”The school was on Old Post Street. On the biiilding there was a

signboard: 'Elementary School of the Isr. Comm.' A grand-floor build-

ing, clean and tidy, without any decoration and ornament. It was near

to the community institutions, with a passage to Csillag Street; there

were the synagogue, the Talmud Tora, the dayan's house, the slaughter-

house and the Rabbi’s home. It had a large schoolyard were the children

could play and it was nt far from Main Street. Old Post Street was

quiet, there were no shops, no traffic on it. Evén the pavement was

lacking.

However, this was nt the Street of poor Jews. Wealthy, middle-

class people lived there in priváté houses, with beautiful, large gardens.

When I went to school in 1920, the headmaster was Mr. Grünwald,

a very strict and accurate mán. The children were scared of him; he did

nt hesitate to punish any pupil who deserved it.

Four classes had their own teachers; the 5th and 6th grades studied

together, because they had few pupils. The majority generally left

school after finishing the 4th grade; the girls went to the local junior

high school, whereas the boys attended varipus high schools elsewhere.

The Ist grade had about 60 pupils; according to an old habit, they

wrote on slates.

Miss Hajnalka taught the 2nd grade. She lived at Kisvárda. I re-

member her as a kindly smiling, quiet teacher. There were fewer pupils

in this grade than in the first.

Mrs. Szigeti was in charge of the 3rd grade. She must have had a

hard life — her husband was killed in World War I. She was a vigorous

woman, a strict disciplarian.

Mr. Grünwald, the headmaster, took over in the 4th grade. Being

an accurate and orderly person, he wanted to inculcate the same values

in his pupils. He kept discipline with an iron fist. He started teaching

US Germán in his eláss.
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and the needy. Despite the respect he commanded in town, he remained

a modest mán. All these qualities gave him fuU authority in leading his

community; no shop in town kept open on Saturdays. He raised his

community to so high a level that it became famous in the entire

coimtry.

He was member of the Supreme Council of Hungárián Rabbis fór

decades. Pew people spoke Hungárián as beautifully as he did.

”Mipnei hara’a neesaf hatzaadik” — ”Before the évii God calls the

righteous to Himself'*. The Lord, in His mercy, took him away before

he could have witnessed the destruction of his beloved community, of

his adored family, of his sons and in-laws, of famous rabbis and of the

Hungárián Jewry.

He did his high duty imtil his very last moment. This was witnessed

by his laté són, who had followed him in office and died as a martyr

himself. Rabbi Rosenbaum Shmuel Smelke wrote in his work entitled

’^Eile divrei Shmuel”: ’Who does nt remember the tears he shed while

praying Shmone Esre or performing his sacred duty on holidays? The

strength of his sóul triumphed over the weakness of his body.'

The lighting of the fourth Hanukka candle blew out the fiamé of

his life. A year after his death came the tragedy of Auschwitz, which

destroyed Hungárián Jewry together with his community, his beloved

family, his followers and admirers.

He left many manuscripts behind, in every field of Judaism: Sheilot

utsuvot, halacha veagada, and the work published in his lifetime: ”Le-

chem rav”.

Both his life and his example teach posterity: always try to find

what unites, nt what separates; be like he was: ”Ohev shalom verodef

shalom” — ’He lóvéd peace and pursued it\
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cordant forces around him by his personal charm, great wisdom and

intelligence. That kind of rabbi was Rav Rosenbaum Moshe Chaim z.c.l.

His personality was the pillar and the shield of his community. He was

the unifying force who kept the opposing views in balance. He calmed

the fighting spirits, using the endless patience of his peace-loving per-

sonality to smooth the passions. His lve fór mán guided his wise mo-

deration and stability.

The Ark in the great

synagogue in Kisvárda

He stood fást amidst conflicting views, being helped by his genius

and the fact that his origin was going back to the Maharal of Prague.

His heart owerflowed with lve fór the Tora. He founded a great Yeshi-

va, with hundreds of students, provided himself fór their boarding to

assure göod conditions fór their studies. He kindly supported the poor
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THE DAYANS OF KISVARDA

Rabbi Rosenblüth Joel Halevi (Michaelovits)

Rabbi Elkana Juda Leb (d. 5603)

Rabbi Friedlander Mose (d. 5606)

Rabbi Friedmann Jichak

Rabbi Mandel Slomo Leb (d. 5662)

Rabbi Schreiber Naftali (5648—5673)

Rabbi Landa Mose CM (5675—5701).

THE GAON RABBI MOSES CHAIM SEGAL LITS ROSENBAUM z.c.1

We would like to remember one of the great gaons of Hungárián

Jewry, the outstanding rabbi, who passed away on the fourth day of

Hanukka, 20 years ago, in 5703 (1943).

We have to revive the distinguished rabbi’s life, who lead his com-

munity fór almost half a century and was the driving force behind the

organizations of Hungárián orthodoxy.

He was the leader of the famous community of Kisvárda fór 45

years, making it one of the greatest and most outstanding communities

of Hungary. He had been elected chief rabbi of Kisvárda at the age of

33 and spent ten years at Szilágysomlyó.

If one looks superficially at Hungárián orthodoxy, it seems that it

was based on uniformity and had adopted the same ideology, following

the way indicated by its great spiiitual leaders like Hatam Sofer, Ma-

haram Schik, who with other famous Gaons dedicated their lives to the

foundation of orthodoxy.

The community of Kisvárda was a cross-section of the totality of

Hungárián orthodoxy. It United the ''streiml’' wearing religious zealots

and members of the Hímgarian Parliament who did nt observe the

Sabbath. It was a ’’mother”-community in the truest sense of the word,

it held together all the movements of Judaism within an orthodox com-

munity. Needless to say, that each movement wanted to lead the com-

munity acrording to its own conception; this, quite naturally, caused

serious controversy between the different groups.

When our sages characterize a leader callíng him ”Ish asher ruah

bo’', and explaih it by the ability to go forward against any spiritual

stream, then Kisvárda is a classic example of this truth. Its community

was led by exactly such a spiritual leader : a mán who United the dis-
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The number of Jewish landowners was rather small, bút in the eyes

of the gentiles it seemed as if the Jews had got hold of the agriculture

of the entire Szabolcs county.

Besides the few big landowners, there were about a hundred Jewish

smallholders; quite a lót of them lived at Kisvárda.

Before World War I, the Beisman family of Kisvárda owned several

thousand acres of forest and a sawmill at Ungvár, while at Kisvárda

they had 2.000 acres of land.

The Glück family had 550 acres of land at Kisvárda; Vilmos Beich

had 450 acres at Nyirkarász; the Beichmann family had 200 acres at

N3drtass. The Lebovits family had 100 acres of land at Kisvárda ;
István

and Pál Diener farmed 3.000 acres; the estate was at Anarcs, their

distillery at Kisvárda.

Jews had established factories to process their agricultural Pro-

ducts. They controlled distilleries, vinegar and starch factories and lots

of mills. The plants readily employed Jews fór clerical work, as they

served their employers faithfully and efficiently. Theclerks were trained

at the school of commerce at Kisvárda.

There were a lót of craftsmen, too, nt only in the traditional

branches — carpenters, locksmiths, tailors, etc. — bút they alsó dealt

in Processing the reed growing richly in the region.

We find plenty of self-employed in the Jewish society of the town:

lawyers, doctors, bankers and engineers. Jewish administrators often

worked on Jewish estates.

The first Jewish bank in town was established in 1869.

THE EABBIS OF KISVÁRDA

Rabbi Avraham Weinberger 5604—5648 (1844—1888)

Rabbi Grünwald Mose ben Amram 5646—^5653 (1886—1893).

Rabbi Rosenbaum Lits Segal, Mose Mózes Ghaim 5658—5703 (1898-

1943)

.

Rabbi Rosenbaum Lits Segal Shmuel Shmelke 5703—5704 (1943

—

1944)

.

170



The niimber of Jews shows a much greater change:

1784/85 118 % of the poi

1840 500 22.5

1869 1238 28.2

1880 1483 29.6

1900 2614 31.6

1910 3036 30.2

1920 3454 30.2

1930 3658 25.8

1941 3770 25.5

1946 804 5.5

1948 650

1953 355

1977 160

Until the beginning of the 18th century Kisvárda had no quiet life.

The massacres and destruction caused by the kuruc-labanc war (Hun-

gárián patriots against Austria), hostility among the inhabitants of

the town hindered the peaceful development and prevented the Jews

from settling there.

The first Jews settled at Kisvárda by a special permission of the

Esterházy family.

Since then the Jews had played a Central role in the development

of economic life. Jewish merchants promoted the commercial life in

town. While in other towns the Jews dealt only in trade or acquired

fame as craftsmen, the specific economic qualities of Kisvárda pushed

them towards other occupations in which there practically no Jews in

many counties, or only a very few. There were a lót of Jews in Kisvárda

having tenure of land, smallholders and even big landowners. The

owners of granaries and storehouses kept fór storage or bought the

agricultural products of the farmers: potatoes, cabbages and grain-crops.

At the end of the last century one of the most notorious blood

libels occurred — nt incidentally — at Tiszaeszlár, a small viliágé in

Szabolcs county. In addition to traditional antisemitism, it was alsó due

to the constant shrinking of the economic base of the aristocracy. They
had lost the land commanding respect! even so typically gentile Hungá-
rián trade as pigbreeding was taken over by big Jewish landowners.
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THE HISTORY OF THE JEWRY OF KISVÁRDA

The town in Kisvárda lies in Szabolcs county, a district centre

about 25 km from Nyíregyháza, the county centre. It lies at an impor-

tant crossroads, bordering on four counties. The main road to Nyiregy-

háza goes through Kisvárda. Its fertile soil, favourable geographic po-

sition and economic resources have contributed to its fást development.

It quickly became a centre of agriculture, industry and commerce. Its

development was enhanced by the main east-northern railway of Hun-

gary, which crosses the town. Consequently, the building of its railway

in 1870—^73 gave further impulse to its economic life.

Bach of the above mentioned factors attracted the Jews, who had

settled there at the beginning of the 18th century.

On 20th September, 1747 Kisvárda sent the list of its Jews to the

county, with the remark that it had collected barely a half of the taxes

levied on the Jews; the majority fled from the collection.

There lived only a single Jew in Kisvárda itself, Georgius Salamo-

novics; however, the Jews who lived with their families and servants

in the villages were listed.

Litke: Martinus Salamonovits, his wife and són

Anarcs: Gregorius Jakobovits, his wife and són

Gyulaháza: Martinus Herschkovits, his wife, són and daughter

Thusér: Dávid Salomon and his servant

Bezdéd: Éliás Herschkovits, his wife and two daughters

Karász: Isaac Abrahamovics, his wife, two sons and four daughters

Thass: Michael Shido, his wife and són; Salomon Shido, his wife

and són

Thét: Doni, his wife and són

(From Monumenta Hungária, voL VII, p. 797).

At the end of the 19th century the population of Kisvárda had nt
reached 7.700; in 1941 their number was 14.728, wit no substantial in

later years: in 1960 14.329

in 1970 13.667

in 1974 14.398
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We are putting up a memória! to the spiritual treasure, to the

abandoned synagogues, to the desecrated tora scrolls, to the torn prayer

books, in which trembling hands had written the dates of feast and the

sad ”Jahrzeit” days.

We are building a memória! to ourse!ves, the !ast generation that

had stiÜ seen the rabbi of Kisvárda on his way to the synagogue, the

closed shops on Saturdays, the !itt!e chüdren with sideiocks going to

the ”heder’\ We are the !ast Üving witnesses of a way of üfe we cou!d

nt transpiant int the Ho!y Land; however, neither can it be revived

by the 50 Jewish famiües üving in Kisvárda. That way of üfe had been

swept away in Apri! 1944, when the gates of the ghettos in the country

side opened and their tortured inmates póured out towards the ghetto

of Kisvárda, and again in May 1944, when the gates of the ghetto

opened nt to the way to freedom the Jews were yeaming fór, bút to

their depoitation ending in death.

The old synagogue of Kisvárda is standing on its grounds ; it was
declared a monument and re^tored by the Hungárián govemment. ’^Saxa

loquuntur” — the stones speak. Silent stones are sometimes more

eloquent than the üving.

The repainted waüs of the empty synagogue are a grave accusation

against the helpers of the Nazi murderers. The tablets decorating the

walls proclaim that Jews build bút never destroy temples. The names
carved in marble te!! about heroism, self-sacrifice of war heroes, about

the endless stream of tears shed by orphans and widows. They all are

a üving memento fór thöse who are still longing to retum there, where
their beloved ones had been tortured and humán dignity trampled down.

The memória! book stands fór the pain suffered by a burnt out

generation that has lost its faith in humanity. A few pages contain our

laments closed in oúr hearts. It does nt curse to heaven, neither does

it complain to open old wounds. It is thé prayer of the few survivors

who have accepted God’s will, bút can never forget, begging the Al-

mighty to send peace to their bleeding hearts. May the kilüng of inno-

cent victims stop over the world. Enough tears have been shed to pút

an end...
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The vivid Jewish life of Kisvárda, a little town in Szabolcs county,

cannot disappear in the annals of histoiy. A small number of faithful

survivors cherish the memory of the Jewish life they had alsó been

part of . They remember with sorrowful nostalgia their abandoned home,

the empty synagogue, the never to be reconstructed Jewish school. Kis-

várda won’t have a ”yeshiva” any more, the hearty laughter of the

children in the schoolyard of the ”heder’’ will never be heard again.

However, familiar faces reappear, as we saw them and have kept

their memory forever in our hearts. In this book Kisvárda is coming

alive, as we saw it.

The interíor of the great synagogue

One of the pillars of the Jewish people^s survival is the divine

command: ’^Tell it your children’’. Teli them how your life has been.

Teli them about your hometown they will probably never see. They do
nt miss it, only you do, who had left there the best years of your

youth, together with your trust in mankind and humán behaviour. Teli

them how you have found your piacé in a changed World, inheriting a
higher morál outlook from your parents, which enabled you to build

your own home and live in a new country.
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The Germán army occupied Hungary on 19th March, 1944. The

Jews of Hungary were paralysed with fear hy this terrible news. They

did nt realize that the end had come! if they had, it would had been

too laté.

The ”gallant” Hungárián people received the invaders with open

arms. They rejeiced even more over the measures taken against the

Jews. The elimination of the economic competitor, the ürge te rob the

Jews, let alone the antisemitism cultivated throughout centuries, unified

the Hungarians. They did nt realize that they were boarding a sinking

ship; more important was to settle the accounts with the Jews, with

those loyal citizens who hat fought together with them and had died

fór Hungary in World War I, with their neighbours who went with

them through thick and thin, with their former classmates they had

studied together fór so many years, with their true and reliable friends.

The Germán occupation legalized the latent anti-Semitism, made

law of the hatred of Jews and declared their pefsecution a patriotic

action.

Small wonder that Eichmann, with a handful of his S.S. henchmen,

had managed to liquidate the Hungárián Jewry at a fantastic speed. He
proudly remarked, that in no other European country, where he had

carried out the liquidation of Jews, did the Gestapo get so many de-

nounciations and so effective help from the local authorities as in Hun-

gary. That’s why the well-proved system of deportation tried out in

many countries, worked even more smoothly in Hungary than anywhere

else. The overzealous civil administration, the murderous gendarmeiie

had finished in a couple of weeks nt only the imprisonment of the

Jews in ghettos, bút alsó their deportation. From Apiil to July 1944

there remained no Jews in the provinciái towns and villages of Hungary.

We are writing a memóriái book. We dó nt intend to evaluate

what had happened. We do nt want to accuse, we have no right to

pass judgement. Time has nt come yet to write the authentic and

objective history of the great tragedy of Hungárián Jewry. We only

record the events, so that trustworthy witnesses should nt vanish with

the disappearance of this generation.

Every word in this book is evidence meant to erect a monument to

the Jews of a small town, which contributed with its intense Jewish life

and developed culture to the greatness of the etemal Jewish people.
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THIS WE REMEMBER . .

.

The angel of destruction was ravaging Europe. It left bumt out

synagogues, demolished houses, starvation and ruthless cruelty behind.

It released the brutal instincts in mán. It startod the war machine of

Nazi murderers, ready to crush armed soldiers on the battlefields and

to kill unarmed victims everywhere.

In his madness fór power, Hitler wanted to conquer the whole world.

No price was too high to achieve his purpose. The Germán boot trampled

down the continent. Destroyed cities, defeated armies, annihilated mi-

litary targets did nt satisfy the victors.

In his infamous book ’^Mein KampI’’, Hitler had promised to exter-

minate the Jews. This plán had been considered sheer madness; nobody

believed in its realization. However, after coming to power, Hitler set

up his concentration camps first in Gtermany, later on in other countries

occupied by his victorious troops.

The civilized world looked on in silence and shameful indifference.

No country had raised its voice to protest against the imprisonment or

execution of countless innocent victims. They did nt want to interfere

with Germany’s internál affairs; they thus became accomplices of the

murderers. There is no state in the world that could decline responsi-

bility fór the extermination of six millión Jews.

The tragic fate of Hungárián Jewry was sealed on 19th March, 1944.

In the shadow of annihilation European Jewry, the Jews of Hungary

still hoped to survive, being confident of the fali of the Third Reich.

Although shaken by the news they heard about the tragedy of the Jews

in neighbouring countries, suffering great losses in the economic field

by the adoption of a series of anti-Jewish laws, the lack of suitable

leaderahip had left the Hungárián Jewry unprepared fór the coming

terrible shocks. Neither the forced labour service started in 1940, nor

the hell they went through in the Ukraine made the Hungárián Jewry

Work out a serious rescue operation. Instead of acting, they had adopted

a fatalistic attitdé, trusting the often declared bút never proved gal-

lantry of the Hungárián people. They were expecting a miracle, a mi-

raculous escape, which, of course, had never materialized.
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behozzák a németek által feldúlt templomot és temett. Lassan elszáll

lingóznak, többen alijáznak és 1960-ban csak egy család marad.

ZÁHONY

Szabolcs megye, tiszai járás

Az els zsidók a XVIH. század második felében települtek le. A hit-

község 1885-tl a mándoM rabbinátushoz tartozik.

A két világháború között határállomás volt Csehszlovákia és Ma-

gyarország között. A határrendrök sokat kellemetlenkedtek a helyi

zsidóknak.

1944-ben a német megszállás után Záhony zsidóságát is Eisvárdán

gettózták. Május végén deportálták ket Auschwitzba.

Háború után a zsidó élet teljesen megsznt Záhonyban és a hitköz-

ség nem alakult újjá.
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1944-ben a kisváuxiai gettóba vitték kocsikon ket. Nem engedték

meg nekik azt sem, hogy a minimális élelmet és a szükséges holmijukat

magukkal vigyék. A kisvárdai gettóból Auschwitzba szállították ket.

Néhány férfit keresztény barátaik mentettek meg azáltal, hogy
mint munkások ott maradhattak náluk.

VAJA

Nyirbaktai járás, 2783 lakos. Rákóczi idejében véres harcok folytak

vára mellett.

Zsidó lakosság: 1784 33 lélek 1930 220 lélek

1888 123 „ 1945 25 „

1960 1 „

1770-ben már laktak zsidók Vaján. Errl tanúskodnak a 18. század-

ból való sírkövek.

A zsidó lakosság nagyrésze kereskedelemmel foglalkozott (fleg ga-

bona és burgonya) . Környékén sok birtok volt zsidó kézen. Zsidó szesz-

és ecetgyárosok laktak Vaján, st egy olajgyáros is. Kisbirtokos és kis-

iparos is volt szép számban.

Az önálló orth. hitközség temploma a 19. században épült. Intéz-

ményei: Chevra Kadisa, Gremilát Cheszed, Pénztár, Talmud Tóra, chéder

és mikve. Rövid ideig rabbija is volt a hitközségnek, azután már csak

metszje és melámedja.

1938-ban sokat szenvedtek a zsidók a „szabadcsapatoktól”. Nket
becstelenítettek meg, raboltak, fosztogattak, embereket megkínoztak,

st egyet meg is öltek. A zsidó törvények miatt 40 ember vált kenyér-

telenné. 1942-ben sokan bevonultak munkaszolgálatra. Ezeket kivitték

Ukrajnába.

1944. március 19-én a német megszállás napján a zsidóknak be kel-

lett zárkózniuk lakásaikba a falusi cscselék fenyeget magatartása
miatt. Peszách után a templomban tömörítették ket. Nehéz sor-

sukon segített a kálvinista lelkész, ki éjszaka belopozott a gettóba, élel-

met vitt és vigasztalta ket. Két Széfer Tórát kivitt a gettóból és el-

rejtette azokat. Másnap a kisvárdai gettóba szállították testvéreinket,

ahol a jobb módúakat kegyetlenül megkínozzák, hogy így kicsikarják

bellük, hol rejtették el vagyonukat. Néhány nap múlva Auschwitzba
deportálták ket, ahonnan mindössze 2 férfi és 10 n tért vissza. Rend-
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TISZABEZD£D

Tiszai járás, 1788 lakos

Zsidó lakosság: 1747/48 4 lélek

1784/85 24 „

1880 18 „

1930 73 „

Foglalkozásuk: legtöbbjük keresked és így közvetlen érintkezésük

van a falubeliekkel s nagy rájuk a befolyásuk.

Hitközségi élet: hivatalosan amándoki rabbinátushoz tartozik, azon-

ban valóságos kapcsolatot a kisvárdai hitközséggel tartanak. Temploma

1900-ban épült. Temetje, chéderje volt. Metszt tartott aki a gyerekeket

tanította.

1938-ban már megkezddtek az atrocitások, meggyalázzák a templo-

mot és kárt tesznek a zsidók vagyonában. Egy családot, mely nem tudta

igazolni magyar állampolgárságát, Kamenec Podolszkba deportálnak és

ott lelik halálukat. 1944 Peszáchja után a kisvárdai gettóba szállítják

ket és onnan Auschwitzba deportálják.

Háború után 10 fiatal tér vissza a faluba. A romos templomot nem

renoválják. Rövidesen k is elhagyják a falut.

TISZAMABTON

Tiszai járás, 1167 lakós

Zsidó lakosság: 1784/85 6 lélek

1880 66 „

1930 56 „

A kis gyülekezet a mándoki rabbinátushoz tartozott.

1944-ben Kisvárdáról deportálták a tiszamártoni testvéreinket.

Csaknem mind odaveszett az auschwitzi tzben. A néhány életbenmaradt

rövid id múltán otthagyta a falut.

TUZSÉR

Zsidó lakosság: 1747 2

1930 78 (10 a Kálonga tanyáról)

A tuzséri zsidók kiskereskedk, lókereskedk és kisbirtokosok vol-

tak. A mándoki hitközséghez tartoztak.
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kereskedk, házalók, iparosok és kisgazdák, A hitközség 1876-ban or-

thodoxnak deklarálta magát.

1941-ben munkaszolgálatra vitték a fiatalokat, 1942-ben kisajátítot-

ták vagyonukat. 1944-ben, Peszách körül, a kisvárdai gettóba hurcolták
ket. Útközben a csendrök rájuk rontottak és elrabolták megmaradt
holmijaikat, pénzüket, ékszerüket.

Csaknem az egész gyülekezet odaveszett a haláltáborban.

SZABOLCSBAKA

Lakásainak száma 1941-ben 1570 f

Zsidó lakosság : 1784/85 15 lélek

1850 54 „

1880 92 „

1930 83 „

A 18. század második felében települtek le az els zsidók Szabolcs-

bákán. Ezek kereskedk voltak, akiket földesurak hivtak oda, hogy ter-

mékeiket általuk értékesítsék. Néhányan földet is béreltek vagy vásá-

roltak. Egy közülük szesz és ecetgyárat létesített. A hitközség Kisvár-

dához tartozott. Templomukat a 19. század második felében építették.

Intézményei: Chevra Kadisa, chéder és mikve.

Az els világháború után sokat szenvedtek a szabolcsbákai zsidók a
katolikus és protestáns papok által szított antiszemitizmus miatt. A zsi-

dótörvények kényszerítették a földbirtokosokat földjeik eladására. A ke-

reskedk anyagi helyzetét is megrendítették e törvények. A férfiak mun-
kaszolgálatot teljesítettek. A templomot és a zsidó házakat gyakran
dobálták kvel és ablakaikat betörték.

1944-ben az „SS” külön alakulatot helyezett el Szabolcsbákán és
ezeknek jelenléte ösztönözte a helyi nyilasokat különböz atrocitások
elkövetésére, köztük zsidó házak és üzletek kirablására. 1944. áprilisá-
nak végén a templomban tömörítették a zsidókat és onnan átszállították
ket a kisvárdai gettóba. Május 30-án deportálták ket a gettó többi
lakójával együtt Auschwitzba.

A háború után nyolcán tértek vissza. A lakosság ellenségesen fo-
gadta ket. Az elrabolt holmikat nem akarták visszaadni, st egy zsidót
meg is öltek. A többiek véglegesen elhagyták a falut.
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Ó-FEHÉRTÓ

Község a nyirbaktai járásban. Lakosainak száma 1941-ben 2927.

Zsidó lakosság: 1784—85 15 lélek

1880 82 „

1930 120 „

A zsidók a 18. század második felében telepedtek le a Csáky és

Pálffy grófok birtokain. Általában kereskedelemmel és földmveléssel

foglalkoztak. A viszony a falu lakosságával jó volt. Itt született Sicher-

mann Imánuel (1811), aki sokat tett a földmvelés fejlesztése és a me-

zgazdasági gépek intenziv használata érdekében.

Az els zsidó törvény itt is megfosztotta a zsidókat megélhetési

forrásuktól. 1941-ben tizenöten vonulnak be munkaszolgálatra. 1944-ben

mindjárt Peszách után a kisvárdai gettóba szállították a zsidókat és

onnan Sávuot eltt deportálták.

Mintegy nyolcvanan pusztultak el munkaszolgálatban és a deportá-

lásban. Háború után, mintegy tíz zsidó tért vissza a faluba, de rövidesen

k is elköltöznek onnan.

OB

Falu a nyirbaktai járásban. A zsidókat elször az 1770-es népszáim-

lálás említi. Fleg kereskedelemmel foglalkoztak. Viszonyuk a keresz-

tény lakossággal végig jó volt. Lélekszámúk 1880-ban 158, míg 1930-ban

csak 70 volt. Az orthodox közösség Nyirmadához tartozott. Intézményei :

templom, temet, Chevra Kadisa, Talmud Tora, Mikve.

1941-ben sokan vonultak be munkaszolgálatra. 1944-ben a kisvár-

dai gettóba vitték az ri zsidókat. Háború után 3 n és 7 férfi tért

vissza. Templomot romokban, a temett feldúlva találták.

Ma egy zsidó sem lakik rben.

PÁTROHA
Kisvárdai járás, 3180 lakos

Zsidó lakosság: 1784/85 21 lélek

1880 181 „

1930 137 „

A pátrohai gyülekezet 1855 óta a kisvárdai rabbisághoz tartozott.

Az els zsidók a 18. század els felében telepedtek le. Foglalkozásuk:
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Hitközsége a 19. század elején alakult és 1868-ban orthodoxnak

deklarálta magát.

A hitközséghez tartoztak: Berkesz (9 személy), Szikszaj (7 sze-

mély) és a környékbeli tanyákról kb. 10 személy.

A 19. század elején épült els temploma. 1910-ben új templomot épí-

tettek. Intézményei: Rabbinátus, Chevra Kadisa, jónevü jesiva és chéder.

Rabbijai közül kitnt: R. Joszéf Hálévi Rottenberg (1875—82). Ekkor

hivták meg Nyirmadára és annak lett rabbija.

A kereskedkön kivül sok iparos és fuvaros is élt itt. Kocsmáros,

kisgazda st 3 nagybirtokosa is volt a falunak. Sok nagybirtok ispánja

volt zsidó, és sok hivatalnok is élt itt.

Az els világháborúban öten haltak hsi halált.

1918-ban a frontról hazatér magyar katonák azzal a jelszóval

:

„Mig mi harcoltunk, a zsidók itthon gazdagodtak!'* — megtámadták a

zsidó üzleteket és kifosztották azokat. Nem kimélték a zsidó házakat

sem.

1919-ben dühöngött a ,,fehér terror". A rabbit és a hitközség veze-

tségét internálták és csak egy hét múltán engedték ket szabadon.

A két világháború közötti idben a zsidó lakosság egyre jobban

elkülönödött a keresztényektl. A sok szenvedés befolyása alatt széls-

ségesen vallásosak lettek és az antiszemitizmus okozta szenvedésben az

Ég rendelését látták, mely elsegíti a megváltást.

Az 1938-as zsidó törvény rendelkezései ersen megnehezítették a

zsidóság életét. Az italmérési és trafik engedélyeket nem újították meg,

korlátozták a kereskedk üzleti lehetségeit.

1942-ben a faluban vetített „Jud Süss” c. film ismét felkorbácsolta

az indulatokat. A zsidó házak ablakait beverték és követelték a zsidók

azonnali kitelepítését a faluból. 1944-ben, a németek bevonulása után,

azonnali kijárási tilalmat rendeltek el és ennek örve alatt kirabolták a
zsidó üzleteket. 1944 április végén gettózták ket három vegyesházas
kivételével. A kisvárdai gettóból Auschwitzlm vezetett útjuk... Híveivel

együt pusztult el rabbijuk, R. EHmelech Segal Löwi zcl. (1908—1944).

Háború után 5 n és 2 férfi tért vissza a lágerbl és 14 férfi a
munkaszolgálatból. Házaikban már keresztények laktak, templomukat
és a mikvet lerombolva találták. Természetesen a lakosság ellenségesen

fogadta ket s ezért jobbnak látták elhagyni a falut.
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népi elimáuikozáisával és szent szolgálatával vívta ki a közösség elis-

merését.

öt család látta el a hitközség vallási szükségletét. Csak szerény

megélhetést biztosított nekik a közösség, mely maga sem volt a dúsgaz-

dagok gyülekezete.

öt földbirtokos család gazdálkodott a körzetben mindaddig, míg a

„zsidó törvények” nem kényszerítették ket azok elhagyására. Ezek vol-

tak a hitközség jómódujai. Többi zsidó keresked, iparos, vagy kocsmá-

ros volt s az kezükben volt lényegében a falu üzleti élete.

Ezeken kivül sok földhözragadt szegény is élt a faluban, akiknek

jóformán a mindennapi kenyerük sem volt meg. Még a falu hagyomá-

nyos antiszemitizmusától sem szenvedtek annyit, mint a legelemibb lét-

szükségletek hiányától. Ám még ezeknél sem hiányzott a péntek esti

kalács és a szombathoz méltó étkezés.

Peszách 8. napján jött a rendelet a zsidók gettózásáról. A templom-

ban tömörítették ket a szokásos kegyetlenkedések között. A legmini-

málisabb holmikat vihették csak magukkal és egy kevés élelmet. Három
napi szenvedés után a kisvárdai gettóba szállították ket, miután tíz

napig egy városon kivüli faraktárban voltak elszállásolva. 170 lélek, öre-

gek, asszonyok, gyerekek és azok a férfiak, akik nem vonultak be mun-

kaszolgálatra.

Sávuot ünnepén indították útnak a náci hóhérok az els csoportot a

kisvárdai gettóból, majd két nap múltán a második csoportot is. A vég-

cél Auschwitz. A pusztulás.

Giünwald Jichák

nyírtass

Kisvárdai járás, 2836 lakos

Zsidó lakossága: 1747 4 lélek 1930 248 lélek

1784 18 „ 1946 31 „

1850 150 „ 1949 16 „

Az Eszterházyak védnöksége alatt, már a 18. században telepedtek

le zsidók Nyirtasson. Mint házalók látogatták a környékbeli falukat és

tanyákat. Az idk folyamán kereskedk lettek és árujukat nemcsak a

faluban, hanem külföldön is eladták.
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szappangyárak és kémiai üzem és malom volt a zsidók birtokában. Zsidó

orvos és mérnök is élt a faluban. Rabbija, két tanítója, három mela-

medja és sámes2sa volt a közösségnek.

1892-ben a nagy tzvészben leégett a templom, az iskola és elpusz-

tult a hitközség archivuma is. Csak néhány év múlva épült újjá a tem-
plom. Hires rabbija R. Jichák Cvi Halévi Jungreisz 1899. és fia Jákov
Joszéf, a jesiva alapítója.

Az els világháborúnak 14 hsi halottja volt.

1944. április 19-én a templomban és az iskolában tömörítették a

nyirmadai zsidókat, majd 23-án Birkenauba deportálták ket. A fiatalok

és egészségesek Dachauba kerültek. Háború után mintegy 40-en tértek

vissza. Templomuk, iskolájuk épen maradtak. Metszt és sámeszt szer-

zdtettek és újra kezddött a hitélet. Azonban lassan-lassan elszállin-

goztak a visszatértek és 1957-ben már egy zsidó sem maradt a faluban.

A NYIRTASSI HITKÖZSÉG

A 2sidó lakosság nagy része szigorúan vallásos volt, de a kevésbé
vaUásosak sem voltak tudatlan „ám háárec”-ok. Mind jártas volt a zsidó
életben és sok „Tálmid Chacham” is volt közöttük.

Hirra rabbija, R. Ejlimelech Löwy z.c.l. a hires ,,Tasser” fia közis-

mert csodarabbi volt, akit messze földrl kerestek fel zsidók és keresz-

tények egyaránt.

Ot gyermeke a szüli házban szívta magába a Tan szeretetét és
mindegyik jónevü rabbija volt a magyar orthodoxiának.

Eltávozása után fia R. Leizer lett az utódja. Nagsdehetségü és kü-
lönösképen színes egyéniség. Nemcsak a Talmud tengerében jártas, nem-
csak a Halácha ragyogó interpretátora, hanem világi mveltsége is

átlagon felüli. Kedveli a zenet, szivhez-szoloan szárnyaló hangja magá-
val ragadja az imadkozókat a nagyunnepek ajtatossagaban.

Különösen nepes az udvara a bnbánó napok eltt. Rengeteg hive
keresi fel házát, hogy közelében lehessen mieltt a Félelmetes Napok
áhítatában bnbocsánatért esedezne.

A fennhéjázó ggöt nem ismerte. Alázatosan szerény ember volt és
arca rásugározta emberszeretetét mindazokra, akik közelébe kerültek.
Szerette az embereket, de még jobban a kicsiny gyermekeket.

A közösség megbecsülése vette körül R. Mose Juda Friedet, a kis
hitközség melámedját és a közösség metszjét, aki ugyancsak nagyün-
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A Msvárdai gettóból Auschwitzba kerültünk, ahol a „C láger lakói

lettünk. Itt kezddött el igazi szenvedésünk. A miniTnális étel-mennyi-

séget kaptuk. A leves förtelmes volt. Fszálak és széndarabok úszkáltak

benne, ám legyztük undorunkat és megettük. 25 dg. kenyeret kaptunk

egy kanál répalekvárral.

Kéthetenként elvittek bennünket a fürdbe. Az Appel-platzon át mez-

telenül hajtottak bennünket a fürd felé. A ruhánkat, jobban mondva
rongyainkat, ferttlenítették, majd a ferttlenítés után szétdobálták,

úgyhogy a ruhahalomban turkálva kellett azokat keresnünk. Volt, aki

így két ruhát is szerzett, de voltak olyanok, akik teljesen ruha nélkül

maradtak. Munkánk: téglahordás volt.

Szeptemberben elkerültünk Bergen Belsenbe. Itt már javult az éle-

tünk, mivel sátrakban helyeztek el, katonai kosztot kaptunk, nem kellett

reggel „appell”-t állnunk s ha igen, kivihettük pokrócainkat, hogy a

nagy hidegben meg ne fagyjunk.

Onnan novemberben Duderstadtba vittek. Vassal teli mázsás ládá-

kat kellett emlegetnünk. Egyik héten nappal, a másik héten éjjel dol-

goztunk. A kosztunk egyre rosszabb lett. Vizes krumplit kaptunk leg-

gyakrabban. Április 15-én Theresienstadtba vittek, ahol május 8-án az

amerikaiak felszabadítottak.

NYIRM AD A

Lakosainak száma 3790

Zsidó lakosság 1784/85 84 lélek

1851 90

1900 200 ff

1930 531
ff

1941 350 ff

1945 40 ff

1957 —
ff

A hitközség 1860-ban alakult. Hozzátartoztak: Nyirbakta, Jákó, ör-

Vaja, Lórántháza, Rohod, Pusztadobos. Az 1897-ben alapított Kölcsön

és Takarékossági Kassza nagy jelentség lett a hel3d gazdasági élet-

ben. A hitközség intézményei: Chevra Kadisa, Negylet, Gremilát Che-

szed, óvoda, chéder, jesiva, Talmud Tóra. Elemi iskolája olyan magas
nivóju volt, hogy sok nem zsidó is oda járatta gyermekét. A zsidók

többsége fa, br, toll- és élelmiszerkeresked volt. Ecet, szesz, likr,
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Közösségi életét testvéri összetartás jellemzi. Senki a hitközségben

szükséget nem szenvedett, mindenkinek rendes megélhetést nyújtott

szakmája vagy foglalkozása.

Iparosok és kereskedk mellett a zsidó lakosok nagy része gazdál-

kodott. Volt közöttük egy 3000 holdas földbirtokos is.

Báál Hánész persely volt minden házban és minden nemes és zsidó

célra adakoztak testvéreink.

A 30-as években cionista Pluga is volt a faluban hol is az alijájukra

készül chalucok a mezgazdaságot tanulták.

A vallási élet vezetje a közösség „sochét”-ja volt, aki a chédert is

vezette. Klein bácsi a metsz közismert személyisége volt a falunak.

Jártas a zsidó tudományokban. Több könyvet is adott ki. Sok tanítvá-

nya közismert jesivákban folytatta tanulmányait.

A község egyik nevezetessége Icig biró volt, aki a múlt század

végétl vezette a községet és olyan tekintélye volt, hogy a falu minden

lakosa elfogadta döntését. A fehér terror idején kényszerítették lemon-

dásra.

Az 1940-es évekig nagyobb megrázkódtatások nem érték a zsidó kö-

zösséget. A fiatalok munkaszolgálatra vonultak be és az anyák reszket

szívvel vártak hirt gyermekeikrl és feleségek férjeikrl.

1944. áprilisában gettózták a nyirkárászi zsidóságot és a kisvárdai

gettóba kerültek, ahonnan útjuk a végzetes pusztulásba, Auschwitzba

(Vezetett.

Mint Szabolcs megye többi városába, Nyirkárászba is csak egy cse-

kély maradéka tért vissza a kis közösségnek. Csaknem mind nagyobb

városokba költöztek, vagy kivándoroltak. Néhányan Izráelben élnek és

dolgos polgárai hazánknak.

A NYIRKARASZI ZSIDÓSÁG SZENVEDÉSE

Elmondja Farkks Rózsa Nyírkárászról.

Nyírkárászon 30 zsidó család lakott. Iparral és földmveléssel fog-

lalkoztak.

Édesapámnak szikvízgyára volt. Gondtalanul éltünk mindaddig, míg

meg nem kezddtek a zsidóüldözések.

Nyírkárászon a csendrök hajtották végre az összetelepítést. Már

másnap átvittek bennünket a kisvárdai gettóba, ahol szörny hét hetet

töltöttünk. A csendrök vallatták a jómóduakat és megkínozták ket.

Kezüket forró vízbe tették, majd talpukat gumibottal ütlegelték. Ha
nem vallottak még ezen kínzások után sem, kikötötték ket.
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nyírJAKÖ

Nyirbaktai járás, 1100 lakos

1747

1784/85

1850

1930

3 lélek

9

60

74

9 }

fi

A közösség a nyirmadai rabbisághoz tartozott. Templomot épített,

ebédért, mikvet tartott fenn. Chevra Kadisája közös volt Baktalóránt-

házával.

A legtöbb zsidó keresked, iparos és kisgazda. A keresztény lakóssággal

való viszonyuk, a „fehér terror” dühöngéséig, nagyon jó, de már az els

világháborúból hazatér katonák kifosztják a zsidó házakat és üzlete-

ket, 1919-ben a fehér terroristák lefogtak zsidókat, akiket azzal vádol-

tak, hogy együtt mködtek a kommunistákkal. Többeket internáltak,

megkínoztak, st néhányat megöltek. Késbb ismét visszatért a jó vi-

szony a falu lakosságával.

1938-ban az els zsidó törvény megalázó megkülönböztetése ismét

felkeltette a lakosság gylöletét. A zsidók megélhetése egyre nehezebbé

vált a földek kártérítés nélküli kisajátításával, a kocsma és trafik-jogok

megvonásával és a kereskedelem korlátozásával.

1940-ben 60 éves korig majd a rendelkezést enyhítve 48 éves korig

munkaszolgálatra hivták be a férfiakat. Nem vitték ki Ukrajnába, ha-

nem hel5d munkásszázadokba osztották be ket.

1944-ben a német megszállás után kijárási tilalmat rendeltek el, va-

lamint a rádiók és értékek beszolgáltatását. Figyelmeztették a keresz-

tény lakosságot nehogy segítsenek a zsidóknak megszökni.

Május közepén elször a templomba tömörítették ket, aztán átvit-

ték a kisvárdai gettóba, végül Savuotkor mindenkit deportáltak. Ausch-

witzban a vagonból már öt öreg tetemét dobták ki a németek. Egy asz-

szony és két férfi tért vissza a haláltábor poklából.

A hitközségi élet 1947-ben sznik meg teljesen.

nyírkárász
Nagyközség a Szabolcs megyében, kisvárdai járásban. A zsidó la-

kosok száma kb. 200.

Az orthodox hitközség szép templomot épített és élénk hitközségi

életet éltek tagjai. A gyermekeket vallásos szellemben nevelték.
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A hitéletet rabbi irányitotta, aki mellett metsz, tanító és melámed

mködtek. Intézményei: Templom, Chevra ICadisa, elemi iskola, chéder,

Sász Chevra, könyvtár, mikve, kóser mészárszék és mácesz sütöde. Az

iskola és a hitközségi funkcionámsok épülete a hitk. tulajdona.

1938-ban a magyar kormány szabadcsapatokat szervezett, melyek

ugyan a cseh megszállás felszámolására alakultak, azonban elzetesen

a zsidókat terrorizálták. Ennek következtében sok zsidó elhagyta a falut.

1941-ben a zsidó férfiak munkaszolgálatra vonultak be és sokat kö-

zülük Ukrajnába vittek.

1944-ben Peszách után kocsikon a kisvárdai gettóba szállították

mándoki testvéreinket. Csak kevés holmit vihettek magukkal. Az ottha-

gyott vagyontárgyakat a falu lakossága rabolta el. ket is Savuot eltt

deportálták. Híveivel eg3Ütt került a vagonba R. Ávrahám Mayer, a falu

frabbija is és velük együtt pusztult el a halál-táborban.

Háború után 18 férfi tért vissza munkaszolgálatból és 20 n Ausch-

witzból. Legtöbben elhagyták a falut.

AZ ELS YILAOHABOBU KITÜNTETETT TISZTJEI

Kundler Dezs Kisvárda-i zászlós. Nagyezüst, kisezüst és bronz Ká-

roly-kereszt.

Dr. Róth József hadnagy, Kisvárda. Nagyezüst, kisezüst, bronz Ká-
roly csapatkereszt.

Kálmánéi hadnagy. Nagyezüst, kisezüst és bronz Károly csapatke-

reszt.

Auslánder Mór had. megh.
Herskovits Mihály megh.
Róth Izidor elesett

Dr. Berkovits Izidor

Szél István t. had.

Rosenbaum Miklós

Földes Sándor

Fischer Ferenc
Felber Hermán
Schwarz Hermán
Schwarz Izidor

BLlein Vilmos
Weisz Hermán
Weisz Andor
Schwarz Annin megh.
Rochlitz Miklós t. íóh. elesett

Mándoki hadviseltek

Blumberger Jen
Spiegel Jen
Róth Samu
Weisz Jen
Friedmann Mór
Breiner Adolf

Hartmann Béla

Berger Zoltán
Farkas Ignác

Glttckmann Ignác
Reismann József

Blumberger László

Schlesinger Vilmos

Orosz Izidor

Ziegler Ferenc
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KISVARSANY

Tiszai járás, 1219 lakos

Zsidó lakósság 1784/85 6 lélek

1880 118 „

1930 54 „

Az els zsidók a 18. század második felében települtek itt le. A falu

termékeny földje néhány mágnás tulajdona, akik ipari üzemeket állítot-

tak fel a termékeik feldolgozására.

A zsidóknak ebben nem volt részük, ezért nem is gyarapodott szá-

muk. St, a fiatalok lassan elhagyták a falut..

A hitközség 1855 óta Mándokhoz tartozott.

194-ben elször Mándokra, majd onnan Kisvárdára szállították ket
és onnan Auschwitzba, ahol mindannyian elpusztultak.

LASKOD

Petneházi járás, 1101 lakós

A kis közösség a nyirmadai rabbinátushoz tartozott. Csak imaháza

és temetje volt. A zsidók kereskedk, iparosok voltak, kivált közülük

egy 300 holdas földbirtokos.

1944 Peszáchja után a kisvárdai gettóba szállították ket. Háború
után néhányan hazatértek, de 1963-ban már nem volt egy zsidó sem
Laskodon.

M ANDOK

Tiszai járás, 5188 lakós

Zsidó lakósság 1784/85 41

1888 358

1930 401

Az 1770-es népszámlálás már emlit néhány zsidót Mándokon. 1867-

ben önálló orth. hitközség. A tiszai járás összes kisebb hitközsége mind
hozzá tartozott. Aztán rövid idre megsznt önálló hitközség lenni és

Kisvárdához csatlakozott, de azután visszatért önállóságához.
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Háború után néhányan visszatértek és ottmaradtak egy ideig. Az-
tán lassan elszállingóztak a faluból. 1947-ben TniiuiönBrft 2 pgaiá/i ma-
radt.

GYÜBE

Tiszai járás, 1107 lakós

Az 1774-es népszámlálás már emlit zsidókat, akik külön engedéllyel

telepedtek le Gyürén. Ezek kereskedk voltak, kevés iparos, néhány
gazdálkodó.

Zsidó lakósság 1784/5 21 lélek

1840 28 „

1880 150 „

1930 122 „

1945 20 „

1880-ig önálló hitközség volt, Nagyvarsony is hozzá tartozott. Ez-
után csatlakozott a kisvárdai hitkö^éghez.

1925-ben Ráv Róth Smuelt választotta a hitközség rabbijává és ak-
kor ismét önálló hitközség lett. Hozzá tartozott: Kopocsapati, Kisvar-

sány es Révaranyos. Intézményei: Chevra E^adisa, temet, mikve, vágó-
hid. Tmnploma nem volt. Magánházakban imádkoztak. Viszont volt met-
szje, sámesza és néha melámedja is.

A közösség sokat szenvedett a román megszállás alatt. Sokakat
megkinoztak és kiraboltak.

A „Rongyos Gárda” nev szabadcsapat is sok szenvedést zúdított a
zsidókra. Valóságos pogromot rendezett közöttük, mit a hatóság ölhe-

tett kezekkel nézett. Az els zsidó törvény miatt sokan vesztették el

állásukat. A megélhetés egyre nehezebbé vált.

1941-tl kezdve a fiatalokat munkaszolgálatra viszik. 1944-ben a
nádüldözés kezdetével néhány zsidót elfogtak. Nyíregyházára vitték

ket és ott megkinozták. Peszách után kocsikon Kisvárdára a gettóba
hurcolták a gyürei zsidókat, aztán az els transzporttal Auschwitzba ke-

rültek. Háború után a visszatérk elhagyták a falut. 1963-ban már nem
volt egy zsidó sem Gyürén.
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A hitközség önállóságát feladva, Kisvárdához csatlakozott 1895-ben.

Temetje is közös Kisvárdával.

A cionizmus nem volt népszer, de azért a legtöbb házban ott volt

a KKL és R. Méir Báál Hánész persely.

Az els világháborúban két gyulaházi zsidó esett el. A zsidó-ellenes

atrocitások 1940-ben a zsidók ablakainak beverésével kezddtek. A
„Hangya” fogyasztási szövetkezet a zsidó keresked tönkretevésére ala-

kult.

1941-ben 15 fiatal vonult be munkaszolgálatra. Az otthon maradot-

takat 1944-ben, Peszách után, a Msvárdai gettóba vitték. Az els transz-

portot Sávuot 2. napján szállították Auschwitzba és rögtön elgázosítot-

ták ket.

Háború után 5 fiatal n és 10 fiatal férfi, akik Munkács mellett

voltak munkaszolgálatban, tértek vissza. A templomot romokban talál-

ták. Nem kezdtek új életet a faluban, hanem elköltöztek onnan.

FfiNYESLITTKE

Kisvárdai járás, 2398 lakós

Zsidó lakosság 1784/85 22 lélek

1880 116 „

1930 58 „

1946 2 „

Az 1770-es népszámláláskor már laktak itt zsidók. Az els letele-

pülk Kárpátaljáról érkeztek. Temetje tanúskodik a régi településrl.

A zsidók többsége keresked, de voltak iparosok és kisgazdák is. Ma-

lom és szeszgyár zsidó kézben volt. A közösség a kisvárdai rabbisághoz

tartozott, de volt imaháza, chéderje. Metszt, sameszt és esetenként

melámedot is tartott. A gyermekek, mivel zsidó iskola nem volt, a közeli

Kisvárdán tanultak.

1919-ben a „fehér terror” idején több zsidót Kisvárdára vittek és

ott fogva tartották ket.

1938-ban az els zsidó-törvény megfosztotta a gazdálkodókat föld-

jüktl. 1944-ben, mindjárt peszách után, a kisvárdai gettóba hurcolták

Fényeslittke zsidóit. Sok szenvedés, kínzás és éhezés után útjuk Ausch-

witzba vezetett. Elszállításuk után a cscselék megrohanta az imaházat,

szétszaggatta a tórákat és megszentségtelenítette az épületet.
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vagy Havánál Herzlián, mindig szóbakerül a távoli Nyirség, hisz* ho-

gyan is felejthetnénk el a mi drága halottainkat.

Nekem, személy szerint, igazán nem sok maradt Dombrádból. Csu-

pán egy fénykép és egy családi legenda. A fénykép egy megtört öreg-

asszonyt ábrázol, az Édesanyámat, a szülei sírjánáL A legenda pedig

arról szól, hogy apám 1919-ben, amikor Dombrád átmenetileg román

megszállás alatt volt, éjnek idején egy mosóteknben kelt át a Tiszán,

hogy feleségül vegye anyámat. Az rszemek tüzeltek rá, de szerencsére

rosszul céloztak a sötétben. Ha a románok akkor valamivel jobban cé-

loznak, ezek a sorok sohasem láthattak volna napvilágot...

Dán Dalmát

GEMZSE

Tiszai járás, 856 lakós

Zsidó lakosság 1840 8 lélek

1930 79 „

Az 1770. esztendben megtartott összeírás már tud a gemzsei zsi-

dókról. A kis közösség mindvégig nehezen élt e jelentéktelen faluban.

Gemzsei testvéreink a mándokí orth. hitközséghez tartoztak.

1941-ben a férfiakat munkaszolgálatra vitték, három évvel késbb
szekerre rakták az otthonmaradt Öregeket, asszonyokat és gyerekeket

és beszállították ket a gettóba. Onnan a halálba vezetett az út.

GYULAHAZA

Kisvárdai járás, 1973 lakós

Zsidó lakosság 1747 4 lélek

1840 91 „

1860 168 „

1930 79 „

Az 1747 népszámlálás négy tagú zsidó családot emlit. Utánuk jöt-

tek a többiek Kárpátaljáról és GaUciából.

Legtöbbjük gabona- és krumpiikereskedelemmel foglalkozott. Kevés
volt az iparos és gazdálkodó. A lakossággal jó viszony alakult ki.
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mát-gáni lakásán felidézzük a dombrádi világot. „Mégis elhurcolták ket,

mint idegeneket!...”

Hát igen, ma már pontosan tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni:

eladni a földet, a házat, amig még lehetett, mindent pénzzé tenni, ki-

vándorolni Palesztinába és ott folytatni a gazdálkodást! De úgy látszik,

ez a terv akkoriban túl kockázatosnak tnt...

Szinte látom magam eltt a meghitt hangulatú kis zsidó-templomot,

a kedves, hófehér szakállu rabbi bácsit. Valakitl azt hallottam, hogy a

rabbi, Zolival és Árminnal együtt még megérte Auschwitzban a felsza-

badulást. Pészach után haltak meg mindhárman, az amerikai hadsereg

kórházában, de utolsó erejükkel még betartották a pészachi vallási el-

irásokat.

Egy darabig a „Chájder”-be is jártam, de hamar beláttam, hogy a

lipótvárosi zsidó elemiben szerzett hittudomáinyi ismereteim nem elegen-

dek ahhoz, hogy a helybeli ifjú gáonokkal lépést tudjak tartani... Ér-

dekes, hogy Dombrádról csak a zsidókra emlékszem vissza: Ica nénire,

Komfeld nagymamára, Priedrich Jóskára, a gójokra viszont egyáltalán

nem emlékszem, holott Pesten szép számmal voltak nem zsidó játszó-

társaim is. Itt falun valahogy sokkal ersebb volt a válaszfal a zsidók

és a magyarok között, mint a fvárosban. Bár tartozom annyival az

igazságnak, hogy a jegyz mindig meghivta egy kis tereferével egybe-

kötött alsós-partira Édesapámat, a pesti birót, ha Dombrádon tartózko-

dott Azonban nekem egyetlen keresztény barátra se sikerült itt szert

tennem. St a parasztgyerekek nem egyszer utánam kiabáltak az utcán:

„Zsidó, 5»idó, sztálinfajta zsidó!” Akkoriban kinos szorongást okozott

nekem ez a csúfolódás, s csak vagy tíz évvel késbb tudtam nevetni

rajta, 1953-ban, amikor éppen Sztálin elvtárs jóvoltából kerültem bör-

tönbe, fbenjáró cionista bneimért...

Egyszer Ármin bácsinak is volt egy jó kis esete a vasútállomáson.

Egy legény a füle hallatára, jó hangosan megjegyezte: „Nem akarok

többé zsidót látni!” A keménykötésü Ármin bácsi nem maradt adós a

válasszal: „Akkor vakuljál meg, édes fiam!”

Nagymama Ungvárról, nagypapa pedig, ha nem tévedek, Munkács-

ról került Dömbrádra. Családunk vendégszereplése ebben a poros sza-

bolcs-megyei faluban röpke két nemzedék alatt véget is ért. Senki se

tért vissza Auschwitzból... De a Krón nagyszülk mérhetetlen fájdal-

mát ott az Égben egy dolog talán mégis enyhiti kicsit: négy unokájuk,

hét dédunokájuk és kilenc ükunokájuk él Izráelben, a zsidók országában

és amikor összejön az egész nagy család Judánál, Máábárot kibucban.
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KISFIÜ A KISVONATON . .

.

A címben említett kisfiú én voltam valamikor, 35—áO évvel ezeltt,

a kisvonat pedig a helyiérdek vicinális kávédaráló, amely összekötötte

boldogult édesanyám szülfaluját, Dombrádot a nagyvilággal, azaz Nyír-

egyházával. A jóval közelebbi Kisvárda irányába nem volt vasút. Bu-
dapestrl egy teljes napig tartott az utazás. Reggel felszálltunk a vo-

natra, délután volt, mire Nyíregyházára értünk és onnan még jó 2—

3

órán3d zötyögés a kisvonaton.

Emlékszem, 1943 nyarán, kilencéves koromban, a nálam alig vala-

mivel idsebb Jutka unokanvéremmel felntt diszkiséret nélkül utaz-

tunk le Pestrl Dombrádra. Egész oda voltunk a büszkeségtl, hogy mi
már milyen önállóak vagyunk. Abban az esztendben a szokottnál is

hosszabb idt töltöttem a szabolcsi rokonoknál, vagy három hónapig

maradtam ott, mivel a bombázások miatt jóval késbb kezddött meg a
tamtás. Szerettem Dombrádon lenni. A kötetlenebb falusi élet jólesett a
város krengetege után. Élveztem a tiszaparti csavargásokat és minden
nap újból elálmélkodtam rajta, hogy alkonyatkor, amikor a csorda meg-
jött a legelrl, a tehenek milyen szépen hazataláltak, kiki a saját há-

zába. Lám, nem is olyan marhák!

Anyámék tizenkettn voltak testvérek. A Krón nagyszülket én már
nem ismertem, de annyit mindenesetre tudok róluk, hogy vallásos or-

thodox 2^idók voltak és jómódban éltek. A gyerekeik szétszéledtek a
nagyvilágba: Samu, a legidsebb fiú kivándorolt Amerikába; Szerén

Székelyhidra ment férjhez; Rezsin és Ilonka, az Édesanyám, Budapest-

re; Koméi pedig Kalocsára. Andor jónevü orvosként Pesten praktizált.

Dombrádon csak Tibor és Zoli nagybátyáim maradtak, akik gazdálkod-

tak, valamint Blanka néném, aki a népes Komfeld család egyik fiához,

Árminhoz ment férjhez. Én mindig náluk laktam. Jól emlékszem a ki-

csiny, de barátságos házra, a kertre, a családtagnak számító Morzsa
kutyára. Vajon vele szegénnyel mi lett, amikor a dombrádi zsidókat

deportálták?.,. G3niri unokabátyám még meglátogatta ket a nyíregy-

házi gettóban, persze hamis papírokkal, de hát semmit sem tudott segí-

teni. „Valamennyien izes magyarsággal beszél, magyarosan öltözköd
zsidók voltak!” — emlékezik vissza Oszkár unokabátyám, amikor rá-
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Jóllehet a „fehér terrornak” Dombrádon nem voltak zsidó áldozatai,

de szellemét sokáig érezték hittestvéreink. Hosszú ideig propagáltáüc,

hogy keresztények ne vásároljanak zsidó üzletben és ne kössenek velük

üzletet, — a helyi antiszemiták.

1935-ben a parasztok egy „Ásó és sarló” nev pártba tömörültek és

els ténykedésük a zsidó üzletek kirablása vcüt. Egy világháborús zsidó

tífízt önvédelmi alakulatot szervezett, mely erszakra erszakkal vála-

szolt. A kemény visszaütés megszüntette az atrocitásokat.

1938-ban az els zsidó törvény megfosztotta a dombrádi zsidókat

megélhetésüktl. A kis és nagybirtokokat minden kártérítés nélkül ki-

sajátította az állam. A zsidó tisztviselket menesztették állásukból. A
legtöbb keresked és iparos iparengedélyét nem újították meg. És bár

a hitközség nagyrészét megfosztották megélhetésétl, ugyanakkor meg-

követelték, hogy adójukat még iparengedélyük megvonása után is to-

vábbi egy évig fizessék.

1942-ben a férfiakat munkatárborba vitték és bevonulásuk után

mindjárt ukrajnai menetszázadba osztották be ket. Néhányan közülük

orosz fogságba estek, de legtöbbjüket a fagy és az éhség pusztította el.

Sok munkaszolgálatost útközben lttek agyon a keretlegények.

1944. áprilisában a templom udvarába tömörítették dombrádi test-

véreinket. Elször megengedték nekik, hogy magukkal vihessék amire

szükségük van, majd éjjel meglepték ket a csendrök, csaknem minden

holmijukat elrabolták. Másnap kocsikon beszállították ket a kisvárdai

gettóba. Sorsukat csupán az enyhítette, hogy megengedték nekik hogy

pesti rokonaiktól élelmiszer-csomagokat kaphassanak.

Röviddel a gettóba szállításuk után eldeportálták ket Auschwitzba,

ahol az idseket, a gyermekeket és a gyermekes anyákat rögtön elgá-

zosították.

A háború után egy zsidó sem maradt Dombrádon. A hitközség épü-

leteit eladták és az életben maradtak alijáztak.
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DOMBBAD

Falu Szabolcs m. kisvárdai járásában, Nyíregyházától 12 km. tá-

volságra. Lakosainak száma 1941-ben 6688.

Zsidó lakósság 1784/85 10 lélek

1851 15 „

1930 234 „

Már az 1770-es népszámláláis említi a Dombrádon él zsidókat. Eze-

ket vonzották a földesurak által nyújtott kedvezmények.

A dombrádi zsidók nagyrésze kiskeresked volt, akik leginkább a

helység jóhírnévnek Örvend mezgazdasági termékeit árusították, fleg

burgonyát és dohányt. Néhány kisiparos is volt, mint cipész, szabó, ko-

vács, mészáros, asztalos. Voltak közöttük hivatalnokok is. A községben

három zsidó orvos élt, köztük az egyik községi orvos. Néhány zsidó hi-

vatalnok is volt a községben meg a patikus. Zsidók voltak a szeszgyár,

a malom, a frésztelep és a gyógynövényfeldolgozó üzem tulajdonosai.

18 gazdálkodó élt Dombrádon, közülük három nagybirtokos.

A hitközség valószínleg a 18. század második felében alakult és

1868-ban az orthodox irányzathoz csatlakozott.

A dombrádi anyahitközséghez a következ fiókhitközségek tartoz-

tak: Tiszakanyár, Borgászka (5 zsidó), Karahalom (9 zsidó), Rékaho-

mola (4 zsidó). Intézményei: Chevra Kadisa, Negylet, Gemilát Cheszed

pénztár, Tiferet Bachurim és Chevra Sász. A kis hitközség i*abbin kí-

vül tanítót, kántor-metszt, melámedot és sameszt tartott.

A hitközség jesivát, chédert és elemi iskolát tartott fenn.

Temploma a 18. század végén épült. Késbb renoválták és megna-

gyobbították. Két rabbija közül megemlítjük Leichtág Efráimot (1920

—

1944) a „Minchát Efráim” szerzjét.

A néhány cionista érzelm hittestvér nem fejtett ki említésre méltó

tevékenységet, egyrészt a szélsséges vallásosok, másrészt a hatóságok

ellenkezése miatt. A cionizmussal szimpatizáló ifjúság egy része elhagyta

a falut és olyan városokba költözött, ahol bekapcsolódhatott a cionista

mozgalmak munkájába.

Az 1848/49-es szabadságharcban több zsidó résztvett. Az els vi-

lágháborúban 12 hsi halottat siratott a hitközség.

Az els világháború után Dombrád rövid idre román megszállás

alá került. A megszálló román katonák sok zsidó házat és üzletet fosz-

tottak ki.
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1944-ben a kisvárdai gettóba szántották ket és május 30-án depor-

tálták.

A háború után csak nyolcán tértek vissza, akik aztán elhagyták a

községet.

BAKTALÖBÁNTHÁZA

N3drbaktai járás, 2700 lakós

Zsidó lakósság 1747 11 lélek

1784/5 18

1880 48 »

1932 211 ft

A temetben található sírkövek arról tanúskodnak, hogy már a

18. század elején laktak a faluban zsidók.

Foglalkozásuk: kereskedk, néhány iparos, gazdálkodók és malom-

tulajdonos. A hitközség a nyirmadai rabbinátushoz tartozott. Intézmé-

nyei: templom, temet, Chevra Kadisa, Gemilát Cheszed. A közösség met-

szt, melámed-ot és sámeszt tartott. Ottani testvéreink mély vallásos-

ságukkal tntek ki.

Sok fiatal elhagyta a várost és olyan helyekre költözött, ahol nagy-

hír rabbik voltak a szellemi vezetk.

A két háború közt a görög kath. pap uszította a lakosságot a zsi-

dók ellen.

1941-ben 25 fiatalt hívtak be munkaszolgálatra.

1944-ben, mindjárt Peszách után, a kisvárdai gettóba tömörítették

a zsidókat.

Háború után 5 férfi tért vissza a munkaszolgálatból és 12 n a de-

portálásból.

Nagyjákóról is átköltöznek a zsidók Baktalórántházára. A templo-

mot hazatérésük után rendben találták. Néhány évig még folytatták a

vallási életet, ha korlátozott mértékben is, de egy id múlva már nincs

lehetségk és ezért lebontják a templomot.
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KISVÁRDA KÖRNYÉKE ZSIDÓSÁGA

AJAK

Kisvárdai járás, lakosainak száma 3044

Zsidó lakosság: 1784/85 27 lélek

1880 74 „

1930 63 „

1942 50 „

A 18. század végén telepedtek le itt a zsidók. Az 1770-es népszám-

lálás már említi ket.

Foglalkozásuk: kereskedk, iparosok, földbérlk.

A hitközség 1902-ben alakult és a kisvárdai rabbinátushoz tartozott.

Intézményei: templom, temet, Chéder 10—12 gyerekkel.

Mikor a csehek ellen megalakultak a magyar szabadcsapatok, Ajak-

ra is bevonult egy alakulat. A zsidó lakosság nagyon sokat szenvedett

tlük.

A fiatalok munkaszolgálatot teljesítettek.

1944-ben, az ötven lelket számláló közösséget a kisvárdai gettóba

szállították. Csak öten maradtak életben.

ANARGS

Kisvárdai járás, 2153 lakos

Zsidó lakósság 1747 3 lélek

1784/5 5 „

1880 105 „

1930 91 „

Az 1747. évi adóösszeirás egy zsidóról tud. Ez Gregoiius Jakobo-

vics. Foglalkozásuk: kereskedelem (fleg burgonya) és ipar. A 19. sz.

els felében alakult a hitközség, mely a kisvárdai rabbinátushoz tarto-

zott. Intézményei: templom, temet, chéder, mikve.
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Visszaálmodtuk azokat a szép napokat, melyeknek nosztalgikus bá-

ját egy életen át hordoztuk magunkban és csak a baráti együttlét tudja

enyhiteni azt a fájdalmat, amit az az érzés jelent, hogy soha többé azok

a szép napok vissza nem jönnek.

Baráti találkozó Izráelben. Jobbról balra: Marmorstein Buncsó, Katz Fisu,

Weisz Majsi, Teichmann Fisu, Gáliét Rumi, Haráv Pinchász Rosenbaum,

Lerner Hersu, Mandel Jichák, Rosenwasser Joszi

Vessen az élet, a sors bárhová, Kisvárda varázsa, összetartó ereje a
miénk marad. Azoké, akiket már nem követ egy új kisvárdai nemzedék.

S ez nagyon fájó...
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Dr. B£T1 (ROTH) ÖDÖN

Egyik betege mondta róla: „olyan nyugalom és türelem árad be-

lle, ami elhallgattatja a beteg bármily ers félelmét és elmondatja

vele minden panaszát”.

Dr. Réti Ödön 1902-ben született Kisvárdán. Nyolcán voltak test-

vérek. Nem dúskáltak bséges anyagi javakban. A szegény diákok rögös

útját járva haladt célja felé. Egyetemi elfoglaltsága mellett rosszul

tanuló diákokat korrepetált így keresve meg tanulmányaihoz és lét-

fenntartásához szükséges összeget.

Mikor megkapta orvosi diplomáját szíve visszavitte szülvárosába

Kisvárdára. Ott telepedett le és ott nyitotta meg orvosi rendeljét. Nem
is hagyta el szülvárosát mindaddig, míg a náci gyilkosok bele nem gá-

zoltak életébe.

öreg édesanyját és hat testvérét gyilkolták le a német hóhérok.

Nem tudott élni tovább Kisvárdán, és 1945-ben Budapestre költözött.

Budapesten elször, mint körzeti orvos mködik, majd egy nagy

Intézet belgyógyász forvosává nevezik ki. 1956-tól a SZOT forvosa.

1977-ben 50 éves orvossá avatása emlékére a Budapesti Orvostudo-

mányi Egyetem, arany diplomájával tiszteli meg.

A magyar állam munkásságának megbecsüléseként 1962-ben az „Ér-

demes orvos” kitüntetést adományozza neki.

Saját magáról így nyilatkozik: „A nyilvánosságtól fiatal korom óta

idegenkedtem. De mivel is dicsekedhetnék. Nem tettem semmit. Minden
cselekedetemben orvosi eskümet valósítottam meg. Gyógyítottam min-

denkor és mindenkit.

Pénzvágyó, vagyon szerzésre törekv ember sohasem voltam.

Pácienseimben mindig a szenved embert láttam, akinek gyógyítá-

sára felesküdtem. Nincs különbség a gazdag és szegény betegek szen-

vedése között. Mindkett gyógyítását elírja az orvosi eskü.

Legnagyobb jutalmam az volt dolgos életemben, hogy régi kisvár-

dai pácienseim, akik nem felejtették el, hogy valamikor nemcsak ingyen

gyógyítottam, hanem ingyen gyógyszerrel is elláttam ket, meghívtak

New Yorkba és tiszteletemre egy nagyon szép összejövetelt rendeztek.

Nevemre 75 fát ültettek a KKL erdejében.

Ezen a new-yorki összejövetelen, melyen 120 kisvárdai testvérem

vett részt, lepergett elttünk életünk minden szép és fájó szakasza.
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A szerzn 1925 június 11-én született Kisvárdán, 1941-ig ott vé-

gezte elemi és középiskolai tanulmányait.

Felejthetetlen gyermekkori élményekre emlékszik, amelyek a dön-

tésre váró pillanatokban elhatározását irányították. Kisvárda a magyar

orthodox zsidóság egyik népes, élénk közössége volt, Rav Rosenbaum

Mose, több, fontos, haláchikus m szerzje nevelte, vezette, tanította az

ifjúságot.

A keresztény ifjúság körében mindig akadtak olyanok, akik — oly-

kor csak szórakozásból — megráncigálták a kipécézett zsidó férfiak

szakállát. Ez nem ritkán verekedést robbantott ki.

Egy ilyen alkalommal Heller Márta, — akinek szülei módosabb

gentry zsidókhoz tartoztak — az iskolából hazamenet szemtanúja volt

egy ilyen jelenetnek. Ez alkalommal azonban a matrózruhás, fehér zok-

nis, fekete lakkcips kisláuiy olyan képet látott, amely eltért a megszo-

kottól. A dulakodók közé váratlanul behatolt egy zömök fiú, aki úgy

vágta állón az egyik legén5rt, hogy az nyomban elájult. A többi erre

megrökönyödve nézett az új résztvevre, aki Kisvárdán egyáltalán nem

volt „új”.

A zsidót fiút Grüner Bélának hivták.

Mint egy oroszlán, úgy verekedett — mesélte odahaza szüleinek

Márta.

Aztán jött a deportáció. Márta szüleit meggyilkolták. Németország-

ból egyedül tért vissza. Beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány-egye-

temre.

Izráel megszületése után alijázott. Az sújhazával ismerkedve Jeru-

zsálembl Rámát Gánba utazott. Ott akkor éppen nagy ünnepséget ren-

deztek. Szoborleleplezésre gylt oda a nép.

A kék-fehér lepel lehullott. Két egymással viaskodó oroszlánt ábrá-

zolt a szobor.

Kiket jelképeznek az oroszlánok — kérdezte Heller Márta.

Az egyik Angliát, a másik pedig Dov Grünert. Bizonyára hallotta

ezt a nevet,

Igen, én láttam t, amikor még él oroszlán volt...

Gervai Sándor z.l.
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Ha Tisza Istvánt nem sodorja el a balvégzet a kormánykerék mel-

ll,, akkor Vadász Lápot els zsidó miniszterként fejezi be életét.

A Tisza kormány bukása után visszavonult a politikai élettl és új-

ból megnyitotta Kisvárdán ügyvédi irodáját és fokozottabban kapcso-

lódott be a felekezeti életbe. Elvállalta az Izr. Magyar Irodalmi Társa-

ság elnöki tisztjét is.

Halála után jelentek meg „Beszédei” és számos jogi tanulmánya,

amit élete folyamán irt.

VARKONYI MIHÁLY

Kisvárdán született 1891-ben. A Sziniakadémia elvégzése után a Ko-

lozsvári Nemzeti Színházban mködött, majd felkerült Budapestre. 1923-

ban ment ki Amerikába, ahol népszer és kedvelt filmszínészként szá-

mos nagyhír filmben volt fszerepl.

FELBEBMAN HENRY

Született Mándokon 1850, meghalt 1927. Frankfurtban. Pozsonyban,

majd a prágai egyetemen tanult philológiát, majd doktorátust tett.

1873-ban Párisban „Bábel tornya” néven nyelvészeti intézetet ala-

pított.

Hosszabb utazás után 1873-ban Londonban telepedett le s 1879-ben

társalapítója lett az „United Service Gazette”-nek, 1880-ban pedig tu-

lajdonosa az „Examine” és a „Life” c. folyóiratoknak.

önállóan megjelent mvei „Die Ethik Spinozas”, — Geschichte dér

Mauren, „Über Maimonides” stb.

FELBERMAN LOTUS

Született 1861-ben Mándokon. Testvére Henry Felbermannak. ö is

a „Life” munkatársa, majd késbb társtulajdonosa. Számos magas an-

gol és magyar érdemrendek tulajdonosa.

Jókai Mór számos mvét fordította angolra.

HELLER MARTA PSZICHOLÓGUS

Az európai pszichológiai folyóiratok könyvrovatában az elmúlt hó-

napokban méltató és elismer bírálatok jelentek meg Márta Guiora Hel-

ler „Béitrag zr Psychodiagnostik dér Epilepsie im Kindesalter...” cím
mvérl.
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Neves emberek, nemzetközi szervek fordultak az angol kormányhoz

Dov érdekében, A szabadság;szeretet és hsiesség példaképévé vádt a

világ szemében.

Közben az Écel pontos tervet dolgozott ki Dov és társainak kimen-

tésére a jeruzsálemi börtönbl. Ám azon a reggelen, mikorra kitzték a

terv végrehajtását, Dovot és társait az akkói börtönerdítménybe szál-

lították.

Gyorsan más tervet dolgoztak ki az akkói börtönbl való megszök-

tetésükre, de az angolok az éj közepén, anélkül, hogy családjuktól el-

búcsúzhattak volna, vagy akár a „vidduj” imát elmondhatták volna ki-

végezték Gruner Dov-ot és három társát.

5714 Ijjár 24-én (1954 máj. 27.) avatták fel Dov Gruner emlékm-
vét Rámát Gánban. A szobor Hanna Orloff alkotása. Juda, a fiatal

oroszlán belevájja karmait a brit oroszlán szívébe.

KISVÁRDAI NEVES EMBEREK
VADÁSZ LBPÓT

Neves államférfi született Kisvárdán 1861. júl. 2-án, meghalt 1924

augusztus 29-én.

A budapesti egyetemen tanult s miután jogi doktorátust és ügyvédi

oklevelet szerzett, szülvárosában nyitott ügyvédi irodát. Rövid id alatt

a megye legkeresettebb ügyvédje, és mind a városi, mind a megyei köz-

életnek eg5dk vezet tényezje lett.

1910—1918 közt országgylési képvisel volt és mint Tisza István

személyi bizalmasa nagy befolyásra tett szert. Egyike volt a legképzet-

tebb politikusoknak és a legkitnbb szónokoknak. Mikor szkebb pát-

riájából Kisvárdáról felkerült a magyar parlamentbe, még alig néhá-

nyan ismerték. De már els beszéde feléje fordította a közfigyelmet. A
klasszikus szépség beszéd annyira meghatotta és elbvölte Tisza Ist-

vánt, hogy legbensbb barátjává fogadta. Veretes beszédei mind elbbre

és elbbre vitték karrierje útján és a Munkapárt egyik legtekintélyesebb

tagja lett.

Az 1915-iki házszabályszigorító törvényt tervezte és ezt róla „Lex

Vadász’*-nak nevezik mindmáig.

1913-ban igazságügyi államtitkár lett Lukács, majd Tisza István

kabinetjében. Ebben az állásában is jelents tevékenységet fejtett ki a

sajtótörvény, a moratóriumról szóló törvények és egyéb rendeletek el-

készítésében.
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önök nagyon jól tudják^ hogy az alija jogok korlátozása gyilkos

merénylet a zsidó milliók ellen. N^em fiait, öregeket, asszonyokat és

gyerekeket Ítélnek halálra az Ország kapuinak bezárásával. Hazánkat

egy hatalmas angol katonai bázissá változtatták, fegjrver erejével rabol-

ják el a zsidó néptl azt a földet, melyre morális és történelmi joga van.

önök megcsúfolják a Jóteremt Ígéretét, mellyel seinknek adta ezt

a földet, mint ahogy lábbal tiporják a nemzetközi szerzdést, amelynek

célja: otthont teremteni az üldözött zsidó népnek. Az önök által aláírt

szerzdés nem más, mint papírrongy, éppen ezért nem marad más hátra,

mint érvényt szerezni az önök által aláirt kötelezvénynek: szuronnyal,

golyóval és a fegyverek erejével.

Tudja meg a világ, hogy nincs olyan hatalom, mely el tudná szakí-

tani azt a szent kapcsolatot, amely a zsidó nép és országa között van.

És aki ezzel megpróbálkozik az vérével fizet és Isten átka lesz rajta.**

%

.-r^i

lí

Hanna Orloff szobra Dov Grüner emlékére

105 napot töltött Dov a halálra Ítéltek cellájában és vívta küzdel-

mét életéért. Mikor harcoló társai angol túszokat tartottak rizetükben,

az angolok sietve kijelentették, hogy a halálos Ítélet végrehajtását bi-

zonytalan idre elhalasztották.

A világ közvéleménye is megmozdult Dov megmentése érdekében.
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tésszer támadáis sikerrel járt. Percek alatt úrrá lettek a várszeriien ki-

képzett rendrlaktanyán. Dov tízszer tette meg az utat ers fegyvertüz-

ben a rendrségi épülettl a fegyvert elszállító autókig. Társai zárótüz-

zel fedezték és sikerült neki teljesen kiüríteni e rendrség fegyverrak-

tárát.

Már majdnem végeztek a rájuk bizott feladatokkal, mikor az ango-

lok ersítést kaptak Petach Tikva fell.

A támadók parancsot kaptak a visszavonulásra, de Dov nem volt

hajlandó visszavonulni mindaddig, míg a raktárban lev robbanóanyagot

ki nem hozta. Ekkor sebesült meg.

Egy golyó az állát zúzta szét. Beleesett egy árokba, ahonnan társai

nem tudták kimenteni.

A súlyosan sebesült Dovot az angolok elfogták és ers rendri fe-

dezettel a „Hadassa^’ kórházba szállították. Sebesülése súlyos volt és

sokat szenvedett. De tudta, hogy társai mindent elkövetnek kimentésére.

Ki is dolgoztak egy tervet megszöktetésére, azonban ellenezte.

Attól tartott, hogy a terv sikeres véghezvitele után az angolok többé

nem visznek a „Hadassa” kórházba sebesült harcosokat, hanem arab

kórházakba helyezik el ket s ott nem kapnak majd rendes kezelést.

A „Hadassa”-ból átszállították Jaffára az ottani állami kórházba,

majd a jeruzsálemi központi börtönbe, onnan pedig tovább vitték a lat-

runi internáló táborba.

Innen viszonylag könnyebb a szöktetés, de Dov kérte a mozgalom

vezetit, ne tegyék. Vannak társai, akik sokkal régebben sínyldnek a

táborban, mint és azok sokkal több hasznára lehetnek a felszabadító

háborúnak mint , aki sebesülése miatt már nem teljes érték harcos.

A bírósági tárgyaláison a többek között ezeket vágta biráinak sze-

mébe: „önöknek semmi törvényes joguk nincs Ítélkezni fölöttem. Ez a

törvényszék lábbal tiporja a jogot. Ezt a törvényszéket nem a zsidó

nép választotta, hanem egy elnyomó uralom nevezte ki. A mandátum

melyet a Népszövetségtl kapott, arra kötelezi az angol birodalmat,

hogy biztosítsa az országából kizött zsidó nép hazájába való újra visz-

szatérését. Sokat szenvedett már ez a nép történelme folyamán. Eljött

az id, hogy a zsidó nép visszatérjen si földjére és ott nyugalomban

élhessen.

Ez és csak ez az egyetlen jogi és erkölcsi alapja az angol mandá-

tumnak.

önök azonban visszaélnek a népektl kapott mandátummal és tör-

vénytelen brutális uralmi rendszerrel akarják megtörni a hazájába visz-

szatér zsidókat és bezárják az ország kapuit Izráel hazatér fiai ell.
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1939-ben a Betár egy illegális aliját szervezett Pesten, Dov szíwel-

lélekkel dolgozott az alija sikeres elindítása érdekében.

A hajó 1940-ben érkezett az országba. Az angolok elfogták a hajót

és utasait, az illegális máápilokat az átüti internáló táborba szálütották.

Hat hónapi internálás után kiszabadult és csatlakozott a gáüli Be-

tár-szervezethez, majd — magától értetd természetességgel — az ille-

g^ális Bcel mozgalomhoz.

1941-ben felsbb utasításra bevonult az angol hadseregbe és ott öt

évig szolgált. Egyike volt azoknak, akik erteljes harcot vívtak a zsidó

katonák jogainak elismeréséért.

Jelentkezik ejternys kiképzésre, hogy az ellenséges vonalak mögé

leszállva harcolhasson a náci megszállók ellen. De kiképzése során meg-

sebesült és így ezt a tervét nem tudta valóra váltani.

A „British Institute”-ban folytatta félbeszakadt tanulmányait. Elek-

tromérnök szeretne lenni.

A „Zsidó Brigád'' megalakulásával Dov folytatta katonai szolgála-

tát. Kikerült a frontra s ott mint elsrend harcos tnt ki nagy bátor-

ságával.

A német kapituláció után ott találjuk t a koncentrációs táborok

megmenekültjeinek segítésére siet zsidó katonák között. Élelmet visz a

halálra éheztetetteknek, biztatja, bátorítja ket jó szóval, elülteti a re-

ményt az összetört szívekben. Leveti raját ruháját és cipit s odaadja a

tábor nincstelenjeinek... „legyen egy mezítláb járó zsidóval kevesebb" —
Írja egyik barátjának.

A háborií befejezése után amerikai rokcínai hívják, jöjjön hozzájuk

Amerikába. Dov visszautasítja a meghívást.

Egyik ismersének így ír rokonai unszolásáról: „...hozzátartozóim

unszolnak, nem hag3mak nyugton, hogy utazzam hozzájuk Amerikába.

Egy ideig igyekeztem diplomatikusan elhárítani meghívásukat, miért

bántsam meg ket. Egy napon azonban megdühödtem és ezt írtam ne-

kik: „tudjátok meg, hogy itt akarok maradni Erec Jiszráelben, hogy

helyet biztosítsak a számotokra, ha egy napon ti is kénytelenek lesztek

fogni a vándorbotot és el kell hagynotok Amerikát".

A hadseregbl való leszerelése után, még mieltt elhelyezkedhetett

volna a polgári életben, harcba szóütotta a mozgalom. Fegyvert kell sze-

rezni egy natanjai katonai raktárból és e fegyverekkel támadást kell

indítani a rámát- gán-i rendr-laktanya eUen.

A támadás célja: megszerezni a rendrség épületében található fegy-

vereket és robbanóanyagot, az autókra rakni és elszállítani. A meglepe-
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KISVÁRDAI NEVES EMBEREK

DOV GBUNER (1912—1947)

Nemzeti hsünk — kisvárdai

Szabadságharcos volt az „tlceV' földalatti mozgalomban. Az angolok

elfogták és kivégezték.

,,Ezeket a sorokat 48 órával kivégzésem eltt Írom, elnyomóink gyil-

kos tettének végrehajtása eltt. Ezekben a percekben az ember nem ha-

zudik.

Esküszöm, ha lehetségem lenne életemet élirl kezdeni, mégegy-

szer ugyanazt az utat választanám, melyen eddig jártam, anélkül, hogy

valaha is gondolnék a következményekre’^

Ezt a levelet, melyet Menáchem Beginhez, az Écel parancsnokához

írt, így fejezte be: h katonája, Dov.

Dov Gruner 5706 Niszán 22-én (1946 ápr. 23.) a rámát-gáni rendr-

ség elleni támadásban megsebesült és fogságba esett.

Az Écel egy álló esztendeig küzdött életének megmentéséért, de min-

den erfeszítés hasztalan volt. Három társával — Alkosi, Dresner és

Kasani-val együtt az angolok felakasztották az akkói várbörtön kivég-

zési cellájában.

Mind a négyen azt kérték, temessék el ket Slomo-ben Joszéf mellé.

Az angolok nem teljesítették ezt a kívánságukat és Cfáton temették el

ket.

Dov Gruner Kisvárdán született. Édesapja az els világháborúban

tábori lelkész volt, orosz fogságba esett és ott is halt meg.

Édesanyja tíz évvel élte túl férjét.

Az árva Dov nagyszülei házában nevelkedett. A jesivában kitnt

gyors felfngásával és nagy szorgalmával. Mérnöknek készült. Tanulmá-

nyait Brünnben kezdte el, azonban csak két évet tudott az egyetemen ta-

nulni, mivel a németek megszállták Csehszlovákiát.

Dov visszatért Budapestre és ott egy villamossági üzemben, mint

segédmémök dolgozott.

Ezekben az idkben csatlakozott a Betár mozgalomhoz és lett a

mádrich, azaz a fiatalok kiképz felelse.
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cédulát öt névvel, egy pénzzel teli aktatáskát és se szó csak salom —
útnak indított.

A pályaudvaron csak úgy nyüzsögtek a nyilasok és tábori csend-

rök. Addig ldörögtem a bejárat körül míg gyanússá váltam és bevit-

tek a parancsnok irodájába kihallgatásra. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy
csak a fparancsnokkal beszélhetek, mert a németek megbízásából va-

gyok ott. Bevezettek a fparancsnokhoz, akit mindenki Nidosi ftest-

vémek szólitott. Megvizsgálta igazolványomat és én átadtam neki az öt

nevet tartalmazó cédulát: a németeknek elszámolnivalójuk van ezzel az

öt zsidóval. Biztosítom a ftestvért, hogy többé nem kell velük foglal-

koznia!

A nyilas gondolkodás nélkül kiadta a parancsot, hogy kerítsék el
az öt zsidót. Legalább fél órát tartott míg megtalálták ket a bezárt

vagonokban. Sr és zaftos káromkodások közt lökdösték ket elém. Én
ugyanabban a tónusban folytattam a velük való bánásmódot és már
vittem is ket a Vadász utcába. Átadtam ket Hunwaldnak a táska

pénzzel együtt. Se azeltt se utána nem láttam ket többé.

Késbb bekapcsolódtam a „Halálfejesek” nev banda munkájába,

ahol szintén módom volt jó pár embert megmenteni. Mint magyar ka-

tonatiszt estem orosz fogságba 1945 január 14-én Pesten. Onnan meg-
szöktem és kalandos utón kerültem vissza Kisvárdára Fischer Zolival,

Prerau Jancsival és Moskovits Sanyival. Kisvárdán már orosz uralom
volt. Mikor megkezddött a helyi rendrség megszervezése — Fischer

Zoli és Prerau Jancsi aktiv részt vettek annak munkájában. Én mint

összeköt mködtem a magyarok és az oroszok között. így alkalmam
volt néhány prominens antiszemitát börtönbe juttatni.

1946-ban elhagytam Kisvárdát és a „Habonim” cionista szervezet-

hez csatlakoztam. Elbb Monoron, majd Nagyberényben voltam hach-

sarán. Innen a „Bricha” mentakcióba küldtek és több ezer zsidó test-

vért sikerült átszöktetnem a határon, akik Erec Jiszráel felé vették

útjukat. 1948 végén kiutasították Magyarországról az erec-jiszráeli ki-

küldötteket (slichim) és akkor én lettem egyik vezetje a pesti Palesz-

tina Hivatalnak. Itt az volt a megbízatásom, hogy útleveleket szerezzek

és intézzem a hivatalos kivándorlást. Sikerült három vonatot elindítani

Pestrl Jugoszlávián keresztül és egy repülgépet.

1949 elején kénytelen voltam otthagyni Magyarországot és Mirjám-
mal, feleségemmel együtt április 11-én szerencsésen megérkeztünk Iz-

ráel országába.

Joszéf (Joszke) Beisman
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RÉSZTVEHEM A MENTÉSBEN . .

.

Néhány kisvárdai barátommal együtt 1944 április 21-én vonultunk

be munkaszolgálatra Kassára, Onnan, egy hónappal azután, Újpestre

vezényeltek minket.

Egy szép napon megjelent a száizadkörletben Efra és Cipi és össze-

írták a kisvárdaiakat. Efra megígérte, hogy rövidesen hallat magáról.

így is volt. Pár nappal késbb újra megjelent körünkben, ez alka-

lommal mint Benk Imre vasutas-tiszt, és ellátott minket, kisvárdaia-

kat, keresztény személyazonossági igazolványokkal meg pénzzel. Azon-

nal hozzákezdtünk megismerkedni új énünkkel és gyakorolni új nevün-

ket. Én Róka György lettem Efra „keresztségében”, Lemer Hersuból

Lakatos Láiszló lett, Pongrác János névre hallgatott Prerau János, míg

Pischer Zoli gyógyszerész Fekete Zoltán lett egy darabig.

Az Efrától kapott igazolvány és emberséges századparancsnokunk

biztatása ösztönöztek arra, hogy megszökjek a szolgálatból és szabadon

— segítsek zsidó testvéreimnek mindenben... A velem együtt lev kis-

várdaiakkal együtt megszöktünk, bementünk Pestre és a Vadász-utcai

„védett ház*’-ban (Üvegház) találtunk menedéket. Itt akkor már mköd-
tek a különböz cionista szervezetek és meglehets sikerrel dolgoztak a

mentési fronton. Minket is beszerveztek a munkába.

Én, magam részérl, beköltöztem Szalai Géza volt század-parancs-

nokomhoz, aki Pesten a Belvárosban lakott, ö elvitt a megszálló német

hadsereg fhadiszállására, a Svábhegyre. Bemutatott mint unokaöccsét,

aki mindenre hajlandó a „szent cél” érdekében. Még aznap beosztást

kaptam mint német-magyar összeköt futár. Elláttak fényképes igazol-

vánnyal, motorbiciglivel és utasították a raktámokot, hogy utaljon ki

részemre élelmiszert kérésem szerint, mert szüleimnél lakom, akik nem

bvelkednek földi javakban.

Naponta vittem különböz iratokat egyik helyrl a másikra és

ugyanakkor élelmiszert a Vadász-utcai bujdosó kisvárdaiaknak.

Egy nap az Üvegházból kijövet megállított Himwald Sómcha az-

zal, hogy az „ötös Bizottság kérdezi vállalnám-e öt fontos emberünk

megmentését, akiket éppen bevagoniroztak a Józsefvárosi pályaudvaron.

Gondolkodás nélkül igennel válaszoltam. Hunwald kezembe nyomott egy
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Mintegy százan még kb. 6 hétig tartózkodtunk itt, hogy egy kicsit

lábra álljunk. Hogy ez sikerült, elssorban annak köszönhet, hogy egy

orosz zsidó katonaorvos minden nap külön élelmet küldött részünkre.

Mikor elég ersnek éreztük magunkat, elindultunk hazafelé. Ez nem
ment olyan könnyen. Vonatról-vonatra szálltunk, bolyongtunk, amerre a

vonat vitt. Még Münchenbe is eljutottunk. Végül Pozsonyon keresztül

Budapestre érkeztünk, majd onnan haza, Erec Jiszráelbe.

Fríed Sára



lágerbe. Lányommal a W.C.-ben találkoztam és ott adtam át neki a ftt

krumplit.

A VÉG KÖZELEDK

Télen sokat szenvedtünk. Harisnyánk nem volt és papírral bugyo-

láltuk be lábunkat. Márciusban Alt-Sonmitzba vittek bennünket sánc-

ásásra. Itt borzalmas volt az éhség. Alig kaptunk valami ennivalót. 38

kg-ra fogytam le. A padláson aludtunk dermeszt hidegben egy kevés

szalmán. Az SS-ek hajszoltak ki a munkára. Éreztük, hogy már nem so-

káig birjuk. Ha nem jön a felszabadulás, mindannyian ott pusztulunk.

Egy áprilisi reggelen nagy bombázást és ágyúzást hallottunk, reink

útnak indítottak bennünket. Egy erd felé mentünk. Az erd szélén az

SS. katonák eltntek. Ez volta felszabadulásunk perce. 1945 áprilisában.

HAZAFELÉ

Elszéledtünk. Német házakba tértünk be, ahol a begyulladt németek

megvendégeltek bennünket, majd bementünk az ott lev luxemburgi tá-

borba, ahol emberi viszonyok közé kerültünk.

Itt találtak ránk az orosz csapatok.

Az Auschwitzból és munkaszolgálatból

visszatér fiatalok egy csoportja. A Bnéj

Akiva vallásos ifj. mozgalom tagjai

127



SZELEKTÁLÁSOK

Elször nem is sejtettem, hogy ez a halált jelenti. Csak attól féltem,

hogy elszakítanak leányomtól.

A 23-afl blockban Mengele kétszer is szelektált s akit gyengének ta-

lált vagy tetje volt, azt elvitték és soha többé nem látták ket.

A második alkalommal engem is kiszelektált, mert nagyon le voltam

romolva. Kató lányom a Blockaeltaestehez fordult, s könyörgött neki,

ne engedjen engem elválasztani tle. odajött hozzám, rámnézett s

mondta, fussak be gyorsan a barakkba. Berohantam és elbújtam, míg

fejünk felett elszállt a vész. A szelektálás ell igyekeztünk, mindig abba

a barakkba futni, mely már a szelektálás után volt. így kerültünk a 18.,

a 32, majd a 16. blockba. Innen vitték el egy szelektálás alkalmával só-

gornmet Krausz Sándomé Fried Ilonkát, Kató lányával együtt.

Engem egy szeptemberi szelektálás alkalmával Katóval együtt be-

osztottak egy munkáslágerbe.

OMZSA AUSCHWITZBAN

Sorstársaim kitanítottak arra, hogyan segíthetünk egymáson. Állan-

dóan érkeztek káposzta, krumpli és répaszállítmányok a láger konyhá-

jára. Szívembe hasított lányom gyors leromlásának szörny látványa.

Hajnalonként oda lopakodtam a kocsikhoz és elcsentem a rajtuk lev ká-

posztából. Zsákmányommal rohantam vissza barakkomhoz. A kockáizat

irtó nagy volt. Akit elkaptak, azt nemcsak véresre verték, hanem bünte-

tésbl megvonták tle az élelmet. Ennek következménye pedig biztos ha-

lál volt a legközelebbi szelektálásnál.

Szerencsére a láger konyhájára került Füredi Kató régi kábái jóis-

mersöm és segítségével jutottunk a létfenntartó élelemhez, ö mentette

meg életünket.

Októberben már szobákban laktunk a munkalágerekben. Én a gyár

veteményes kertjében dolgoztam. A szoknyámon két nagy zseb volt, me-

lyeket, vállalva a nagy kockázatot, megtöltöttem zöldségfélékkel. Termé-

szetesen az így megszerzett élelmet megosztottam társaimmal, ezért ne-

veztek engem Omzsá-nak.

Késbb kazánházban dolgoztam. Akkor még sikerült hozzá férkz-

nöm az elvermelt krumplihoz és azzal javítottuk fel élelmezésünket. A
kazánházban egy vödörben megfztem a krumplit és úgy vittem be a
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A DEPORTÁLÁS

Savuot els napján vagoniroztak be bennünket a csendrök kegyet-

len ütlegelés kÖ25epette. A gettóba még hozhattunk be bizonyos holmi-

kat, de innen csak meghatározott mennyiség élelmet és két rend fehér-

nemt vihettünk. A csendrök úgy hajszoltak bennünket, hogy sokan

még kis batyujukat is kénytelenek voltak eldobni.

Útban Auschwitz felé Kassán megállt a szerelvény s ott újabb al-

kalom nyílt kirablásunkra. Azután ránk zárták a vagon ajtaját. Élel-

münk volt, csak vizünk nem. Rettenetesen szenvedtünk a s25omjuságtól,

különösen a gyerekek. Szükségletünk elvégzésére csak egy vödör állt

rendelkezésünkre Amikor Auschwitzba érkeztünk sok halottat szedtek le

a vagonokból.

MEGINDUL A HALÁLGÉP

Az állomásról párosán indultunk. Én Kató lányommal mentem, Ta-

más fiam pedig Fried Béninével. Eredetileg Tamással akartam menni,

volt a legkisebb, neki volt rám a legnagyobb szüksége, de Mengele elrán-

tott tle és oda lökött Kató lányomhoz. Nekem az életemet mentette

meg, de Tamás fiam a baloldalra került és így sorsa beteljesedett. Fér-

jemet Pista fiammal a jobboldalra állították.

Este 10 óra tájban érkeztünk célunkhoz, ahol órákig álltunk zuhogó

esben. A tábor fell szörny visításokat hallottunk és láttuk az állan-

dóan felfelé gomolygó füstöt.

Borzadva kérdeztük az röktl: mi ez? ök azt válaszolták, hogy a
levágott hajakat égetik el.

örák múlva Birkenauba tereltek, ahol ferttlenítettek és aztán be-

öltöztünk hitvány rongyainkba, amit ruha gyanánt kaptunk. Hátukra
vastag vörös csík volt festve.

Leányommal és még néhány nyirmadaival a C. láger 23. blockjába

kerültünk. Itt kb. ezer n volt, legjobb tudomásom szerint mind magya-
rok. Vagy három hetet töltöttünk itt. 6—6 ember feküdt egy priccsen.

Lábasban adtak valami hideg löttyöt. Eveszköz hijján egymás után it-

tunk belle. Napi 20 gr. volt kenyér fejadagunk. Szeptemberig nem dol-

goztunk és csontvázzá fogytunk. Hajnali 3—8-ig és este 4—7 álltunk

Zaehlappelon.
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FRIED SARA TANÜSAGA:

1938-BAN KEZDDÖTT

1938-ig viszonylag nyugalomban éltünk. Megszoktuk, hogy másod-

rend állampolgárok vagyunk.

1938-ban az els zsidótörvény után fellángolt a gylölet Nyirmadán

is, ahol férjemmel és gyermekeinkkel éltünk.

Egy keresztény tanító-pár Káipáti és Kovács Ibolya indított akciót

férjem ellen. Nem k kezdtek akciót személyesen, hanem felbujtották a

házunkban mhellyel rendelkez Kis borbélyt, hogy férjemet jelentse fel.

A vádnak egy célja volt: hogy annak alapján meg\^onják férjem

ecetgyártási jogát és hogy zsarolhassanak bennünket. Néhány ezer pen-

gvel sikerült az ügyet elsimítanunk.

A siker csak idleges volt, mert az 1940. évben elször a férjem

ecetgyártási jogát vonták meg. Ugyancsak ebben az évben hívták be

munkaszolgálatra Kassára, ahonnan a Délvidékre került. Helyzetünk ez-

által is súlyosbodott.

A GETTÓ

Nyirmadán 120 zsidó család élt, öt-hatszáz lélek, akik Chol Hámoéd

peszáchkor kerültek a gettóba. Mindössze két napot töltöttünk itt, az-

után átszállítottak bennünket a kisvárdai gettóba. Az országutat ellep-

ték a helybeli parasztok, akik kárörvend röhögéssel kisérték a gyászos

menetet.

A kisvárdai gettóban a nyirmadaiakat egy külön utcában helyezték

el, szörnyen összezsúfolva, tizenketten egy kis szobában. Itt hat hétig

maradtunk. Szenvedésünket fokozta a csendrök kegyetlen bánásmódja.

Elvitték a gazdag zsidókat és borzalmas kínzások közepette igyekeztek

megtudni tlük, hol rejtették el vagyonukat.

Sógoromat Fried Bénit is elvitték s csak két nap múlva tért vissza

borzalmasan megkínozva. Elmesélte, hogy a mellére térdelve órákig

verték talpát gumibottal a csendrök. Nem is állt többé lábra, úgy tet-

ték fel a vagonba. Auschwitzban pedig a halált jelent baloldalra került.
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Akik eljöttek hozzám tanácsot kérni, azoknak azt mondtam: rejtz-

zenek el a deportálás idején, mindenütt, ahol csak meg lehet bújni és

nehogy felszálljanak a vagonokba, mert a deportálás: halál.

Nemes mérnök azt kérdezte, mit csináljak feleségemmel és kis cse-

csemmmel? Mit csináljak szüleimmel? Hogy m^thetem meg én az éle-

temet nélkülük?

Talán kegyetlennek hangzik, de sajnos, nincs mit csinálni velük. Azzal,

hogy te meghalsz, még nem mentetted meg ket. Meg kell a szivet ke-

ményíteni.

Ezekben a napokban még nem tudtuk, hogy van mentési lehetség

Románia felé is. Az sem volt ismeretes, hogy onnan van mód és lehet-

ség az alijázásra. Aki tudott szlovákul, annak volt reménye elbújni S2do-

vákiában. A magyar bujkálók egyetlen kilátása a megmaradásra — Bu-

dapest volt.

Ideje volt visszatérnem Budapestre. A „szabadság”, amit nemlétez

csapatomtól kaptam lejárt. Szombaton délután otthag}rtam anyámat és

apámat a szoba sarkában. Tudtam, örökre elbúcsúztam tlük. Még et-

tünk anyám kenyerébl, állva a szobában. Otthagytam ket huszadma-

gukkal kis batyujukkal. Mellettük feküdt Csillag szabó, baloldalukon

Hirsch Mose a melámed, aki egy percre sem sznt meg Tehilimet mon-

dani, mellette Berger Sanyi, aki egész életét a futball pályán töltötte.

Apám elkísért a kerítésig. Ott levettem a sárga karszallagot, átbúj-

tam a kerítésen. Még megcsókoltam kezét és aztán gyorsan elbúcsúztam

tle örökre.

Frenkel Smuél
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szoktak kártyázni. A másik Kovács Frigyes, textilkeresked, aki néha

együtt étkezik a tiszttel.

Az élelmet be lehetne hozni a szomszédos zárda udvarán keresztül,

mely határos a gettó kertjével. Azok különben is segítettek már egye-

seken.

Megpróbálok beszélni e két emberrel. A Zsidó Tanács tagjai nem

jöhetnek számításba, azok mit sem tehetnek a törvény ellen.

Ebben váltunk el. Nem tudom, hgoy tudtak—e valamit csinálni, meg

tudtak-e állapodni a tiszttel. Egyrl azonban van tudomásom. Schechter

Eszter, akinek két testvére él Izráelben, beszélgetésünk után két nappal

15.000 pengvel kezében, bement Kisvárdára és többé nem tért vissza.

Valaki utána ment, hogy segítsen neki, azonban tudomására jutott, hogy

Esztert lefogták. Megvesztegetett egy börtönrt, hogy segítsen megszök-

tetni Esztert, mikor kimegy a többi fogollyal munkára. Ez a kísérlet

nem sikerült, mert épp akkor szállították t Pestre. Itt is sikerült össze-

köttetést teremteni vele a fegyházban, azonban nem tudjuk, hogy sike-

rült-e t onnan megmenteni.

Sohsem lehet elfelejteni Esztert, ezt az egyszer lányt, aki hsiesen

magára vállalta a küldetést s egyik hse volt a magyarországi cionista

földalatti mozgalomnak. Eszter a kisvárdai zsidóság megmentésének ál-

dozata. Nem ismerte a várost, sem annak zsidóságát, mégis magára vál-

lalta az életveszélyes küldetést. Hogy miért éppen Esztert választották?

Szke haja miatt. Kezében egy darab papírral érkezett, melyre rá volt

rajzolva a gettó. Ez volt minden, ami elirányíthatta.

Ma már tudjuk, hogy a vele küldött pénz sem segített volna sokat.

Egy hét múlva már bevagonirozták hétezer testvérünket, és elhurcolták

ket a megsemmisülésbe. 80 ember egy vagonban, egy vödör vízzel.

Szemben a magatehetetlen, összetört, meggyötört zsidókkal egy géppus-

kás század sorakozott fel. Vajon mitl féltek?

Kisvárda lakosságának 25% -át hurcolták el.

Este két barátommal bementem egy barakkba. Kértem, adjanak ne-

kem egy-egy képet, hogy hamis személyazonossági iratokat csinálhas-

sunk számukra. ,,Meneküljetek ebbl a pokolból —
,
figyelmeztettem ket.

— Pesten élhettek, mint keresztények”. A három: Rosenwasser Joszéf,

Schön Eszter, és Eisenberger Jákov voltak. Sajnos, a papírok nem ér-

keztek meg hozzájuk. A sors azonban kedvezett Joszéfnak és Eszternek,

mindketten Svájcba érkeztek a Kastner csoporttal.
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elnyökért kiszolgáltatni szenved testvéreiket a rendrségnek. Nehogy

eláruld valakinek is — kérlelt apám —, hogy nem szolgálsz valójában

munkaszolgálatos alakulatban.

Voltak olyanok, akik nem birták elviselni a megszégyenítést és a

szenvedést. Dr. Lukács orvos és családja, valamint Bihari ügyvéd és csa-

ládja öngyilkosok lettek.

A kikeresztelkedett Dinnert megmentette tsgyökeres, árjának szá-

mító, keresztény felesége. Kundler bankigazgatót is kivitték a gettóból,

ugyancsak keresztény felesége miatt. Ám mikor kiderült, hogy feleségé-

nek iratai hamisak, ket is Uzshorodra internálták.

Mint háborús rokkantaknak nem kellett gettóba menniük Klein üve-

gesnek és Grosz trafikosnak.

A gettó rendrparancsnoka nagyon ügyelt a tisztaságra, ezért levá-

gatta a szakállakat és a testi szrzetet leborotváltatta. Minden nap végig-

vizsgálta a házakat és, akik nem gondozták rendesen lakhelyeiket, azo-

kat kényszermunkára küldte. A zsidó iskolát kórháznak rendezték be.

A kórház orvosai a gettóban lakó zsidó orvosok, élükön dr. Szke,

aki ezeltt a járási kórház igazgató forvosa volt. Járványok kezdik fel-

ütni fejüket.

Miközben apám e megrázó dolgokat meséli, ajkán mosoly jelenik

meg. Rámutat egy fiatal párra, akik a gyepen ülve mindenrl megfeled-

kezve ölelték egymást. Látod fiam, ez a zsidó nép vitalitása. Még a leg-

borzalmasabb helyzetben is tud remélni, bizni a szebb jövben.

Hogy lehet segíteni a gettó nyomorúságán, hogy meg ne haljanak az

éhségtl? Valahogy élelmet kell szerezni kintrl.

Beszéltem a Zsidó Tanács eg3dk tagjával, Grosz Jenvel, ezeltt mo-

zitulajdonos volt, öntudatos zsidó. Latolgatjuk a lehetségeket. Törvé-

nyes utón nem tudunk semmit sem elérni. Még a Zsidó Tanács tagjainak

sem szabad kimenniük a gettóból. k csak segítenek a rendrségnek a

bels rend fenntartásában és parancsai szerint járnak el. Illegálisan pe-

dig nem lehet a kell mennyiséget behozni. Csak egy lehetség van. Meg

kell vesztegetni a rendrtisztet hogy hunyjon szemet az élelem behoza-

tala felett. Az összeg amit kér, nem dönt. Meg kell adni neki. Csak meg

kell találni azt az embert, aki hajlandó és elég merész oda menni a

tiszthez és megtenni neki az ajánlatot.

Ki jöhet számításba? Gondolkozzunk! Csak ketten. Az egyik Biurger

állatorvos, aki jóviszonyban van a tiszttel. Azt beszélik, hogy együtt
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tudtak magjukkal hozni olyan ennivalót, ami eláll, akik csak kósert esz-

nek, azoknak már alig van mit enniük. A közös konyhára járnak, ahol

csak egy tartalmatlan üres levest kapnak.

„Elvettek tlünk mindent. Egy fillér sincs a gettóba hurcolt emberek

zsebében, még a Zsidó Tanács tagjai sem hozhattak magukkal pénzt. De

ha lenne is, mit érnénk vele? Nincs mit és nincs hol venni bármit is. Ti-

los kimenni a gettó területérl és keresztények sem jöhetnek be. Akik a

gettó területén laktak — kiköltöztették, még mieltt minket behoztak

volna ide. A csendrök mindenkit átkutattak, nem rejtegetnek-e éksze-

reket, vagy egyéb értékeket? A rendr bels testi vizsgálatot végzett a

nkön, még olyanoknál is, akiken látta, hogy állapotosak. Elzetesen

meztelenre vetkztettek férfiakat és nket egyaránt.

Csak ágynemt és néhány darab fehérnemt hozhattunk magunk-

kal, minden egyebet lakásunkban hagytunk, melyet lezártak és lepecsé-

teltek a hatóságok. A gettóban lev lakásokból kivittek minden bútort**

— mesélte apám.

Idegen rendrök végezték a gettózást. Idegen rendrséget hoztak a

városba és egy csoportot bellük egy ismeretlen rendrtiszt vezetésével

a gettóban szállásoltak el.

A környez falvak zsidóit szekereken hozták be a gettóba és 700-at

a templomban helyeztek el, meg a Bét Hámidrásban és a Talmud Torá-

ban. Ezeknek nincs már semmijük. Valósággal éheznek, mivel még Pe-

szách eltt hozták be ket a gettóba. A földön fekszenek, mert a pado-

kat összetörték és ezzel fütenek. Nincs hol fürdetniük a csecsemiket.

A rendrök minden nap kihurcolnak embereket a gettóból, megkí-

nozzák ket a legkegj'etlenebb módon, hogy mondják el kinél rejtették

el vagyonukat, hová tették ékszereiket.

Friedmann Dávid, egy jómódú brkeresked, a hosszú kínzások után

bevallotta, hogy egy iskolaigazgatónak adott át néhány ezer pengt.

Teichmann üvegkeresked elárulta, hogy a város pénzügyi osztályveze-

tjének adott át értékeket. Ezeket a keresztény embereket Uzshorodra

vitték internáló táborba.

Sajnos akadt olyan zsidó is, aki, hogy megmeneküljön a csendrök

kegyetlenkedésétl, magára vállalta, hogy kihallgatja a zsidók beszélge-

tését az elrejtett értékekkel kapcsolatban és aztán beárulja ket a rend-

röknek, st azokat is beárulta, akiknek sikerült maguknál elrejteniük

valami csekélységet.

Anyám óva intett attól, hogy n3dltan beszéljek, mert sajnos akad-

nak közöttünk olyanok is, — hála I. nem sok —
,
akik hajlandók apró
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Gyorsan elsuhantam mellettük szüleim háza felé. A házak közötti kerí-

téseket lebontották és az egész terület közös udvara lett a begettózott

7.000 zsidónak. Emberek állnak csoportokba verdve és beszélgetnek.

Fiatal fiúk és láuiyok csevegnek a tavaszi illatot árasztó fák között, asz-

szonyok ebédet készítenek abból a csekély készletbl, amit bevihettek a

gettóba. Mindenütt zsúfoltság. Fájó érzéssel ténferegnek a tegnap még
tevékeny és produktív férfiak. A nap bántó fénnyel ragyog, a tavasz,

mintha a sziveket akarná fájditani. Senki sem érzi, hogy ez a tavaszi

szell elszele az elkövetkezend, mindent szétduló viharnak.

A Kundler-ház.

Talán húsz, vagy annál is több embert zsúfoltak ide össze. A lelkem-

ben szörny a feszültség. Félek a találkozástól. Egy pillanat múlva már

látom is apámat.

Smuél! — szakadt ki torkából a kiáltás. — Drága fiam! Hogy ke-

rültél te ide?

Újra munkaszolgálatos vagy? Gyermekes öröm ragyog fel szemé-

ben. Úgy érzi megérkezett a szabadító. Igen, ilyen lehet a remény, ami

felcsillan a vízben fuldokló szemében.

Együtt megyünk anyám elé, kit közben siettek értesíteni érkezésem-

rL Szaladva jött elém a konyhából, de szó nem hagyta el ajkát a meg-

hatottságtól. Az anya, aki évtizedeken keresztül minden jóval halmozta

el gyermekeit, családját, — itt áll kifosztva mindenébl és szeretetén kí-

vül mit sem tud nyújtani most érkezett szeret fiának. Szemébl áradó

könnypatak nemcsak fia nem-várt látogatása felett érzett örömét fejezi

ki, hanem a csak most megérzett megaláztatást is.

Mit beszélnek az emberek Pesten? Hogy látják a helyzetet? Mit

akarnak velünk csinálni? — kérdezi édesapám?

Beszéljem el, hogy már készülben van egy alija-terv, amely azon-

ban a gettóba börtönzöttek számára nem hozza el az olyan nagyon várt

szabadulást?!

A gettóból már nincs kiút.

Apám elmeséli, hogy megengedték nekik két hétre való élelem be-

hozatalát a gettóba, de már nincs egy csepp zsírjuk sem, mert peszách

eltt már megették az egész készletét. Pészáeh utáni napon már tilos

volt elhagyni a lakásukat. Talán egy hétre elegend lisztjük van még.

Egyelre még adnak 150 gram kenyeret naponta. Ezt a földbirtokosok-

tól elvett lisztbl sütik. Akik nem ragaszkodnak a kóser ételhez, azok
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dára és felkeresem szüléimét a gettóban. Egész éjjel utaztam. Senki sem

figyelt rám. Reggel megérkeztem Kisvárdára.

A városnak két állomása van. Egy kisebb a város végén és a köz-

ponti pályaudvar, meiy mindig tele van emberekkel, rendrökkel, utasok-

kal. A kis pályaudvaron szálltam le, senki semmit nem kérdezett t-

lem.

A pályaudvarról a városba vezet út üres, kihalt. Ebben az utcá-

ban sok zsidó lakik. Házaik most üresen tátongtak. Néma csend honolt,

ahol azeltt pezsgett az élet. Mindenütt bezárt kapuk, lelakatolt üzletek.

Elmentem a Fried-malom mellett. Élettelenül üres minden. Különösen

fájón néma a hitközség elnökének, Káin fa- és épületanyag keresked-

nek háza.

Hát fel lehet ezt fogni? Hogy minden, ami élt, mozgott, tevékeny-

kedett, most már csak volt, megsznt létezni?

Hol vannak a gyermekek, göndör tincseikkel. Hol a kereskedk szi-

ves mosolya? Hol vannak a régi ismers arcok, a hazatért vidáman kö-

szöntk? Ez lenne a Stemék, az Amselék háza?

Gondolataimból egy magyar rmester hangja riaszt fel: „Hová, ho-

vá?** Szabadságra jöttem. „Honnan** — kérdi haragos szigorúsággal.

Budapestrl — és már huzom is el az irataimat. „Nincs rá szükség** —
feleli. Úgy látszik a „Budapest** szó bizalmat ébresztett benne.

És most elre. Hol vannak szüleim? Hogy jutok el hozzájuk?

A másik oldalon egy postás meg>’ el. Megkérdem, hol a gettó és

lehet-e ott látogatni?

Hogyne, csak elbb engedélyt kell kérnie a rendrségtl. A munka-

szolgálatosoknak megengedik, hogy félórára meglátogassák szüleiket. A
gettó itt van nem messze.

Nem volt szándékomban a rendrségre menni. Folytattam utamat

az utca vége felé. Ott állt egy fehér karszalagos fiú, akit még a mozga-

lomból ismerek. Oda lépek hozzá és megkérdem: „Jani, hol van a gettó

és hol laknak szüleim?

A gettó itt kezddik. De nem állj mellettem, mert nekem tilos bár-

kivel is beszélnem. Szüleid a Kundlerék házában laknak. A gettó kerí-

tése alatt be tudsz jutni és a kerteken át könnyen oda érsz hozzájuk.

Én Segédrendr vagyok és arra kell vigyáznom, hogy senki se jöj-

jön át erre az oldalra. Közben körülnéz, vajon nem látja-e valaki, hogy

én belopódzom a gettóba. Senki sincs a közelben. Átbújok a kerítés alatt

és már bent is vagyok a kaszonyi rabbi udvarában.

Az udvarban sokan ülnek a rabbi Bét Hámidrása mellett. Néhányan

imákat mormolnak, asszonyok beszélgetnek, gyerekek hancuroznak.
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nek el bárhol, csak ne ragaszkodjanak a házhoz, a berendezéshez, sem-
mihez. Csak életüket mentsék.

Vajon használtak elrelátó szavaim? Azok, akik szerény keresetük-

bl építették fel életüket, nem könnyen válnak meg véres verejtékkel

szerzett szkös javaiktól.

Minden úgy jött, mint derült égbl a villám. Március 19-én reggel

még elindultam hazulról, ahogy szoktam, megvettem a „Népszavát” és

elolvastam Szakasits Árpád fszerkeszt cikkét a közelg nemzeti üimep

jelentségérl s röpke pár óra alatt a németek már megszállták a királyi

várat, a rádiót, a postát, az összes középületeket, ellenállás nélkül. A
rendrség fkapitánysága eltt csupa német autó állt.

S legtöbbünk nem is tudta mi is történt.

A vasúton hazatérni akaró zsidókat a pályaudvaron lefogták és Cse-

pelre, Kistárcsára, vagy a Rabbiképzbe szállították. Emberek százai

tntek el nyomtalanul. Apámra gondoltam. Vajon elbújhatnak abban a

kisvárosban, ahol mindenki ismeri ket. Vajon segítenek ott a hamis

papírok? Fel lehet még hozni ket Budapestre?

Nem szabad szinházba moziba járni. Tilos nyilvános fürdkbe menni.

Tilos rádiót hallgatni. Elveszik az üzleteket. A rádió csaknem minden

órában zsidókra vonatkozó megalázó rendeleteket közöl.

„Nem olyan borzasztó” — mondják a „sárga csillag” viselésre kö-

telezett zsidók. Ezt is ki lehet bimi! Csak azt nem gondolták, hogy ez

a vég kezdete. Az oroszok pedig már a Kárpátoknál vannak. Rövidesen

itt lesznek Pesten, csak addig kell kitartani.

...Ezekben a napokban a magyar tömegek még nem tudták milyen
sors vár a zsidókra és nem tudtak a gettók kiürítésével kapcsolatos ször-

ny kegyetlenségekrl sem. Hallották a rádióban a zsidó-ellenes rendel-

kezéseket és a n3dlatkozatokat, de azoknak szörny megvalósításáról

mit sem tudtak az els idkben. Ezt kivettem a munkások szavaiból,

akikkel együtt dolgoztam egy gyárban. Ez pedig már májusban volt. A
hatóságok nem merték közölni a teljes valóságot. így a lakósság több-

sége nem tudta mi foi5dk a gettókban, nem tudtak a fosztogatásokról, az

éhezésrl, a csendrök szadista kínzásairól, arról, hogy mindez elkészü-

let a sokszázezer zsidó kiirtására.

Az újságokban és a rádióban folyó uszítás azt a célt szolgálta, hogy

a keresztény magyar lakósság egykedven, st titkos örömmel fogadja

zsidó szomszédai deportálását. Elhatároztam, hogy hazautazom Kisvár-
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KÉT NAP A KiSVARDAI GEHÓBAN

Tavaly történt néhány nappal Purim után. Apám két napra fel-

utazott Budapestre bevásárolni árut üzletébe. Az áru minsége nem volt

túlfinom e háborús idkben. Bviben sem volt kapható, azonban a pa-

rasztoknak és a munkásoknak volt pénzük s így érdemes volt husvét eltt

jól bevásárolni.

A márciusi napok sokat Ígértek. Magyarország egén ugyan viharfel-

hk tornyosultak, azonban a szovjet hadsereg gyors tempóban közeledett

határához.

A politikai életben is határozott javulás mutatkozott. A demokrati-

kus pártok teljes szólásszabadságot élveztek. Gyilkos kritikát gyakorol-

tak a fasiszta pártok felett. A szociáldemokrata párt és a kisgazdapárt

közös frontba tömörülnek. A cionista szövetségben is élénk tevékenység

folyik. Nagy számban lépik át a magyar határt a Csehszlovákiából, Len-

gyelországból és Jugoszláviából menekülk.

A zsidók valósággal megrészegülnek a szö\'etségesek háborús sike-

reitl. Az ifjúság tömegesen csatlakozik a szociáldemokrata párthoz. A
színházak tele vannak. A zsidók a „Magyar Nemzet” semmit sem ken-

dz hírmagyarázataiból merítenek reményt a németek közeli vereségéhez.

Ezekben a napokban egy kis csoport gylt össze a József körút 49.

számú házban és feszült figyelemmel hallgatták egy akkor érkezett var-

sói gettóharcos elbeszélését. Ezekben a napokban kapta meg e csoport

„A határok között” c. könyvet az alábbi figyelmeztet megjegyzéssel:

„Készüljetek fel, kemény napok jönnek, készüljetek fel földalatti mun-

kára, mentésre és önvédelemre”.

Mit tehetett ez a kis csoport az elkövetkez tragédia megelzésére?

De kis is gondolt ekkor a pusztulásra? Csak egyet lehetett tenni, minél

szélesebb körben terjeszteni a lengyel zsidóság pusztulását, tragédiáját

és figyelmeztetni az elvakultakat arra, hogy ami ott történt az Magyar-

országon is bekövetkezhet.

A búcsúzásnál arra figyelmeztettem édesapámat, hogy nem lehet

tudni mit hoz a holnap. Kértem ne legyen tekintettel szegyszer az anya-

giakra, ne tördjön az üzlettel, csak azzal hogyan menekülhetnek meg a

közelg halálos vésztl. Kértem, jöjjenek fel Budapestre, vagy rejtzze-
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katonaládájával kezében. Kérdezem, merre tart. Azt mondja, behívót ka-

pott a nyíregyházi Damjanich laktanyába, hol én is szolgáltam. Egy-

szerre csak odajön egy tábori csendr és kéri az igazolványokat. A be-

vonuló odaadja igazolványát, megmutatja jegyét. Tlem már nem is

kérte a csendr. Bizonyára azt gondolta, mindketten ugyanoda vonulunk

be. Vettem egy jegyet és felszálltam a vonatra. Alig ülök néhány percet,

megjelenik Kovács rmester a tábori csendrségtl, akinek lányát, hú-

gom tanította. Egymás szemébe néztünk, ö feliáit és kiment a kocsiból.

Mikor Demecserhez értünk, leszállt a vonatról, mely ott húsz percig

állt. Megijedtem. De nem jelentett fel. Tovább utaztunk az éjjel és azt

hittem, hogy most már zavartalanul eljutok Pestig. Tévedtem. Reggel

hirtelen megjelent a fülkénk eltt egy lány, kinek az apja Kisvárdán

temetkezési vállalkozó volt és nagy nyilas. Láttam hogy odamegy egy

rendrhöz és valamit mond neki. Rám nézett én pedig vissza. Gondoltam

ez a vég. Hirtelen nagy lárma, kiabálás, vidám ének hallatszik a szom-

széd fülkébl. Koncentrációs táborból visszatért cigányok énekeltek. Ak-

kor levettem kabátomat a fogasról, kimentem a fülkébl és elhatároz-

tam, hogy kiugróm a vonatból. Megérkeztünk Kbányára. Elhatároztam,

hogy itt valahogy „meglépek”. Kiugrottam. Ahogy ugróm látom, hogy

megjelenik Thun Gyula kárpitos, a kisvárdai legnagyobb nyilas az ab-

lakban. Ismert engem, meg is szólitott: Joszéf, sikerült? Sikerüljön ne-

ked továbbra is. Ez volt az els nyilas, akit a háború után felakasztot-

tak. Hozzám barátságos volt mindig. Én voltam az „házi zsidó”-ja. Ö

is szerzett nekem szövetet, mikor nehéz volt hozzájutni.

Budapesten rendrök álltak a pályaudvarok bejáratánál. Én vettem

elzleg egy nyilas újságot s azzal takartam el arcomat. Úgy látszik ez

is sikerült. így érkeztem Budapestre. Itt a kisvárdai Teichmann Efra

segített nekem. Elmondta azt is, hogy indul egy transzport Spanyolor-

szágon keresztül Erecbe. Szerzett nekem Siovits Ignác névre egy enge-

délyt a csoportba és így menekültem meg véglegesen.

Bosenwasser Joszéf
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bemennie a gettóba. költözött be testvére házába. Gondoltam, rajta

keresztül fogok kapcsolatot teremteni a külvilággal.

Egy teljes napot maradtunk a kamrában. Ismét éhesek voltunk, de

még inkább szomjasok. Éjjel kimentem és el akartam jutni Tirpák Bé-

lához, de nem tudtam, hogy a gettó körül rséget ádlítottak. Átmentem

az utcán, de az rök rögtön észrevették. Azt hitték, valaki lopni jön a

gettóba. Tüzeltek rám, de nem sebesültem meg. Mindjárt visszatértem.

A lövés zajára kijött Tóth nev szomszédunk, egy fszeres. Kérdezte

tlem: Megsebesültél? Nem válaszoltam neki, hanem sietve mentem a

Vár utcáig. Utánam jött egész a ker^ztig. Kerül utón akartam haza

jutni, de Tóth nem tágított tlem. Megálltam és vártam rá: Miért jössz

utánam? — kérdeztem. „Miért menekülsz?’* — válaszolta. Ráripalkod-

tam: Adok egy percet. Ha nem tnsz el, megöllek! Nekem nincs mit ve-

szítenem. Erre megfordult és eíment. Én pedig a Róth házon keresztül

visszatértem házunkba.

Nem múlt el tíz perc s már egy egész csendrhad kezdett kutatni

utánam. Bejöttek a ház udvarára, a tetre. Hallottam, amikor egyik

mondta a másiknak: „A kamrába nem mehetett be, mert a pecsét ép az

ajtón”.

így menekültem meg.

Másnap mozgást hallottunk a szomszédban. Kinéztem és látom,

hogy Krausz és felesége jön be a kamrába. Rettenetesen megijedt, mikor

engem meglátott. Mondtam neki: Menjen el a munkaszolgálatosokhoz és

mondja meg Kupferstein Ferinek, hogj’^ pénzre és élelemre van szüksé-

gem és valaki jöjjön ide, mert akarok vele beszélni. El is jött Kupfer-

stein és kértem szerezzenek Eszternek valami Írást. Öt nem ismerik,

mert nem idevalósi, hanem ungvári. Mivel elég árja kinézése van, el

tud menni innen könnyen. Csakugyan hoztak is egy vöröskeresztes ápo-

lón-igazolványt. Mondtam azt is, hogy nem maradhatok a kamrában,

nehogy Kranszéknak valami baja történjék emiatt. Azt ajánlotta, hogy

menjünk a Jakobovics ház pincéjébe, ahol most a munkaszolgálatosok

egyik rmestere lakik s ebben a házban biztosan senki sem fog keresni

bennünket. Az rmesternek adtam pénzt és aranyat, míg élelemrl Tir-

pák barátom gondoskodott.

Egyik nap jött Kupferstein és azt mondta: Sürgsen el kell tnnöd
innen. Eszter elment és megígérte, hogy szerez papírokat és átadja Tir-

páknak, hogy az eljuttassa hozzád. Egy hét múlva nálam voltak a papí-

rok és kaptam velük együtt 100 pengt is. Este elindultam a Kisvárda

melletti kis vasútállomás irányába. Fogalmam sem volt, mikor megy vo-

nat Budapestre, örám nem volt. Hirtelen látok egy embert a bevonulók
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dezte tiéin; Joszéf, mi lesz most? Ez volt az els alkalom, hogy elsír-

tam magam.

„Elmennek egy olyan helyre — mondtam neki — ahonnan nincs

többé visszatérés’'.

Eldobtam hátizsákomat az utón, A csendrök már kezdték össze-

szedni az embereket az elszállításra. Eszter a gimnáziummal szemben

lev házban lakott. Ott volt egy kicsiny kis épület, abban lakott Rosen-

bainn a fuvaros. A gettóból mér nem lehetett kimenni. Azt tanácsoltam

Eszternek, hogy másszunk fel a kis ház szalmazsuppos tetejére és ott

rejtzzünk el. A tett tartó rudat, melyen felmásztunk, eltörtem, s a

tetn magán sem látszott semmi más csak egy mélyedés. Egy üveg bort

és egy kis kenyeret és még valami ennivalót vittem magammal egy

kis zsákban.

Mindezt a deportálás pillanatában. Egész id alatt hallottuk a lár-

mát, a kiabálást, amig végre minden zaj elült és csend lett. Nem tudtuk

nappal van-e vagy éjszaka. Egy vagy két nap után, úgy éreztem le kell

mennünk a tetrl, de szükség is volt rá, mert nem volt vizünk és na-

gyon kinzott bennünket a szomjúság. Találtam egy borotvapengét, azzal

vágtam eg^' lyukat a tetben. Láttam, hogy éjszaka van. A lyukat ki-

szélesítettem, annyira, hogy ki tudtam bújni rajta. Egyszerre kiabálást

hallok és látom csendrök fel akarnak mászni a háztetre, de nem volt

létrájuk. Beledftek szuronyokkal a tetbe, meg akartak bizonyosodni

arról, hogy nem rejtzik ott senki. Elmentek. Nem láttam egyetlen él-

lényt sem.

A kapun mentünk ki, ez azonban elég nagy zajjal járt. Mindjárt

ott termett az rség. Feltartóztattak és kérdezték, mi keresnivalónk van

a gettóban? Mondtam nekik; Nem látjátok, hogy velem van egy lány?

Szórakozni akartunk egy kicsit.

— Honnan valók vagytok? — „én Dögérl jöttem”. Mi van a ke-

zedben? „Ennivaló. Itt találtam”. Kinyitotta a zsákot és a jobb dolgokat

mindjárt kezdte átrakni a sajátjába. Velem kell jönnötök a parancsnok-

ságra. Elindultunk. Útközben kérdezte a kísérnk: Hová akartok el-

jutni? „Dögére”. Látod azt az utat ott a gimnázium mellett? Azon men-

jetek. Látszólag a legnagyobb nyugalommal mondtam: Köszönöm, jól

ismerem az utat. Elengedtek.

Egy fordulatot tettünk és elindultunk házunk irányába. Otthon be-

mentem a fáskamrába azon a deszkán keresztül, amit kiemeltem helyé-

rl, mikor elhagytuk házunkat. Tudtam, ha keresnének is a fáskamrá-

ban nem kutatnak, mert látják a pecsétet a házon. A kamra Krausz

szomszédunké is volt, akinek testvére kivételezett és ezért nem kellett
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Az egyedüli, aki nagyon komolynak látta a helyzetet, R. Rosenbaum

Smelke frabbi volt. Ezt akkor láttam, mikor felkerestem, hogy szüle-

tési bizonyítvány blankettákat kérjek tle, hamis születési bizonyítvá-

nyok kiállítására. Sajnálattal közölte velem, hogy nem áll módjában

ilyen blankettákat adni, mert nincs neki, s ha volna is nem adna, mert

bele van írva, hogy az illet zsidó. Hamis pecsétünk már volt. Fried-

mann készítette. Csak blankettáink nem voltak. Nyomtatni nem tudtunk,

mert a Klein Gyula nyomda le volt pecsételve. Akkor még nem gondol-

tunk arra, hogy a pecsétet le is lehet törni.

Volt még egy mód a gettóból való szabadulásra: a munkaszolgálatra

behivattakat kiengedték a gettóból. Friedman Csabi kapott beliivót, és

ki is engedték. Voltak olyanok, akik hamis behívót küldettek maguknak

es ezzel hagyták el a gettót.

Az is baj volt, hogy nem hallottunk más városok deportálásáról.

Hermetikusan el voltunk zárva a világtól. Pl. Klein sókeresked udvara

a F-utcára n5dlt. Ide magas téglafalat építettek, nehogy érintkezésbe

léphessenek a gettó lakosai a külvilággal.

Elször a Csillag utca és a Posta utca közötti részt deportálták. Vá-

ratlanul kapták a parancsot, hogy induljanak. Gyalog menetben vitték

ket a Kis-állomás felé és ott beterelték ket Schwarz fakeresked ud-

varába. A vasúti sínek, egész az raktáráig vezetett. A nagy udvarban

már bent álltak a vagonok. Minden vagon eltt egy tábori csendr állt

gépfegyverrel. Kb. 40 csendr vigyázott a 3500 emberre. Én, karomon

a bels rendrség szallagával álltam ott, hogy nézzem mi is történik.

Csak kenyeret adtak nekik. Sem vizet, sem vödröt a szükségletüknek.

Mindezt látva kezdtem el tervezni a szökésemet. A mozgalomtól nem

kaptam semmi küls segítséget. Elhatároztam, hogy saját ermbl való-

sítom meg a szökést. Hívtam testvéremet. Szóltam anyámnak, aki félt,

mivel á táborra kollektív felelsség hárult s minden szökésért mindenkit

felelssé tettek. Minden háznak felelse volt és kezében a lakók névsora.

A szökés kitervezésében segített a segédrendrök együttmködése. Ha

katonai csendrök tntek fel a láthatáron, botjukkal — ez volt beosztá-

suk jele — kopogtak a kerítésen. Ilyenkor nem volt szabad elhagyni a

gettót. Mi éjszakára terveztük szökésünket. Schön Eszter, bátyám és én.

Elkészítettünk hátizsákot, de nem tudtuk a szökést megvalósítani, mert

a gettót ersen rizték. Másnap nagy volt a sürgés-forgás a gettóban.

Katonai csendrök jöttek-mentek. Hajnali 5 órakor kiadták a parancsot,

hogy a zsidók hagyják el a házakat. Vettem a hátizsákomat és mentem

Schön Eszterhez. Útközben találkoztam Kupferstein Ferivel, aki azt kér-
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tetésben és ez sokat használt nekem. A segítség, amit Tirpák Bélától

kaptam, felért a nála lev áru értékével.

Három hétig tartott, míg mindenkit beszállítottak a gettóba. Persze

az els napokban nagy volt a lejetlenség, míg meg nem alakult a Zsidó

Tanács. Az feladatuk lett a bels rend megszervezése és a hatósággal

való kapcsolat fenntartása.

Igyekeztünk a bels rendrségbe behozni a mozgalom embereit. Én
magam nem léptem be, szabad akartam maradni, de testvérem benne

volt. ök vigyáztak, hogy senki ne menjen ki a gettóból és senki ne is

jöjjön be. Az els napokban még nem volt a gettó hermetikusan elzárva.

Tirpák Béla bejött és kérdezte, mivel segíthetne rajtam. Pénzt és élel-

met kértem tle, amit hozott is. Akkor már sajnos, sokan voltak, akik-

nek minden élelmük elfogyott és azoknak bizony sorba kellett állniuk

egy kis élelemért.

A lakásprobléma is súlyos volt. Egymás mellett feküdtünk a földön

férfiak, nk, gyerekek, mint a keringek. Semmit sem csináltunk egész

nap. Egy konyha volt és a nk ott foglalatoskodtak. Sokan hitték, hogy

elvisznek bennünket dolgozni. Lehetetlen, hogy mikor a németeknek oly

nagy szükségük van munkaerre, sokezer munkás kézrl lemondjanak. S

ez az elgondolás logikus is volt... a mi logikánk szerint, sokan nem is

idegenkedtek a gondolattól, hogy valahova elviszik ket dolgozni...

Az optimista remények hamar szertefoszlottak. Frenkel Smuel láto-

gatóba jött szüleihez a gettóba és tle hallottam elször a lengyelor-

szági borzalmakról.

Akkor határoztam el, ho.^y az és chavérjaink segítségével meg-

szököm és igyekszünk másokat is megmenteni. így pl. Kundler felesége

ker^ztény volt s nem kellett beköltöznie a gettóba. Mvel fiait a törvé-

nyek szerint keresztényeknek tekintették, rábeszéltük az apát, hog}’’

küldje ki ket.

A dáján fia, Eizik is megszökött a gettóból, késbb Kanadába ván-

dorolt.

Volt egy zsidó besúgó is a gettóban. Megengedték neki a rendrök,

hogy kintlev keresztény barátnjét meglátogassa. Mikor visszajött,

agyba-fbe verték. Nem tudom kit árult be, de egy bizonyos Fiiedmann

bröst elvitték a rendrök és addig kínozták, míg meg nem mondta ne-

kik, hogy hol rejtette el áruját.

A Kisvárdán lev munkaszolgálatosok nem tudtak segítséget nyúj-

tani a gettóba zártaknak. Egyrészt maguk is be voltak zárva, másrészt

az id a deportálásig oly rövid volt, hogy nem lehetett sem segít, sem

ment munkát megszervezni.
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Most aztán hivatalosan is ezeket az utcákat jelölték ki gettónak. Ide

tömörítették elször a vidékrl gettózottakat, azután a kisvárdaiakat is.

A gettóban bels zsidó rendrséget állítottak fel Reismann vezeté-

sével.

A peszáchot még otthon töltöttük, ám mindjárt Peszách után meg-

kezddött az összeköltöztetés. Mi az elsk között voltunk, akiket bevit-

tek a Régi Posta utcába, Lefkovits Náci házába. A lakásunkba éjjel két

órakor tábori csendrök jöttek és ránk parancsoltak, hogy hagyjuk el

lakásunkat. Azt is megparancsolták, hogy minden ékszert és órát ad-

junk át nekik. Még ki sem adták a parancsokat, máris kezdték leszedni

karunkról az órákat és az ujjainkról lehúzni a gyrket. Megengedték,

hogy a család 50 kg. súlyú holmit vigyen magával. Velünk volt a Grosz

család is („Tojter*’). Kb. negyvenen voltunk a lakásban. Élelmet, fels

és alsóruhákat vittünk mag^nkKal. Eltávozásunk után a házat lepecsé-

telték és egy cédulát ragasztottak az ajtóra. Kocsi várakozott ránk az

utcán, azon szállítottak be bennünket a gettóba. Szívettép látvány volt

látni édesanyámat felszállni egy parasztszekérre, összetört élete ott csil-

logott könnyeiben, mikor elhagj^ meleg otthonunkat. Lezárták fáskam-

ránkat is, én azonban még azeltt meglazítottam az oldalán egy deszkát

és ez mentette meg életemet.

Az új hel3rzet mely kialakult, nagy probléma elé állította a gettó

lakóit. 3—é napi élelem volt mindenki birtokában. Egy-egy kenyeret

vettünk magunkhoz, de nem gondoltunk arra, hogy több olajat, zsirt,

lisztet kellett volna magunkkal vinni.

Elrendelték, hogy a pénzt át kell adni a hatóságoknak. A gettóba

sem volt szabad pénzt bevinni. Mi az ékszei*einket még azeltt elástuk.

Meg is találtam azokat, mikor kiszöktem a gettóból. A pénzt is magunk-
kal vittük a gettóba a tilalom ellenére. Szerencsére nem motoztak meg
bennünket, mikor beszállítottak a gettóba.

Az üzletben is volt sok áru. Ezt leltárba kellett venni és átadni a

hatóságoknak. Nekem volt egy barátom, Tirpák Béla, foglalkozására

nézve, szabó, ö volt a „strohmann”-om. ö, mint szabó, annyi árut vehe-

tett feldolgozásra, amennyit csak akart, állami ellenrzés nélkül, ö volt

az aki elször mesélt nekem az oroszok nagy doni áttörésérl és eltte

már kezdett kibontakozni a tény, hogj^ a németek elvesztik a háborút.

Az révén tudtam venni árut és annak egy részét magánál tartotta.

A lakásberendezés nagy részét átvittük a helyi tábori rendrség egyik

parancsnokához, Kovács rmesterhez, aki a mi utcánkban lakott. St,
nvéreim holmijait is átvette. Sok kereszténnyel álltam üzleti Összeköt-
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várdán a futballpálya mellett volt egy domb, azt kellett planiroznunk és

elhordtuk onnan a homokot. Közben a többi századok Kassáról Ukraj-

nába kerültek, rólunk meg teljesen megfeledkeztek.

A Roth szálloda nagytermében laktunk. A parancsnok egy budapesti

hadnagy volt. Embertelen szadista. -Velünk szolgáltak keresztény u.n.

szombatosok is, akik lelkiismereti meggyzdésbl nem fogtak fegyvert

és ezért vitték ket munkaszolgálatra. Ezek szombaton semmi áron nem

voltak hajlandók dolgozni. Ilyenkor megfenyítették ket a legsúlyosabb

fenyítékkel, kikötötték ket. Kérésünkre kijöttek dolgozni szombaton is

s mi igyekeztünk úgy rendezni a munkát, hogy nekik ne kelljen dolgoz-

niuk. Ám ha észrevették d csalafintaságot, rögtön kikötötték ket. Ilyen-

kor egy társuk állt mellettük és olvasott nekik a Bibliából, hogy tartsa

bennük a lelket. Mikor egy elájult, levették a fáról, ahová kikötötték, fel-

locsolták vízzel, míg öntudatra tért, aztán újra kikötötték.

A zsidóknál csak egy kikötésre emlékszem. Nem volt szabad elhagy-

nunk a szálláisunkat. Egy bajtársunkat elfogták az utcán és kikötötték.

Én ugyan szülvárosomban voltam, de mégsem tudtam hazajutni

szüléimhez, mivel fegyveres kiséret nélkül tilos volt az utcán járni. Úgy
segítettem magamon, hogy megvesztegettöm a tiszteseket és azok meg-

tettek „kocsis”-nak. Igaz, egyszer sem ültem szekeren, de már szabad

volt kijárnom.

1942-ben leszereltek bennünket és én folytattam szakmámat Kis-

várdán.

Városunkban két ers cionista mozgalom volt. Az egyik a vallásos

Mizrachista csoport, a másik a Hásomér Hácáir. Ezeknek néhány tagja

most itt él az országban.

A német bevonulást 1944-ben mindjárt megéreztük. A kereskedelmi

élet azonnal leállt. Nem sokkal a bevonulás után korlátozták a zsidók

mozgásszabadságát.

Testvérem, Bencion, aki néhány nappal a németek bevonulása eltt

tért vissza Kisvárdára, megpróbált visszautazni Budapestre, de csak

Debrecenig jutott el, ott leszedték a vonatról és még aznap visszatért

Kisvárdára.

Április ötödikén fel kellett varrni a sárga csillagot, de néhány napig

még lakásunkban maradhattunk.

A városnak egy központja volt, a Csillag utca. Itt összpontosult a

zsidó élet: a templom, a rabbi lakása, a mikve, a vágoda és a „Klaus”.

Volt még néhány központi zsidó utca. A Posta utca, mely egészen

a gimnáziumig vitt. A másik oldalon a Petfi utca, egész a Lánygimná-

ziumig. Ez már a németek bevonulása eltti idben is a „gettó” volt.
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Könnyek között vettem búcsút édesapámtól, aki nyomban visszatért

Kisvárdára. Utólag értesültem, hogy már az utón súlyosan bántalmaz-

ták. Nem láttam soha többé.

Visszagondolva most találkozásunk és megbékélésünk pillanataira,

úgy érzem édesapám oltalmazó keze kisért abban az ezer veszéllyel járó

munkámban, amit még ezek után a földalatti mentési munka során vé-

geztem a felszabadulásig.

Sikerült Munkácsot még a gettózás eltt elhagynom a — sors kü-

lönös játéka folytán éppen egy muszos behivó segítségével. Sikerült rá-

vennem egy barátomat, aki behívót kapott munkaszolgálatra a jászberé-

nyi bevonulási kö^onthos hogy adja át behívóját, pedig, aki úgyis

eleget akart tenni a behívásnak, jelentkezzék a munkácsi katonai pa-

rancsnokságon, hogy elveszett a behívója.

így is történt, ö bevonult, és pedig behívójával — nem Jászberény-

be — hanem egyenesen Pestre utaztam. Azonnal bekapcsolódtam újra

a földalatti munkába. Közben sikerült vasutas egyenruhát szereznem.

Ehhez a chávérok szerkesztettek egy „hiteles” arcképes vasúti igazol-

ványt.

Ezek segítségével folytattam ment munkámat a háború végéig.

Agmon (Teichmanr; Efra

A KISVÁRDAI ZSIDÓSÁG SZENVEDÉSE A GETTÓBAN

Születtem Kisvárdán 1916-ban. Kicsi koromtól kezdve vallásos neve-

lésben részesítettek vallásos szüleim. Jesávában is tanultam. 14 éves ko-

romban léptem be a cionista mozgalomba.

1938-ban vonultam be a g^’’aIogosokhoz N3drbátorba és csaknem egy
évig szolgáltam ott. A Csehországba való bevonulás eltt Nyíregyházára
vittek a Damjanich laktanyába. Ott szolgáltam 1939 közepéig.

A háború kitörésekor ismét behívtak és a román határhoz vezényel-
tek. Erdély vérnélküli elfoglalása után még ugyan egyenruhában, de
már munkaszolgálatra vezényeltek Fényeslitkére, egy faluba Kisvárdá-
tól hét kilométernyire.

A csoportom nem csinált itt semmit. Utat egyengettünk. Négy hó-
napig maradtunk itt, azutan visszatértünk Kisvárdára és fol5^attam mes-
terségemet, a kalaposságot.

1941 ben újra munkaszolgálatra vonultam be Kassára s onnan Uk-
rajnába kellett volna mennünk, de a „keret” egyik tisztese tífuszban
megbetegedett és erre karanténba vitték

átvezényelték Kisvárdára, ahol ismét kb.

az egész századot, onnan pedig

négy hónapot töltöttünk. Kis-
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1943 októberében muszos behívót kaptam, de a kézbesítt megté-

vesztve, azt nem vettem át, hanem nyomban Budapestre utaztam és csat-

lakoztam mozgalmunk illegálitásban mköd chávérjaihoz.

Hivatalosan nem minsültem katonaszökevénynek, behívóm vissza-

ment a bevonulási központhoz Kassára, a barátaimtól eltanult lakásvál-

toztatási módszerrel pedig sikerült elérnem, hogy a behívó soha nem

talált meg, mert mire újabb címemre kikézbesíthették volna, én már más

lakásba voltam bejelentve.

1944 március elején úgy éreztem, hogy már forró a talaj a lábam

alatt és veszély nélkül nem lehet tovább megkerülni a behívót. Egyelre

tanácsos eltnnöm Pestrl ezért társaimmal úgy határoztunk, hogy Mun-

kácsra utazom segíteni az ottani szervezet újjáépítésében.

Március 15-én érkeztem Munkácsra. Vallásos nagybátyám, akinél

megszálltam és akinek elmondtam jövetelem célját, nagyon kelletlenül

fogadott be házába. Annál nagyobb öröm volt számomra találkozni az

ottani fiatalsággal, melynek tagjai már érkezésem eltt is igyekeztek el-

lenállási mozgalmat szervezni.

Most már együttesen fogtunk mimkához. Négy nap alatt sikerült

egy moádonnak megfelel helységet szereznünk. Ekkor tört ránk már-

cius 19.

A budapesti rádióból értesültünk, hogy „a magyar és német kormá-

nyok megállapodása alapján német csapatok vonultak be Magyarország-

ra. Munkácson is még aznap megjelentek. Els ténykedésük volt a ma-

gyar csendrök hathatós segítségével összeszedni a baloldali érzelm,

fleg zsidó polgárokat. Elre összeállított listával a kezükben jártak ház-

ról-házra.

A rádióból vett értesülés után hirtelen elhatározással felhívtam te-

lefonon Kisvárdán él családomat. Nem saját nevemben beszéltem, édes-

apám mégis azonnal megismerte hangomat és mikor megtudta, hogy

Munkácson vagyok csak annyit mondott: „Azonnal oda utazom.” Sike-

rült is minden haj nélkül megérkeznie Munkácsra.

Találkozásunkat soha életemben nem fogom elfelejteni. Szinte most

is látom lelki szemeim eltt édesapámat hosszú szakállával és a fülembe

csengenek elcsukló szavai: „Édes fiam, most már belátom, nektek volt

igazatok, az id titeket igazolt
”

Ezután két kezét fejem fölé tartva elmondta az áldás imáját. Nem
is tudta mondani, inkább elsírta, mert valamennyien sirtunk ezekben a

megrázó percekben.
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ságát beszállították Kisvárdára. Ugyancsak megjelölték az utcákat, me-

lyeket kijelöltek a gettó számára. íme egy részlet a jelentésbl:

Létszám; 7000.

Élelmezés: katasztrófális, bánásmód rossz.

Kórház: orvosi szolgálat.

Csomag, levelezlap küldhetk.

Április nyolcadikán nyúltak ki a gettó kapui, hogy befogadják a

zsidókat. Pészách meleg, családias ünnepe felett ott lengett az elmúlás

fájdalma. A reménytelenség megülte a lelkeket és senki sem gondolt

arra, hogy ismét kin3dlnak e szörny börtön kapui és jön a szabadulás.

A balsejtelmek valóra váltak. Május 29-én vitték az els és 31-én a má-

sodik csoportot a vagonokba. Minden csoportban 3500 ember; férfi, n,
gyermek és aggastyán indultak az ismeretlen balsors felé.

A deportáló szerelvények tövises és szenvedésekkel kirakott útja

Auschwitz felé vezetett, ^bba a pokolba, melybl csak keveseknek ada-

tott meg a visszatérés.

Kisvárda városa megmaradt. Fizikailag él, létezik. A látogató, aki-

nek szívét a szerettei felé vágyó nosztalgia visszakényszeriti a szülvá-

rosba, csupa idegent talál.

Kisvárda csak álmokban él. Uj arcok, új emberek népesítették be a

várost. Aki nem vett vándorbotot a kezébe és ott maradt falujában,

zsidó közösségre vágyott és elbb-utóbb beköltözött Kisvárdára. A hit-

község éli a maga új életét, a templomot restaurálták és memlékké
nyilvánították. A Kisvárdán lakó kb. ötven zsidó család felépített magá-

nak egy új közösséget, mely nem hasonlít ahhoz, ami után mi sóvá-

rogva vágyunk álmainkban. Siratjuk a múltat, mely oly szép volt és

felejthetetlen maradt a számunkra. És teljesítjük kötelességünket.

Emlékkönyv ez az Emlékkönyv. Egy fájó szép múltra emlékezik és

egy boldogabb emberi jövért imádkozik. Mártiraink érdemében épült fel

a Zsidó Állam, elmúlásukért kapta a zsidó nép ezt az isteni ajándékot.

Imájuk hozza el a szeretteink számára az igaz békét. Mártir-sorsuk fa-

kasszon áldást a zsidó népre országában és szerte e világon.

így emlékszem március 19.-re

E naphoz fzd emlékeim szoros összefüggésben állanak cionista

múltammal. Már egész fiatal koromban tagja voltam a Hásomér Hátcáir

ifjúsági mozgalomnak, amit vallásos családom igen rossz szemmel né-

zett, annyira., hogy boldogult apám 1944. március 19-e eltt, már három
éven át nem is beszélt velem.
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s a Petfi u. mindkét oldalával bezárul. Az úttestek és a városrészek

korláttal voltak lezárva.

A vidéki városokból beszállított családokat két fatelepen és a tem-

plom udvarán helyezték el. Helyzetük akkor vált különösen súlyossá,

mikor a magukkal hozott élelmiszerkészletük elfogyott. Addig míg volt

élelmiszerük legtöbben saját maguk fztek.

A kisvárdaiakat 1944. április 15-én kezdték beszállítani a gettóba,

és április SO-ig tartott a beszállítási folyamat. Szegény a legdúsabb

fantáziával iró képzeletvilága is ahhoz, hogy elmesélje azt a sok meg-

aláztatást, ütlegelést és bántalmazást, amit a magyar csendröktl

szenvedtek, azt a zsúfoltságot, mely a gettóban uralkodott és a pici

gyermekek szenvedését, akiket meleg otthonukból a gettó szörny zsú-

foltságába hurcoltak. S kinek nem visszhangzanak fülében élete végéig

azok a szörny jajkiáltások, melyek elvették az éjszakák nyugalmát,

midn a csendrök megkinozták azokat a jómódú embereket, akikrl

feltételezték, hogy vagyonukat elrejtették, vagy átadták megrzés vé-

gett keresztény jóbarátaiknak. Milyen szörny látvány volt, midn vlsz-

szatértek véresre verve, úgy összetörve, hogy nem tudtak lábakra állni.

A szadista Endre László végiglátogatta a gettókat. Élete célja tel-

jesedett ki a látványban, melyet a szörny körülmények között síny-

ld zsidók nyújtottak.

Bitang cinikussággal tett jelentést a Belügyminiszternek, a gettó-

látogató körútjáról :
„Mindent rendben találtam. Valóságos szanatórium

jellege van a vidéki gettóknak. A zsidók végre friss levegre jutottak.

Addigi életmódjukat egészségesebbel cserélték fel”.

Jaross belügyminiszter sietve továbbította ezt a szemenszedett ha-

zugságot Horthyhoz, aki feltételezheten hitelt adott ennek a hazug je-

lentésnek és ezzel talán nem is oly nagyon háborgó lelkiismeretét sike-

rült megnyugtatnia.

Endre László már látogatása eltt részletes jelentést kapott a get-

tók felállításáról és talán az ott uralkodó viszonyokról is. Ezt a jelen-

tést, mely útitervének melléklete volt, a népbirósági akták örökítik meg.

A jelentés beszélt Kisvárdáról, hol is az ottani illetékes magyar ha-

tóságok ezt az információt adták Endrének: „Itt fleg a környékbl be-

telepített zsidók elhelyezése ütközik súlyos nehézségekbe. Ezeket két fa-

telepen és a zsidó templom udvarán, illetve annak területén helyezték el.

Élelmiszerkészleteik teljesen kimerültek és a nagymérv zsúfoltság miatt

az egészségügjd helyzet is aggályos”.

A kisvárdai Zsidó Tanács jelentést küldött Budapestre az ottani

Zsidó Tanácsnak. E jelentésben felsorolták a falukat, amelyeknek zsidó-
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Megalakultak a „Zsidó Tanácsok’'. Céljuk elsegíteni és megkönnyí-

teni a zsidóság likvidálását. A hiteles krónikásnak le kell szögeznie,

hogy a „Zsidó Tanács” tagjai nem voltak a zsidóság árulói és a németek

meg a velük cimboráié magyarok kiszolgálói. Ez egy feladat volt, me-

lyet vállalni kellett. Bebizonyított történelmi tény, hogy a német meg-

szállók minden országban és minden megszállott városban, ahol zsidók

voltak, felállították a „Zsidó Tanácsot” („Judenrat”) és általuk végez-

tettek olyan feladatokat, melyek végül a németeket segítették céljaik

megvalósításában. A „Zsidó Tanács”-nak kellett gondoskodnia, a zsidó

lakosság pontos összeírásáról. Neki kellett leszállítania a németek által

minden nap követelt holmikat. A „Zsidó Tanács” gondoskodott a minden

megszállt országban felállított gettók bels rendjérl, és a németek min-

den Idvánságának teljesítésérl.

Már sok más országban kipróbált rendszerrel érkezett Magyaror-

szágba az a válogatott SS. garnitúra, mely likvidálta Európa egész zsi-

dóságát. Miért kellett volna épp Magyarországon csdöt vallania rend-

szerüknek, ahol oly megért és lelkes támogatókra találtak a keresztény

lakosságban, mint sehol egy más országban?

Mintha a háborúban álló magyar népnek semmi más gondja nem
lett volna csak a zsidók ellen kiagyalt rendelkezések megvalósítása. Nem
csoda, ha maguk, a már egész Európa zsidóságát likvidáló németek is

nsigy undorral emlékeznek meg a magyar hatóságok lelkes segítségérl,

melyet a magyar zsidóság deportálásának végrehajtásához nyújtottak.

Eichmann, izráeli birái eltt hangoztatta, hogy Magyarországon már a

megszállás els napjaiban húszezer feljelentést kapott, melyeknek célja

fleg a zsidó konkurrensek ellen megindítandó eljárások siettetése volt.

Kisvárdán is megalakult a „Zsidó Tanács”. Tagjai: Dr. Katona

Sándor elnök, Dr. Lukács Ignác, Ellenbogen Ern, Friedmann Béla,

Kun Samu, Prerau Ignác, Steiner Mihály, Fischer Miklós és Guttmann

Bertalan.

Feladatuk nem volt könny, sem veszélytelen. Egyik oldalon k
voltak felelsek a németek felé a gettóban történtekért, másrészt sze-

rették volna megkönnyíteni a gettóba zártak életkörülményeit, ami ter-

mészetesen az adott helyzetben csaknem lehetetlen volt.

A kisvárdai gettózás 1944. április 8-án kezddött. Akkor hozták

be a gettóba az els vidéki csoportot. Majd utánuk a környék többi

falvainak zsidó lakosságát is. A gettó a Horthy Miklós út baloldalán

kezddött. A Bessenyei út baloldala, közben a Deák F.u. mindkét oldala
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Az ellenség fenyegetzésének hinni kell. Ezt bizonyította be Hitler

és 1973-ban Szadat. Mindketten irtó háborúval fenyegették a zsidóságot.

Mindkett fenyegetését lekicsinyelték,

A reménykedés rózsaszín felhjét összeszaggatta az 1944. év már-

cius 19-e. Ez a napsütéses szép tavaszi vasárnap záró akkordja volt an-

nak a kormányzói látogatásnak, mely Berchtesgadenben meg akarta

gyzni Hitlert, hogy Magyarországot ne szállja meg. A ravasz Hitler

még tárgyalt, de csapatai már masíroztak Magyarország felé és a be-

épített ötödik hadoszlop, melynek megbízottjai ott ültek már évek óta a

kormányzói palotától kezdve a legfontosabb állami és katonai pozíciók-

ban, gondosan elkészítették a bevonulás zökkenésmentes és békés meg-

valósítását.

A magyar zsidóság kába bénultságban figyelte az eseményeket és

az els órákban nem is sejtette, hogy nem csak a magyar nép vesztette

el függetlenségét, hanem a zsidóság is utolsó reményeit a megmenekü-
lésre.

Az események gyorsan peregtek. Kész listák alapján már az els
nap letartóztatták a magyar zsidóság sok prominens személyiségét. A
hazautazókat a Keleti és Nyugati pályaudvarokon letartóztatták és egye-

nesen a kistarcsai intemálótáborba vitték, ök a magyar zsidóság els
deportáltjai, ket szállították ki elször az országból a halállágerekbe.

A vidéki zsidóságot elszakították a Budapesten székel Országos

Irodáktól az utazási tilalom által és a tapasztalatlan helyi vezetségek-

nek nem volt gyakorlatuk országos jelentség és sorsdönt kérdések-

ben önálló határozatokat hozni. Tétován keresték az utat, hogy úrrá le-

hessenek a kialakult helyzeten.

Eichmann megnyugtató látogatása a Budapesti Izr. Hitközségben és

a részérl mutatott álnok udvariasság, kissé megnyugtatták az országos

vezetséget, köztük a vidéki hitközségek azon vezetit is, akiket a néme-

tek rendeletére utazási engedéllyel láttak el, hogy felutazhassanak Bu-

dapestre és részt vehessenek az Eichmann által összehívott ülésen.

Ugyanakkor a Belügyminisztériumban is üléseztek a zsidó ügyek in-

tézésére kinevezett hétpróbás antiszemiták, Endre László és Baky, hogy
felajánlják teljes együttmködésüket a Gestaponak a magyar zsidóság

likvidálására.

Közben a rádió elkezdte ontani a zsidókra vonatkozó korlátozó ren-

deleteket. Nem volt olyan adás, mely valami megszigorítást ne hozott

volna a zsidók számára. Nehéz volna felsorolni a rendeletek tömegét, de

meg kell említenünk a „sárga csillag” kötelez viselését.
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A PUSZTULÁS
A kisvárdai zsidó otthonokba egyre több és több fájdalmas hír ér-

kezett az ukrajnai frontokról. Anyák siratták el gyermekeiket, felesé-

gek férjeiket és gyermekek, akik még nem is ismerték apjukat, marad-

tak árván.

Az élet folyt a maga medrében. Háború volt. Egyre srbben búg-

tak fel vésztióslóan a szirénák Az ellenséges légitámadások szaporod-

tak. A front közeledett Magyarországhoz. Az oroszok már a Kárpátok-

nál álltak. A háború, — minden józan gondolkodású ember tudta már —
elveszett. A magyar zsidóság szívében tanyát üt a remény. Megkezd-
dött a versenyfutás az idvel.

Szabolcsi ember ül a miniszterelnöki székben, akinek sok zsidó ba-

rátja, ismerse él Szabolcs megyében: Kállay Miklós. A zsidóság és ve-

zeti biznak „hinta-politikájában” és úgy gondolják, ügyes lavirozással

kikerüli majd a német „barát” halálos szorítását.

1944-et Írunk. A német csapatok eszveszetten menekülnek az ket
megállás nélkül üldöz oroszok ell. A Szövetségesek partraszállásra ké-

szülnek. A zsidó fülek lélegzet-visszafojtva tapadnak a rádióhoz, s reg-

gel a templomban a biztató BBC-hirekkel ersítik egymást.

Vajon sikerül-e Európa utolsó zsidó közösségének megmenekülnie?
Vajon történik-e valamiféle csoda, mely a magyar zsidóságot a háború
befejezéséig életben tartja?

Csak az izráeli élet valósága tanította meg az életben maradt ma-
gyarországi zsidókat, hogy nem lehet a csodára várni tétlenül, kiszolgál-

tatottan, közönyös fatalizmussal. Csoda csak akkor történik, ha a csoda-

váró maga is tesz valamit megmenekülése érdekében.

Izráel öt háborújának gyzelmes diadala sem született volna meg,
ha e parányi nép nem készíti el magát a történelem minden várható

fordulatára.

A magyar zsidóságot nem készítették el a várható fordulatokra.

A menekülés utjai számban csekélyek és veszélyesek voltak. De ki nem
hajlandó vállalni egy bizonyos kockázatot, ha az alternatíva a biztos

halál?! Nem lehet csupán a vezetket hibáztatni vakságukért. Az egyén-

nek is joga st kötelessége mindent megtenni élete megmentéséért.
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DEPOBTALAS

1944 márciusáig Gemzsén éltem szüleimnél. Onnan vittek a csend-

rök a kisvárdai gettóba és végig szenvedtük annak minden kínját és

megaláztatását.

Sokat beszéltünk a szökésrl, de nem tettük két okból: Egyrészt

féltettük hozzátartozóinkat, mivel azzal fenyegettek meg mindenkit,

hogy amennyiben megszöknek, kivégzik hozzátartozóit. Másrészt azt a
hirt terjesztették, hogy Németországba visznek bennünket munkára.

Auschwitzból az ebensee-i munkatáborba kerültem, ahol 12 foglyot

kétszer huszonöt botütésre Ítéltek, köztük engem is. Ahogy múltak a hó-

napok az élelem adagok egyre kisebbek lettek. Végül a fák rügyeit ettük,

melyekre marhasót szórtunk.

1945 május 8-án szabadultunk.
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nk erre olyan dühbe gurult, hogy kutyakorbáccsal kergetett ki a ház-

ból bennünket.

Tíz napig gyalogoltunk tovább. Koldulásból és lopásból éltünk.

Végre megérkeztünk egy helységbe, ahol újra rendezték a századokat.

Bennünket egy másik századhoz osztottak be, de helyzetünk egyre rom-

lott, mert ilyen testi kondicióban voltunk kén3rtelenek szekereket húzni.

Újabb lemaradás után értünk Dorosicsba, ahol én flekktifuszt kap-

tam. Két barátommal, az ungvári Guttmann testvérekkel voltam együtt

és nekik köszönhetem, hogy életben maradtam. Elször el akartak he-

lyezni a dorosicsi kórházban, de mikor látták az ott uralkodó állapoto-

két, nem engedtek még súlyos állapotomban sem oda bemenni, hanem

ervel tovább vonszoltak. Nem engedtek megállni, kényszerítettek hogy

tovább menjek. Egyetlen gyógyszertabletta nélkül vészeltem át a flekk-

tifuszt.

Utunk további során tudtuk meg a dorosicsi kórházban levk ször-

ny történetét. Az rök körülvették az épületet, a kórházat felgyújtot-

ták. Aki menekülni próbált, azt legépfeg3rverezték, aki nem, az élve

égett benn a kórházban. A kórház égését saját szememmel láttam, mivel

mi még akkor a falu közelében voltunk.

Ezután mindig más és más századhoz csatlakoztunk, míg végre el-

irányítottak bennünket egy Mozirt nev helységbe, ahol megtaláltuk

régi századunkat. A régi 220 bajtársból már mindössze kb. 40-en marad-

tak életben Vasút és utak mentén irtotta a fákat a század. Itt tüd- és

mellhártya gyulladást kaptam. A zsidó orvos nem engedett súlyos álla-

potomban kivonulni.

Éppen aznap érkezett Szentkatolnay rnagy zászlóaljparancsnok, aki

dühös hangon adott utasítást arra, hogy súlyos betegeknek is ki kell

vonulniok. köztük nekem is.

Századunk zsidó orvosa erre, — az utasítás ellenére — kocsira ra-

katta az összes betegeket és a legközelebbi hadikórházba szállíttatta.

Ott egy széken ülve lecsapolták a gennyet mellembl és átküldték egy

másik tábori kórházba. Két hétig feküdtem itt. Ekkor következett be az

enyhülés helyzetünkben, Nagybaconi Nagy Vilmos közbelépése folytán.

Minthogy betegségem hat héten túl gyógyulhatott, haza küldtek

egy kórházvonattal Magyarországra. De mivel a vasúti pályát ezen a

részen felrobbantották, csak 3 heti utazás után értem haza 1943 novem-

berében. Püspökladányban szereltek le.
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Sokan fagyási és fertzött sebükkel meneteltek^ Szerencsére a baj-*

társi szellem akkor még nagyon jó volt és készségesen segítettünk a

gyengélkedknek.

Két hetes menetelés után érkeztünk a Starioskol várostól nem mesz^

sze fekv táborhel3ninkre a Don folyó mellé.

Rendes ellátásról nem történt gondoskodás. Boldogok voltunk, ha

az úton egy döglött lovat találtunk és azt ehettük.

Utakat tisztítottunk és aknákat szedtünk.

Parancsnokunk Kürty fhadnagy viszonylag rendes ember volt, amit

abból követke2rtettünk, hogy a mellettünk dolgozó 6/5 század parancs^

noka sorra gyilkolta le a hozzá beosztott munkaszolgálatosokal . Felber*

mann László gemzsei barátomnak megparancsolta, hogy akassza fel ma-

gát és ezt meg is kellett tennie.

Embereivel egy keskeny gödröt ásatott. Abba meztelenül állított

bele egy munkaszolgálatost és megparancsolta a század tagjainak, hogy

mind köteles a gödörbe vizelni mindaddig, míg a gödörben lev meztelen

bajtársuk meg nem fagyott.

A nagy Don kanyari visszavonuláskor a munkásszázadok természe-

tesen utolsónak és ágyútüzben vonultak vissza, ami sok áldozatot kö-

vetelt.

Menetel zsidókat semmiféle jármre nem engedték felülni, st még

az útról is leszorították ket. Sokan, akiknek már sebes volt a lábuk, a

magas hóból nem tudtak kivergdni — ott fagytak meg az útszélen.

Tíznapos menetelés után már csupán 15-en maradtunk együtt. A
századparancsnok egyik nap így szólt hozzánk: tulajdonképp miért akar-

nak maguk olyan nagyon visszamenni Magyarországra? Olyan nagyon jó

ott maguknak?

Egyik este azt mondta, hogy vegyünk magunkhoz élelmet és tn-
jünk el. Hallgattunk szavára és ott maradtunk egy faluban, ahová szá-

mításunk szerint az oroszoknak be kellett volna jönniük, hiszen ott áll-

tak a falu eltt s mégis, számunkra érthetetlen okokból, nem jöttek be.

Másnap a falut megszállták a németek. Ekkor már csak 13-an ma-

radtunk. Hét-nyolcnak ezekbl is le volt fagyva a keze, vagy lába s

egyesek tele voltak bzl fagysebekkel. Valamennyien ki voltunn éhezve,

mert a szárított fzelékeket nem tudtuk megfzni eszközök hiján.

A németeknek azt hazudtak, hogy egy kórházi egységtl kaptuk a

parancsot az itt maradásra. Ennivalót kértünk tlük. A német parancs-
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Századunk a 6/2 számot kapta.

3 hónap után a kárpátaljai Büké községben repülteret és az ehhez

vezet utat kellett megépítenünk.

Itt került a századhoz egy Radó nev zászlós, református pap fia,

akinek szenvedélye a pofozás volt. Egy alkalommal valami vicceset mon-

dott a konyha közelében, ahol én mint szakács dolgoztam. A konyhán

dolgozók nevettek ezen, mire Radó mindannyiunkat magához rendelt és

össze-vissza pofozott meg rugdosott.

1941 szén újra Szolnokra kerültünk, ahol egy utász századhoz osz-

tottak be bnünket. A munka itt nehezebb lett, de mi is megkaptuk a

többi katonának járó szabadságot, st nagy ritkán: esti eltávozást is.

1942-ben a lengyel határ közelébe vittek bennünket. Itt lombsátor-

ban laktunk, ami azért volt különösen veszélyes, mert a hely tele volt

viperákkal. Ezeket is kellett irtanunk,

Eg3dk bajtársunk örök életére béna maradt, mert kígyómarás után

kezét elkötötték.

MUNKASZOLGÁLAT UKRAJNÁBAN NÉMET
PARANCSNOKSÁG ALA'JTT

Szolnokról átvezényelték a századot Püspökladányba. Itt az a hír

terjedt el, hogy menetszázadba osztanak be és kivisznek bennünket az

orosz frontra. A hir valónak bizonyult.

1942 nov. 16-án bevagoniroztak bennünket és hosszú fárasztó utazás

után Bjelgorodba érkeztünk (Ukrajna). Bár a század élén magyar tiszt

állott, lényegében mégis német fennhatóság alá kerültünk.

Innen gyalogosan indultunk el a Don folyóhoz. 2 hétig meneteltünk

20

—

22^ fagyban és csak a rossz, göröngyös dülutakon menetelhettünk,

mert a jó utakat csak a harci egységek használhatták.

A lovak a szöm3r hidegben egymás után megdöglöttek és ekkor a
parancsnok a munkaszolgálatosokkal huzattá a szekereket. A szekereken

a S2iázad holmijain kivül a konyhai felszerelés és munkaeszkÖ2:ök is

voltak.

A katonaruhákat levetették velünk és az otthonról hozott civil ru-

hákban jártunk.

Sokszor, ha a kijelölt szálláshelyre nem érkeztünk meg estig, akkor
addig kellett éjszaka is menetelnünk, míg valamüyen lakott területhez

nem értünk. Naponta csak egyszer étkeztünk menetelés közben és este

kaptunk valami meleg ételt.
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Helyzetünk ekkor még nem volt súlyos. Meg lehetett vesztegetni a

keretlegényeket és pénzért hajlandók voltak még haza is engedni ben-

nünket.

Egyizben, mikor néhány mimkaszolgálatcBt rajtakaptak, hogy en-

gedély nélkül távoztak el, a parancsnok „guzsbakötés”-re Ítélte ket,

amit egy cigány származása altiszt nagy kegyetlenséggel hajtott végre.

1941. januárjáig mamdtunk ezen a helyen. Ekkor átvezényeltek ben-

nünket Kassára, ahol az idsebbeket leszerelték. A fiatal, katonaköteles

munkaszolgálatosokat a Mészáros-uti laktanyában zsúfolták össze. Ez a

laktanya, mely egy század elhelyezésére volt megfelel, most 8—10 szá-

zadot kellett, hogy befogadjon. Kb. 1000 ember, csak létrán tudott fel-

mászni szállására.

Sorakozó után a tisztesek csak bottal hajtották be az embereket

szállásukra. Az emberek nyomták egymást, úgyhogy sokan lezuhantak

a létráról.

Kisvárdai munkaszolgálatosok

3—4 hét után a századot elvezényelték Szolnokra. Fegyveres és

fegyver nélküli kiképzést kaptunk. Természetesen a fegyverekhez töl-

tényt nem adtak, mivel csupán tisztelgési gyakorlatokat sajátíttattak el

velünk.
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gálatos pokolban. Kisvárda zsidósága is siratja munkaszolgálatban el-

pusztult gyermekeit.

Beszéljen e tanuságtétel errl a korszakról és legyen Mohos Mar-

morstein Jen tanúsága vádbeszéd a gyilkosok ellen, kik hidegvérrel,

szadista módon pusztították el a magyar zsidóság S2SLne-virágát.

Mohos Marmorstein Jen született 1919-ben Gremzse községben. Édes-

apja földbirtokos volt. A debreceni zsidó gimnáziumban érettségizett.

1940-—43-ig munkaszolgálatot teljesített és mint beteget hozták vissza

Magyarországra. 1944-ben deportálták. Auschwitzban elválasztották szü-

leitl, kishugától, kiket nem látott többé viszont. Mauthausenba vitték,

majd az ebensee-i táborba, ahol az amerikaiak felszabadították. 1948-

ban beiratkozott az egyetemre és röviddel azután, hogy megszerezte dip-

lomáját 1957-ben alijáizott. Beér Seván lakik és a Szochnut ftisztvise-

lje. íme beszámolója:

MUNKASZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON —

1940 októberében kellett volna bevonulnom, de már S2:eptemberben

behívtak Kisvárdára.

Egységem elször Fényeslittkén kapott u.n. „fegyelmez” kiképzést,

majd onnan egy Körösmez közelében lev kis községbe vezényeltek,

ahol fairlással foglalkoztattak. Papírgyártásra alkalmas fákat kellett

kivágnunk, azokat felapróznunk, hogy azután a folyón leusztassák. Fent

a hegyekben, 7—8 km-re az els lakott helytl, „kalyibák”-ban lak-

tunk.

Naponta mindenkinek egy megszabott normát kellett elvégeznie, me-

lyet a fiatalok még csak bírtak valahogy, de az idsebbek már nem. Túl

kellett járnunk a keretlegények eszén, hogy az idsebbeknek ne történ-

jék bántódáauk. A korábban kivágott menn3dséget is beszámítottuk a

megszabott normába és így mindig megvolt a kivánt mennyiség.

Ellátásunk nagyon gyenge volt, de megengedték nekünk, hogy K-
rösmezn vásárolhassunk magunknak élelmet.

Ebben az idben még zsidó tisztek is teljesítettek szolgálatot a

munkaszázadoknál, egyenruhájukban, de a parancsnokság a keresztény

tisztek kezében volt.

A báinásmódot elször bizonyos fajta nemtördömség jellemezte, ké-

sbb azonban, mikor az egj^^sé^hez egy Lehel nev zászlós került, hely-

zetünk nehezebb lett. A zsidó tiszteknek sok megaláztatást kellett elszen-

vedniük azáltal, hogy a fiatal zászlós adta nekik a parancsokat.
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már nincsenek zsidó katonák a hadseregben. De nemcsak a tényleges

katonákat osztják be munkaszolgálatos alakulatokba, hanem ország-

szerte megkezddnek a behívások és 48 éves korig a legtöbb zsidó férfi-

nek be keU vonulnia valamelyik munkaszolgálatos bevonulási központba,

ahonnan elirányitják a munkásszázadokat valamelyik katonai alakulat-

hoz. Van. aki Szentkirál3rszabadján repülteret, s van olyan, aki Erdély-

ban vasutat épít, de van olyan alakulat, mely tankcsapdákat ás Lengyel-

országban.

A századparancsnokok és az alattuk szolgáló keretlegények hamar
megértették a katonai hatóságok szempontjait és — kevés kivétellel —
mindent megtettek, hogy a munkaszolgálatot pokollá változtassák.

És ez a tervük sikerrel járt.

S mivel minden rossznál van még rosszabb is, rövidesen kiderült,

hogy a hazai munkaszolgálat minden szenvedésével együtt még elvisel-

het volt.

A „lapátos sereg'*

Elviselhetetlenné vált azoknak a zsidó munkaszolgálatosoknak a

szenvedése, akiket Ukrajnába vezényeltek. Feletteseik ekkor már nyiltan

hangoztatták, hogy céljuk: a munkaszolgálatosok elpusztítása.

Embertelen körülmények, borzasztó kínzások közepette, éhségtl és

fagytól szenvedve, hullottak el a zsidó fiatalok az ukrajnai munkaszol-
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lek a rajtuk nevet falusiak eltt, megaláizva és megszégyenítve. Úgy
látszik a katonai hatóságok is látták ennek a tortúrának teljes haszon-

talanságát és néhány hónapi szolgálat után leszerelték e kisegít munka-

szolgálatosokat és hazaküldték ket.

Munkaszolgálat, 1940. Középen Kellner Béla százados

A „zsidótörvények” ebben az idben mér éreztették súlyos hatásu-

kat. Sokan elvesztették állásukat, elvették a trafik és kocsmaengedélye-

ket, felmondták a földbérleteket és elvették a zsidóktól földjeiket.

Ebben az idben kezddnek az els deportálások, összeszedik Ma-

gyarországon az u. n. „kétes állampolgárságuakat”, és irgalom nélkül

bevagonirozzák és kiszállítják ket Kamenec Podolszkba, ahol a néme-

tek végeznek velük. Alig néhányan maradtak életben közülük.

A gylölet forgószele kapja el a magyar zsidóságot és forgatja,

melynek ezután minden gondja és törekvése kikerülni a minden sarkon

leselked életveszélyt.

A zsidó tényleges katonákat leszerelik, a tiszteket megfosztják rang-

juktól és beosztják ket is „kisegít munkaszolgádatos” alakulatokba,

hogy azok a katonaság keretében munkával szolgálják az országot. De
a tényleges cél, a zsidóság megsemmisítése csak késbb derül ki.

1941 ben, mikor a magyar csapatok Jugoszlávia ellen vonulnak fel.
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az atrocitások egész sorát követték el. Levágták az útjukba kerülk
szakállát és pájeszát, betörtek a zsidó üzletekbe és kirabolták azokat.

A parancsnokok népgylést hívtak össze a város szívében és uszították

a lakosságot a zsidók elleni megmozdulásra. Heteken át tartó atrocitá-

sok követték egymást. A zsidók nem mertek az utcára kimenni. A ke-

resztény lakósság ebben az idben még nem volt szokva az ilyen jelen-

ségekhez, éppen ezért az izgatás sem váltott ki náluk ellenséges megnyi-

latkozásokat.

A zsidók elleni szörnységeket az a cscselék követte el, mely ön-

kéntesen ajánlkozott erre a munkára. Jól emlékszem, hogy apámat Ros

Hásánákor vitték ki a templomból és kényszerítették, nyissa ki üzletét,

hogy a tisztek azt vigyenek ki az üzletbl, amire éppen vágytak.

Ezek az események néhány hétig tartottak csupán, egészen a cseh

terület megszálláisának napjáig. A zsidók fellélegeztek és azzal áltatták

magukat, hogy ez az egész csak múló epizód volt és együtt örültek a

magyarokkal a felszabadításnak.

A „szabadcsapatok”, ahogy nevezték ket, a „felszabadított” te-

rületeken folytatták az anyaországban megkezdett piszkos munkájukat...

MUNKASZOLGALAT

1940-ben, amikor a zsidó fiatalság még a reguláris hadseregben szol-

gált, elhatározták a magyar katonai hatóságok, hogy az idsebb korosz-

tályokat u.n. „kisegít munkaszolgálat”-ra hívják be. A magyar nép há-

borús erfeszítésének enyhítését célzó munkaszolgálat, talán még erköl-

csileg elfogadható is lett volna, ha az els perctl kezdve nem világlott

volna ki, hogy az egész dolognak csupán egy célja van: a zsidó férfia-

kat eltávolítani otthonukból és megszégyenít munkával megalázni ket.

Ezekbe az alakulatokba behívták az „els világháborús” zsidó tisz-

teket is régi háborús rangjukat meghagyva. Névlegesen k voltak a pa-

rancsnokai a megalakított munkásszázadoknak, de hogy az megszé-

gyenítésük is nyilvánvaló legyen, egy náluk kisebb rangú keresztény tisz-

tet neveztek ki föléjük századparancsnoknak. így alakult ki az a meg-

szégyenít helyzet, hogy például egy századosi rangban lev zsidó tiszt-

nek tisztelegnie kellett a századparancsnokának, aki talán csak had-

nagyi rangban volt.

S a munka? Haszontalan és megalázó. Elvezényelték a munkásszá-

zadokat különböz falvakba és ott árkot ástak, cukorrépát szedtek, vagy

az utakon lev köveket kellett felszedniök. Ids zsidó férfiak hagy-

ták ott családjukat. Iskolákban és pajtákban laktak, katonásan menetel-
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perceim másnak is szerezzenek örömet és legalább könyvem olvasása

által ébredjen fel szivükben a vágy a Szentföld iránt.”

Klein Béla könyve 1937 augusztus havában Íródott. A könyvben a

korabeli Palesztina-Szentföld hséges leírását adja.

Az akkori olvasó h képet kapott chalucaink megfeszített mun*

kájáról, mely megalapozta a mai Izraelt és azokról a súlyos idkrl,

melyek nehéz próbák elé állították az akkori fiatal jisuvot.

Könyvét így fejezi be: „Még egy utolsó szippantás Erec levegjébl

és hajónk lassan távolodik a Szentföld partjaitól. Tekintetünk sóvárogva

visszaszáll a messzi távolból a fényáradatban úszó Karmel hegyre.

Könnyes szemmel adom át magamat gondolataimnak és áhítattal

adok hálát a Világ Urának, hogy ezt az örökké felejthetetlen utat en-

gedte megtennem”.

Frenkel Smuel:

A SZABADCSAPATOK GABÁZDALKODÁSA

A ma.gyar irredentizmus elérte évtizedekig tartó vágyálmainak meg-

valósulását. Hitler 1938-ban a bécsi döntéssel visszajuttatta Magyarol*-

szágnak Erdély és Szlovákia egy részét. Ez az Örömteljes fordulat is jó

ok volt a zsidóság elleni akciók megindítására. Nem hivatalosan u. n.

„szabadcsapatokat” szerveztek a régi Horthy különítmények kipróbált

vezeti azzal a céllal, hogy még a reguláris hadsereg bevetése eltt,

tevékenykedjenek a megszállásra váró területeken, így készítve el a

magyar csapatok zökkenésmentes bevonulását.

Ám, mint hajdan a kereszteshadak, a „szabadcsapatok” is elször a

helyi ,,ellenséggel”, a zsidókkal akartak leszámolni. A cseh határ köze-

lében kezdték meg átkos tevékenységüket az ottani zsidókkal szemben

elkövetett és megtorlás nélkül maradt atrocitásokkal.

A csehszlovák „felszabadulás” eltti hónapokban már lehetett érezni

Kisvárdán az eljövend szöm5ra idk elszelét.

1938 tavaszán Kisvárdán összpontosították a Csehszlovákiába beszi-

várgó irreguláris csapatokat, melyeknek az volt a feladatuk, hogy fel-

kelést szítsanak a cseh területeken él magyarok között, és hogy gyen-

gítsék a cseh erket. Ezek az overolba öltözött alakulatok, mieltt még
harcba kerültek volna a cseh ellenséggel, néhány „hazafias” cselekedetet

hajtottak végre magyar területeken.

Amint beléptek Kisvárdára, rögtön külön-adót vetettek ki a zsidó

lakosságra a magyarok felszabadításának elmozdítására a cseh iga

alól. A nyomaték kedvéért, megtámadták a város zsidó lakósságát és
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A cionista élet tehát virágzott Kisvárdán. Ezt tanúsítja az a nagy-

szabású Chanuka ünnepély, melyre 1934 Chanukáján nem kisebb szemé-

lyiség, mint Patai József, a „Múlt és Jöv” magas színvonalú cionista

folyóirat szerkesztje, a hires költ és mfordító érkezett.

Patai Józsefet is ers szálak fzték Kisvárdához, mivel, noha Heves

megyében Gyöngyöspatáin született, Kisvárda nagyhír jesiváján kezdte

el a zsidó tudományok elsajátítását.

Patai József csaknem minden évben vezetett utazáisokat a Szent-

földre. Ezen a kultúresten is szentföldi benyomásairól adott el.

Széli Mihály a Pro-Palesztina Szövetség új elnöke nyitotta meg
kedves és megkapó szavakkal az estet és meleg szavakkal üdvözölte a

magyar cionizmus egyik legkimagaslóbb egyéniségét, Patai Józsefet.

Schwai-z Lajos a Szövetség titkára ismertette a Pro-Palesztina Szö-

vetség célkitzéseit és buzdította az ifjúságot, hogy vegyenek részt a

Szövetség életében.

Róth József, Rosenwasser Irén, valamint Széli Vera nagy hatással

szavalták Patai József verseit.

Az illusztris vendég tiszteletére nagyszabású bankettet rendezett a

Pro-Palesztina Szövetsége vezetsége, melyen nem csak a helyi cionista

csoportok tagjai vettek részt, hanem a hitközség minden rétege meg-

jelent.

Az est egyik hse Dr. Schönwald Miklós ügyvéd hitközségi elnök

volt, aki hazafias érzelmeinek kinyilvánítása mellett készségesnek mu-

tatkozott a Pro-Palesztina Szövetség célkitzéseit támogatni.

Nyilván a kisvárdai ifjúság ers cionista érzelme késztette Klein

Bélát és Lefkovits Ignácot egy szentföldi zarándokútra. Klein Bélának

errl az útról szóló beszámolója, „Szentföldi élményeim” címen 1938-ban

jelent meg Kisvárdáin.

Útleírásának bevezetjét e szavakkal kezdi: ,;Semmisem lehet olyan

messze, hogy valamikor egész közel ne legyen. Ez a gondolat jut eszem-

be, mikor szentföldi élményeimet papírra vetem. Elérhetetlennek tartot-

tam s Íme túl vagyok rajta.

S mi hajtott ilyen kitartóan?

A vágy a Szentföld után.

És el is értem célomat, ifjúságom ádmát s megelégedett voltam,

mert láthattam Atyáim földjét, minden fszálban rájuk találtam, s min-

den lépéssel közelebb éreztem magam hozzájuk. S elért boldogságom hi-

tével fogok hozzá utam leírásához, hogy az én soha el nem felejthet
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Meg kell emlékeznünk a gyermekek bájos jeleneteirl.

Eladás után a közönség hosszan tartó tapssal adott tetszésének

kifejezést.

Zsidó Szemle, 1933 március 12.

A kisvárdai ifjúság cionista szervezeteinek alapítása az 1933. évre

esik. Ekkor alakul meg a „Barisszia'* és az „Aviva”. Mintegy 100 nyir-

egyházi fiatal kiséri Kisvárdára az „Elre” futballcsapatot, mely a kis-

várdai „KASÉ” csapatával mérkzik meg. Természetesen nem szigorúan

vett sportesemény vonzza Kisvárdára a nyíregyházi cionista csoportot,

hanem az új ifjúsági csoportok megalakítása.

A régi krónikás még azt is feljegyezte, hogy az „Aviva” lánycso-

portot Margulies Irén (Nyíregyháza) alapította meg és sikerült neki 45

lányt megnyerni az „Aviva” nemes munkájának.

A vendéglátó Frankéi Mór a kisvárdai Pro-Plalesztina Szövetség

elnöke, aki nagy szeretettel fogadta a nyíregyházi vendégeket a mérk-
zés után a szövetség helyiségében.

A helyi cionista ifjúság szép és magas nívójú kultúrmsorról gon-

doskodott. Frankéi Mór kegyelettel emlékezett meg Arlosoroff haláláról,

Rosenfeld Ern és dr. Scher László pedig a cionizmus nagy prófétájáról,

Herzlrl tartanak eladást.

A mvészi részben: Margulies Irén, Rosenwasser Irén, és Széli Vera

szavalatai gyönyörködtették a hallgatóságot.

Adler Ern és Fischer Péter barissziánusok érdeme volt e nagyje-

lentség nap megrendezése.

A cionista ifj\iság kultúrmunkája ezzel a rendezvénnyel nem állt le,

mert a rákövetkez vasárnapon egy nagyszabású Herzl-ünnepséget ren-

dezett.

Ugyancsak szép munkát végzett a helyi KKL. bizottság is. Az if-

júság a perselyek kiosztásában ténykedett nagy buzgalommal, míg a

felnttek adományaikkal segítették e nagynevíí intézmény munkáját.

1933-

ban Frankéi Mór 50 pengt, Szántó Ármin 5 p., Svéd Ignác 3

pengt adományoztak.

A cionista munka jelents eseménye volt a helyi „Mizráchi” megala-
kulása. Az évben 72 sekelt adtak el a városban, szemben az 1932. év tíz

sekeljével.

1934-

ben Frankéi Mór 150 pengs adományával szerepel a KKL. fel-

jegyzéseiben.
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A hitközségek kötve voltak a hivatalos vonalhoz, a szülk pedig rossz

szemmel nézték, hogy gyermekeik felfogásuktól teljesen idegen utakon

járnak és kikerülnek a szüli felügyelet bvös hatáskörébl és az ors^g
elhagyására gondolnak.

Különösen rossz szemmel nézték a baloldali cionista ifjúsági moz-

galmakat. mert a „baloldaliság'^ gyanúja is súlyos következményekkel

jáirhatott a Horthy rendszerben.

Az ifjúság azonban nem adta fel a harcot. Ha számuk nem is volt

jelents, annál jobban kitntek a minségben. Erre sokan ráébredtek a

nagy Pusztulás idején, mikor a mentmunka oroszlánrésze erre a sokat

lenézett és meg nem becsült cionista ifjúságra hárult.

Kisvárdán is megalakult a „Pro-Palesztina Szövetség”. Csak 1933

purimján mutatkozott be nyilvánosan egy purim eladás keretében. Be-

mutatkozásukról beszámolt az akkori cionista sajtó reprezentativ heti-

lapja a „Zsidó Szemle”.

A KISVÁRDAI PRO-PALESZTINA PURIMI ELADÁSÁN

Purim elestjén tartotta a kisvárdai Pro-Pal. Szöv. jól sikerült pu-

rim-eladását. Az egyesület ezúttal mutatkozott be els Ízben a nagy

nyilvánosságnak.

A példás rendezés, mely nemcsak mkedvelknek, hanem bármily

színtársulatnak is dicsségére válna, jórészben Schwarz Lajos érdeme.

Az eladás elejétl a végéig élvezetes és változatos volt.

Farkas András rövid, de megkapó megnyitójában az egyesület cél-

kitzését ismertette, majd Kállósi Erzsiké és Hartmann Andor, Hubay

és Rubinstein mveket adtak el nagy hozzáértéssel.

Széli Vera és Róth József kiváló szavalói tehetségüknek adták ta-

nujelét.

Stein és Herskovits a „Zélig a sóhivatalban” c. víg és páros jelenet-

ben nevettették meg a közönséget.

Majd következett a msor fénypontja, a „Hajnalodik Keleten” c.

színm. A darab szerepli kivétel nélkül tökéleteset alkottak. Wiesnetr

Albert, mint rabbi élethen játszotta szerepét.

Jichok szerepében Szabó Miklós, Mirjám szerepében Kállosi Erzsiké

arattak frenetikus sikert.

Adler Ern, Kahán Jen, Spitz László, mint bócherek nagyon jók

voltak. Fried Elza és Heimlich István, mint chalucok nyújtottak jó ala-

kítást.
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Csak kevesen tudják, hogy Herzl nemcsak az újjáépül „ösújhazát”

látta prófétai látomásában, de a magyar zsidóság tragédiáját is.

1903 márc. 10-én válaszolt Mezei Ern levelére, melyben az a magyar

zsidóságnak a kételyeit juttatta kifejezésre a cionizmust illetleg, mivel a

kormányzat minden áron igyekszik a zsidók hazafias érzelmeit ébren tar-

tani.

Herzl próféciája így hangzik: Lemondtam volna a magyar zsi-

dóság eszmei átformálásáról, ha tudnám, hogy lelkes hazafiassága csök-

kenti vagy teljesen megszünteti az antiszemitizmust.

És nem spekulálok az emberek bajbajutására, de a magyar zsidó-

ságot is eléri a nemezis és minél késbb, annál borzasztóbb és kegyet-

lenebb lesz szenvedése. És minél többet érnek el gazdasági és kulturális

síkon, annál szörnybb lesz a bukás. Nincs menekvésük a zsidógylölet

ell és már kés lesz, mikor belátják, milyen sokra mentek a hazafias-

ságukkal.

Azon dolgozom én és hiveim, hogy felállítsuk azt a nemzeti otthont,

azok számára is, akik errl nem akarnak tudni, akik ma még kicsufol-

nak és gúnyolnak bennünket emiatt...

Dr. Herzl óvta a zsidókat a földvásárlástól és a bérléstl Magyar-

országon, mert tudta, hogy ez is csak egy forrása a növekv antiszemi-

tizmusnak De ki vette komolyan figyelmeztetését Szabolcs megyében?

1897 aug. 29-én megnyílt els cionista kongresszuson Bázelban, csak

kevés delegátus vett részt Magyarországról. Mindjárt a kongresszus után

dr. Kohn Sámuel frabbi és vele együtt a zsidóság hivatalos vezeti han-

goztatták, hogy k távol állnak a cionista gondolattól.

politikai cionizmus, mely új zsidó országot akar létesíteni Erec

Jiszráelben véleményünk szerint veszélyes rület, s a cionista mozgalom,

mely a zsidóságot vallási csapássá akarja változtatni Magyarországon,

soha nem találhat hallgató fülekre a magyar zsidóságban. Mi magyarok,

zsidó vallásu magyarok vagyunk. Zsidó népi mozgalomnak közöttünk

nincs helye”.

A Magyar Cionista Szövetség se nem elég magyar se nem elég

cionista. A cionista szó különben is rossz hangzású a magyar közélet-

ben. Sokkal jobb csengése van a „Pro-Palesztina” mozgalomnak, nem

lehet e névben semmi nemzetellenes politikai szövetkezést látni.

A cionista ifjúsági mozgalmak sem hódították meg a fiatalságot ab-

ban a mértékben, ahogy arra szükség lett volna. Minden nagyobb vidéki

városban megalakultak a cionista ifjúsági csoportok, azonban nem él-

veztek különösebb támogatáist sem a hitközségek, sem a szülk részérl.
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magyar zsidóság szócsövében. A hírek, más országok zsidóinak, külö-

nösen az orosz és lengyel zsidóság üldözésérl, szenvedésérl eljutottak

ugyan a magyar zsidókhoz, de nem gyújtottak lelkkben vörös fényt.

Csak nagyon messzirl érintette ket testvéreik keser és meggondol-

koztató sorsa.

INTERPELLÁCIÓ A KISVABDAI RAZZIÁRÓL

Lapunk múlt számában megemlékeztünk egy hivatalos hitközségi

jelentés alapján arról, hogy az idegen ellenrz hivatal razziát tartott

Kisvárdán és igazoltatás céljából a talmud tórái kisfiúkat is felvonul-

tatták a községházára.

Fábián Béla képvisel interpellált ebben az ügyben.

A belügyminiszter megmagyarázta ennek az intézkedésnek szüksé-

gességét és megjegyezte, hogy interpelláció nélkül is megadta volna a

szükséges felvilágosításokat.

„Tekintettel, hogy a képvisel úr tudomásul vette a választ, semmi

baj sincs -- mondta a belügy^miniszter — de az interpelláció valóban

felesleges volt'*.

(Zsidó Szemle 1935 nov. 22.)

CIONISTA ÉLET KISVÁRBAN

A magyar zsidóság teljes elszigeteltsége a világ zsidóságától meg-
akadályozta a cionista eszme behatolását a magyar zsidóságba és ko-

moly cionista munka megindítását az asszimiláció ellensúlyozására. Cso-

dálatos módon Herzl nagy álmai csak S2nilföldjén nem találtak vissz-

hangra. Az egyenjog^ítás ábrándképe elaltatta a félelmetes valóságot

és tudatosította azt a tévhitet, ami végigkísérte a magyar zsidóságot

egész a tragikus végig: „Nálimk ilyesmi nem történhetik".

A cionizmus egy egész kis exclusiv kör „hobby"-ja volt és úgy néz-

tek rájuk, mint akik elkülönülnek a valóság világától. Minden városban

létezett valami cionista mozgalom, de annak sem átüt, sem tömegvonzó

ereje nem volt. De hogy is lehetett volna, mikor azt hirdette, hogy fel kell

adni a nyugalmas polgári életet és alijázni kell. Alija, annyi mint kivándor-

lás. És mi sem állt messzebb a magyar zsidó lélektl, mint a kivándorlás.

Tudott dolog, hogy milyen kevesen hagyták el Aíagyarországot a két vi-

lágháború között.
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Azután következett — egy gyri antiszemita lap nyomán — a ko-

máromi zsidók elleni vád. Eszerint a komáromi zsidók úgy meg vannak

ijedve, hogy csapatostól menekülnek el KomárombóL Ez a vád tizenkét

óra hosszat tartott. Akkor hivatalos megállapítást nyert, hogy a komá-

romi zsidók nemcsak, hogy nem menekültek el, hanem tüntetleg átjöt-

tek a hídon, szolidaritásuk jeléül jelentkeztek a magyar hatóságoknál,

st a komáromi frabbi olyan beszédet tartott a magyar lobogóról, a

zsinagógában, hogy a szlovák rendrkapitány maga elé citálta.

Napról-napra, óráról-órára ilyen és hasonló példátlan, lelkiismeret-

len, otromba alattomos vádakat dobnak a társadalomba és izgatnak vele

a zsidóság ellen, melynek csak egy álma, egy célja és egy ideálja van:

Magyarország feltámadása. Az ellen a zsidóság ellen, melynek fiai büsz-

kén állnak a többi magyar testvéreikkel együtt a határokon, készen

minden áldozatra

Mi mégis azt mondjuk a magyar zsidóságnak: ne legyen nyug-

talan, ne veszítse el fejét, ne legyen pesszimista és ne essen kétségbe. A
pillanat oly nagy, az események történelmi ereje oly ers, hogy nézze-

nek át ezeken az incidenseken (kiemelve a szerkeszt által) és ne törd-

jenek azzal, hogy a napnak foltjai is vannak. A növekv világosságot

nézzék és ne a csökken homályt. Bízzanak önmagukban, becsületes

múltjukban, tiszta lelkiismeretükben, hazafias munkájukban. Bízzanak a

Mindenhatóban, aki nem fogja elhagyni ket. Bízzanak a magyarság si
toleránciájában, testvéri érzésében. Bízzanak az igazságban!

Igenis ezt a reményt, ezt a bizalmat és ezt az optim<izmust hirdet-

jük ma a magyar zsidóságnak, minden antiszemita handa-banda da-

cára. És ne a Hubay úr gyalázkodó cikkeire és ne Milotay úr gonosz

vádjaira hallgassunk, hanem hallgassunk a kassai magyar zsidó fiukra,

akik a premontrei gimnázium udvarán éneklik a Himnuszt Kassán és

akiket ezért lezsidóz és íekommunistáz a szlovák rádió. És hallgassuk

a komáromi zsidótemplom magyar hitszónoklatát, melytl megijedtek

a csehek és hallgassuk a börtönbe zárt Vozátry Aladár himnuszait a zsi-

dókról, akik a népszámláláskor megmentették a magyar kultúrát.

Egy magyar zsidó se veszítse el lélekjelenlétét és mindenki bízzon

és remél.ien.”

Ilyen hangú és ebben a szellemben írt, a felkorbácsolt riadalmat le-

csillapító és a jogosan felkeltett aggodalmakat csititó cikkek jelentek

meg a legelterjedtebb 2^dó újságban az „Egyenlség”-ben, az aszimiláns
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A KÉT KÖZÖTT

A magyar zsidóság sorstragédiája és végzetének szörny beteljese-

dése nem 1944-ben, vagy az azt megelz „zsidó törvények’ ' korszakában

kezddött. A két világháború közötti „konszolidációs” évek nem a ma-

gyar zsidóság helyzetének stabilizálódását hozták el, hanem éppen ve-

szélyérzetük csökkentésével az uralomra kerül Horthy-klikkek megszi-

lárdítását.

A lojális, magyarságához h zsidóság sohasem akarta mozgósítani

a világ zsidóságát helyzete megjavítására. St hazafiatlan lépésnek te-

kintette volna, ha közüle valaki a külföldi zsidókhoz fordult volna.

Pedig még azzal sem lehet hivalkodni, hogy ezek az esztendk a lap-

pangó antiszemitizmus évei voltak. Siófokon, Orgoványon, gyilkolták a

zsidókat és sokat élve temettek el. E szörny évek vészjeleit nem volt,

aki felfogja.

Legyen örök mementó mindannyiunk száméira ez az újságcikk, mely-

nek nemcsak szelleme, de végs következtetése is irányt szabott a ma-

gyar zsidóság útjának, pontosan akkor, mikor a „zsidó törvények” már

megkongatták a vészharangot a magyar zsidóság szunnyadó önvédelmi

érzékének felkeltésére.

Az „Egyenlség”, a magyar zsidóságnak ez asszimiláns, magyarkodó

lapja, igyekezett elaltatni a veszélyérzést, még akkor is, mikor harsá-

nyan kellett volna kiáltani a süket fülekbe: „meneküljetek, míg nem

kés!”

A kisvárdai rádió (Egyenlség 1938. október 13)

„Kezdetben voltak a zsidó légiók. Ezek a zsidó légiók állítólag kü-

lönböz kommunista szabadcsapatok voltak, melyek a felvidéki magyar-

ságot sanyargatták. Ez a vád két napig tartott. A harmadik napon kide-

rült, hogy zsidó légiók nincsenek ,st ellenkezleg, a zsidók az elsk közt

vannak, akik kitzik a magyar lobogót és üzleteik kirakatába kiteszik

Horthy Miklós arcképét.

Akkor ez a vád eltnt és helyébe jött a kisvárdai zsidók titkos rá-

dióállomása. Ez a vád egy napig tartott, mert a második napon megje-

lent a Magyar Távirati Iroda hivatalos jelentése, melyben vitéz dr. Lázár

Ferenc fszolgabíró kijelentette, hogy zsidó rádióleadóállomás lncs,

ilyet nem fedeztek fel és ezért senkit le nem tartóztattak.
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Egyik keresztény úr tudomására jutott a zsidó hitközség elgondo-

lása, st az is, hogy már a mvészi terv is készen van s csak a m el-

készítésének idpontja nincs még meghatározva.

A keresztény úr kéréssel fordult a hitközség vezetihez, hogy áll-

janak el tervüktl és ne készítsenek külön emlékmvet a zsidó halot-

tak emlékének megörökítésére, hiszen mindannyian a közös magyar
hazáért adták életüket. Hasson oda a zsidó hitközség, hogy az állam

állítson Elisvárdán méltó emlékmvet az összes hsi halottak számára

és a többi között véssék rá az emlékmre a zsidó hsi halottak neveit is.

A zsidó hitközség meg is tette az erre irányuló lépéseket és komoly

helyrl Ígéretet kapott, hogy rövidesen megvalósítják a hitközség veze-

tsége által javasolt szép tervet és közös emlékmvet állítanak a ke-

resztény és zsidó hsi halottaknak Kisvárdán.”
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1. Adler Vilmos

2. Bemát Mór
3. Feldmann Dezs
4. Fischer Béla

5. Feldmann Hermán
6. Dr. Füredi Gyula
7. Grosz Izrael

8. Grüner Zoltán

9. Heimlich Rezs
10. Hercz Kálmán
11. Iczkovits Antal

12. Klein Ferenc

13. Klein Izidor

14. Klein Lajos

15. Klein Mór
16. Kun Sámuel
17. Dr. László Miksa
18. Lebovits Samu
19. Markovits Márton

20. Révész Aladár
21. Stern Izidor

22. Schwarz Jakab
23. Schwarz Samu
24. Schwarz József

25. Tháler Lajos
26. Engel Sámuel
27. Nemes Mór
28. Spiegel Hermán
29. Pollák Áron
30. Schwarz Béla

31. Krausz Dániel

32. Weisz Ignác

33. Dr. Balkányi Ern
34. Czóbel Márton
35. Klein Sándor
36. Wiesner Samu
37. Weinréb Ignác

38. Schwarz Lipót

A magyar zsidóság lapja, az „Egyenlség’^ 1938. nov. 10. számában

kisvárdai tudósítás alapján ezt írja: Ezek

Kisvárda zsidó hadirokkantjai

1. Róth Jen szabósegéd

2. Rosenbaum Sámuel fuvaros

3. Steril Sámuel cukorkaárus

4. Fried Miksa keresked
5. Stern Bernát keresked
6. Krausz Emil gazdatiszt

7. Berkovics Dávid ügynök
8. Klein József kereskedsegéd

9. Spitz Ábrahám szabósegéd

10. Braun Fülöp Ferenc könyvel
11. Bernát Rudolf cipész

Nem csoda, hogy a magyar zsidó lelkeket néha megzavarta egy-egy

gesztus, mely mögött végeredményben nem rejtzött más, mint a féle-

lem, hogy a zsidók olyat fognak alkotni, mely nem váük dicsségére a

keresztény társadalomnak.

A hitközség vezetsége ugyanis szép összeget gyjtött össze a hsi

halottakat megörökít emlékmre, melyet a hitközségben akartak fel-

állítani.

12. Jakabüvits Márton gépész

13. Hermán József szabó

14. Grünfeld Rudolf kocsmáros

15. Róth Miklós banktisztvisel

16. Goldberger Mihály könyvel
17. Glück Sámuel szabó

18. Kovács József keresked
19. Hübsch József keresked
20. Grosz Kálmán trafikos

21. Lefkovits Antal kocsmáros
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az els világháborúban csak gazdagodtak ám nem harcoltak, mert min-

den ürügyet felhasználva kibújtak a katonáskodás és a frontszolgálat

alól.

Az antiszemita sajtó, élén a „Magyarság* ’ c. lap fszerkesztjével,

a hírhedt Milotay Istvánnal, valósággal ontotta a lehetetlenebbnél lehe-

tetlenebb hazugságokat, hogy felheccelve az amug^ds antiszemita érzel-

m mag;‘/ar tömegeket, minél gylöltebbé tegye a zsidóságot a keresz-

tény magyarok szemében.

A védekez zsidóság ellen mindig más és más frontot nyitottak. Ily

módon készítették el a talajt elször a „Fehér terror** kormányzói véd-

nökség alatt gyilkoló „vitézei** számára; e vádak nyújtottak jogalapot a

„numerus clausus** jogfosztásaihoz, s a konszolidáció ál-nyugalmát követ

„zsidó törvények**-hez: Gömbös, Héjjas, Prónay és különítményei mutat-

ták meg elször, hogy a zsidó szabad prédája a keresztény magyarok-

nak s hogy minden zsidóver, zsidót gyilkoló, pogromra uszitó „hs**

kedvelt gyermeke a Vezérnek.

Eg3dk legkirívóbb példája az antiszemita uszitásnak az a kirohanás,

melyet a „Magyarság** c. lap 1938 egyik novemberi számában intézett a

magyar zsidóság ellen.

A lap kisvárdai tudósítója az alábbi cím alatt közli tudósítását: „A
honvédség országzászlót avatott a gettóban.*’ E cikk szerint vitéz nemes

Haynal Alajos többek között a következket mondta Kisvárdán: „Meg-

kérdeztem azt is, hogy hány hsi halottja volt ennek a községnek? Azt

mondták, hogy 120 és ebbl csak két százalék a zsidó. Ha csak ennyi

tudott meghalni a négy év alatt a hazáért, akkor ez nagyon szomorú

erre a fajra nézve.**

A „vitéz** és „nemes** tábornok úr állítása szemenszedett hazugság.

Ez beigazolódott, mikor rendelkezésére bocsátották Kisvárda hsi halot-

tainak listáját. Kisvárda 120 hsi halottja közül nem kevesebb, mint 38

volt zsidó, azaz az elesettek 30 százaléka.

Szabolcs vármegye alispánja által 11.811—1929 sz. alatt hivatalosan

közzétett lista szerint Kisvárda hsi halottal:
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KISVÁRBA ÉS KÖRNYÉKE A MAGYAR SZABADSÁGHARCBAN

Az 1848-as szabadságharcban Magyarország minden részébl sora-

koztak a zsidók Kossuth zászlaja alá.

A történelmi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy Kisvárda és kör-

nyékének zsidósága is fegyvert fogott a magyar szabadság kivívására.

Dr. Bemstein Béla, Nyíregyháza tudós frabbija, „Az 1848/49-i sza-

badságharc és a zsidók’^ cím mvében közli a szabadságharcosok neveit.

A névsorban ott találjuk:

Altman Manó Dombrád

Danziger Mór Kisvárda

Lichtmann Bemát Nyirmada

nevét, ök is azok közt voltak, akik a magyar szabadságért hullatták vé-

rüket. k is áldozatai voltak a szabadságharcot követ üldözéseknek.

Hogy érdemeiket mennyire becsülte a magyar nemzet, annak tanuságté-

tele ez az Emlékkönyv.

KISVÁRBA HSEI AZ ELS VILÁGHÁBORÚBAN

A magyar zsidóság az emancipáció elnyerése óta állandó védekezés-

ben élt a megújuló antiszemita támadások elhárítására. Nem volt elég a

tény, hogy a honfoglalás idején már éltek zsidók Magyarországon, nem
volt elég a sok feltárt történelmi bizonyíték annak igazolására, hogy a

magyar zsidóság mindig hséges állampolgára volt Magyarországnak.

A hivatásos antiszemiták nem elégedtek meg vadul uszító tevékeny-

séggel, objektív tudományossággal is igazolni akarták „eszméik’’ igazsá-

gos voltát.

Az egyenltlen harcra felsorakoztak a magyar zsidóság szellemi és

gazdasági kiválóságai, mert nem ismerték fel azt a mély történelmi igaz-

ságot, hogy az antiszemitizmusnak csak egy célja van: a zsidóság el-

pusztítáisa mindenkor és mindenütt, törvényesen (ha a gonoszság és a

bn törvénynek nevezhet) vagy pogromokkal. Az apologetika csak még
inkább felbszíti ellenfeleinket.

Sok kötetes albumok jelentek meg annak igazolására, hogy a ma-

gyar zsidóság véráldozata az els világháborúban százalékban felülmúlta

a keresztény magyarokét. De hiába. Az uszitók nem riadtak vissza a leg-

durvább .hamisításoktól sem, annak bizonyítására, hogy a magyar zsidók
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Szappanfz Szeszkereskedk
Rosenfeld Mór Grünfeld Sámuel
Friedmann Mór Jakubovits Emánuel

Szabók
Braun Károly
Csillag Dezs
Csillag Izidor

Eichler Vilmos
Ekker Sándor
Englender Hermán
Feldman Simon
Fleischer Mór
Friedmann Jen
Friedmann Márton
Friedmann Salamon
Glück Sámuel
Gottlieb Dezs
Grosz Éliás

Grosz Farkas
Grosz Henrik
Herskovits Hermán
Klein József

Krebs József

Messinger Vilmos
Róth József

Spitz Ábris

Schwarz Henrik
Schwarz Hermán
Schwarz Lajos

Venyige Sándor
Weisz Adolf

Szatócsok

Berkovits B.

Bemát Hermán
Fülöp Sámuel

Goldberger Jakab
Grosz József

Müller Jakab
Östreicher Lajos

Stem Ábrahám
Scharf Hermán
Schwarz Jakab
Weisz József

Szifcvízgyárosok

Bomstein Lajos
Freiberg, Jakobovics,

Schwarz csalódok

Szobafest
Danziger Bemát

Terménykereskedk
Ádler és fiai

Amszel Izráel

Feldmann Béla
Gálét Sámuel
Grosz Samu
Hollaender Béla

Kesztenbaum Hermán
Schönfeld Henrik
Steinbach Samu
Stem Dániel

Stem Ern
Stem Hermán
Weinberger Ignác

Ziment Jen

Ügynök
Berger Samu

Üveg- és porcellánkereskedk
östreicher Áron
Teichmann Mór

Vaskereskedk
özv. Berger Józsefné

Goldstein Ignác
Halmi László

Hartmann József

Kun Ferenc
Kim Samu
Rosenfeld Adolf
Vendégls
Lefkovits N.
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Schwarz Márton
Schwarz Miklós

Maimos
Fried Izidor

Marhakeresked
Adler Sámuel

Mérlegkészito

Gál Hermán

Mészárosok
Berger és fiai

Dancziger József

Friedmann Ábrahám
Hartmann Jen
Lichtmann Gáspár
Ziegler Salamon
Zuckerberger Márton

Mészkereskedk
Darmann Jakab
Friedmann Hermán
Friedmann Ignác
Friedmann Számi

Weisz J.

Nyersborkereskedk
Spitz Dezs
Spitz Simon
Spitz Mayer
Spitz Zoltán

Schwarz Jen
Posztókereskedk
Biedermann Sándor
Rosenwasser Sándor

Rézmvesek
Jakubovits József

iCrausz Sámuel
Ríöskereskedk
Citrom József

Deutsch Lajos
Fleischmann Káin
ifj. Fried Sámuel
Friedrich Sándor
PülÖp Ferenc

Goldberger Mihály
Gottlieb Henrik
Grosz Illés

Kálmán Ignác

Kálmán Samu
Kálosi Áron

Mandel Bemát
Schwarz Béla
Weinberger Izidor

Weiner József

Weisz Ezékiel

Weisz Ignác

ifj. Weisz Sámuel

Bövidámkereskedk
Mandel Benjámin
Schwarz Mór
Lilienfeld család

órások és ékszerészek

Eisner Jakab
Friedmann Jen
Gintel Vilmos

Schwarz Bernát

Pékek
Gelberman és Klein családok

Lamport Ábrahám
Lamport Bemát
Lefkovits Bemát
Reiter Hermán
Schwarz Farkas

Ruhakereskedk
Kaufmann Henrik
Neumann Mór
Östreicher Ábrahám
Rosenfeld Lrinc
Rosenwasser Mór

Sírkfaragó
Taub Dávid

Sorkereskedk
Katz Menyhért
Stark Jen
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Kupferstein Ignác

Smilovits Dezs

Dohán3rtzsde

Orosz Jen

Építésianyag-kereskedk

Friedmann Számi
Schönberger Ignác

Építész

Friedmann Sámuel

Radó Adolf
Rosenbaum Jen
Rosenbaum Leó
Steinberger Elemér
Stem Mihály

Scharf Adolf

Nádas Dezs és Mór
Weinberger Samu

Gyümölcskereskedk
Auslaender Sámuel
Komstein J.

Esztergályos

Schwarz Dávid

Hagymakeresked
Weinberger Sámuel

Fakereskedk
Deutsch Ábrahám
Eichler Vilmos
Grünfeld Zsigmond
Hartmann Henrik
Káin József

Rosenbaum Sámuel
Stem Mózes
ifj. Schwarz Farkas
Weinstock Gyula
Weinstock Ignác

Weisz Jen

Fszer- és vegyesárukereskedk
Berkovits Bertalan

Eichler Mór
Fraenkel Bernát
Fried Lajos
Fiied Miksa
Fried Sándor
Grosz Jen
Grünfeld Hermán
Hartmann Andor
ifj. Hartmann Adolf
Herskovits Simon
Katz Sámuel
Kellner Mór
Klein Éliás

Klein Mór
Lefkovits J^üksa

Lrinc Márton

Illatszertár

Fraenkel Mór

Kárpitosok

Fried Ábrahám
Neumann László

Korcsmárosok
Lefkovits Antal

Markovits Jen

Könyvkereskedk
Klein Gy.

Preisz Vilmos
Weisz Béla

Könyvköt
Landau Emánuel

Lisztkeroskedk
Ehrmann Éliás

Moskovits Eliezer

Moskovits Wolf Bér

Burger Márton

Schwarz Ben

Lókeresked
Weisz J.

Lakatosok

Berger Elemér
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SZOMBATTABTÓK

Asztalosok

Benyovits Márton
Nebel Pinkász

Ornstein Mór
Scher Simon
Schwarz Mór

Bádogosok
Burger József

Ellenbogen Adolf

Klein Izidor

Klein József

Klein Lipót

Schwarz Ármin
Schwarz Sámuel

Bodega
id. Weisz Sámuel
Schwartz Miklós

Elefánt lányok

Borkereskedk
Pollák Sándor
Spitz Henrik

Borbély

Wiesler Emánuel

Brkereskedk
Burger Emánuel
Burger Hermán
Fleischmann Izráel

Priedman Dávid
Guttman Bertalan

Kálmánéi Ern
Scher Ábrahám
ifj. Scher József

Weisz Dezs

Burgonyakereskedk
Ackermann Sándor
Berger Ignác

Berger Sámuel
Klein Márkusz
Schatten Simon

Marmorstein József

Bútorkereskedk
Hochmann Mór
Prerau Ignác

Cipészek

Ackermann Lipót

Ackermann Nándor
Apagyi Vilmos

Atlasz Menyhért
Dancziger Ignác

Dancziger Samu
Fleischer Mór
Pleischer Zsigmond
Katz Ábrahám
Kaufmann Lajos

Klein József

Lux Hermán
Politzer Salamon
Rosenthal Mór
Róth Hermán
Róth Sándor
Schaechter Fischel

Salamonovits Dávid

Scher Adolf

Schwarz Mór
Weisz Vilmos

Cipófelsrészkészitö

Trattner Andor

Cipökereskedk
Hochmann Mór

Fleischmann Dániel

Prerau Ignác

Reismann Mór
Reismann Sándor

Divatámkereskedk
Elek Dezs
Klein Adolf

Klein Antal

Kroo Andor
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A SZOMBATTABTÖ KISVARDA

Minden magyarországi vsirosnak megvolt a maga sajátos szinezete.

Azokban a hitközségekben, ahol csak neológ zsidók laktak, bizony nem
nagyon lehetett érezni a városban a zsidóság jelenlétét. Nem úgy azok-

ban az orthodox hitközségekben, melyeknek tagjai szigorúan szombat-

tartók voltak. Ezekben a városokban az üzletek mind zárva voltak és

mivel legtöbb keresked zsidó volt, a város valósággal kihaltnak lát-

szott szombaton. Az üzleti élet teljesen leállt.

Sok helyen nem volt könny helyzete a szombattartóknak, mert a

nagyobb jövedelmet és forgalmat jelent hetivásárokat éppen szombatra

tették. H^en város volt pl. Nyíregyháza, ahol a hetivásár napja a szom-

bat volt. A vallásos zsidó keresked kénytelen volt lemondani üzletének

legforgalmasabb napjáról és az ebbl ered nagyobb jövedelemrl is. De

inkább vállalták a veszteséget, mint a szombatszegést.

Kisvárda nagy többsége vallásos zsidó volt. De egy jelents része

nem ragaszkodott teljes egészében a Sulchán Áruch minden parancsának

betartásához. Ám ezek sem merészelték szombaton üzletüket nyitva tar-

taná. Nem vallási meggyzdésbl, hanem annak az erkölcsi nyomásnak

hatására, mely az akkori társadalmat annyira jellemezte és amely képes

volt embereket a megszégyenítéstl való félelmükben olyan cselekedetek-

tl is visszatartani, melyekkel lelkk mélyén nem értettek egyet.

Megjelent Budapesten egy könyv, mely felsorolta mindazokat a he-

lyeket, és mindazoknak nevét, akik szombaton üzleteiket, vagy mhelyü-
ket zárva tartották. Kisvárda egyike volt azoknak a városoknak ahol az

üzleti és kereskedelmi életben a legnagyobb százalékban vigyáztak és

megtartották a szombat szentségét.

Állítsunk hát örök emléket azoknak, akik le tudtak mondani azok-

ról az anyagi javakról, melyeket csak a szombat megszegésével szerez-

hettek volna meg.

A szombattartók listáját megelzi a könyvben a hitközség vezetsé-

gének névsora a huszas évek végérl:

KISVARDA

Frabbi: Rosenbaum Mózes
Elnök: Dr. György Sándor
Alelnökök: Lefkovits Miksa,

Kesztenbaum Hermán

Tanácsnok:

Pénztárnok: Kellncr Mór
Ellenr: Klein Márkusz
Gondnokok: Eichler Mór, Feld-

man Béla, Fülöp Ferenc

Kun Ferenc

75



3) A rendelkezések b. pontja szerint tilos az asszonyoknak paró-

kában, amit „sátli’'-nak neveznek a ni templomba jönni, de még olyan

kendben sem, mely keresztbe fonott selyembl van, tilos a templomba

jönni. Ezt a tilalmat, mely r. Chájim Cvi Teitlbaum szigeti rabbinak a

hozzá intézett kérdésre adott válaszában foglaltatik, — a maga teljes-

ségében a jegyzkönj’v szövegéhez csatolták. Ezért ügyeljen a Klaus

vezetsége, nehogy valaki áthágja ezt a rendelkezést.

4) Befejezett tény, hogy minden férfi, akinek felesége sájtliban jár,

legyen az bármilyen, ha nem is jön ebben a Klausba, csak otthon jár

benne vagy a piacra megy, annak férje nem lehet a Klaus vezetségének

tagja, nincs választójoga és nem lehet telrmészetesen a Klaus legfbb

vezetségének tagja. Ezenkívül minden egyéb joga a Klauzban megma-

rad, mint pl. ülést vehet vagy bérelhet, a Tóra elé járulhat, elimád-

kozhat a Jahrzeit napján stb. Azonban ezek a jogok csak azok számára

vannak biztosítva, akiknek már volt „Cházóke”-juk azeltt is. Aki fel-

vételét kéri a Klausba, annak vizsgálja ki elzetesen a vezetség val-

lásos magatartását.

5) Mindenki, aki ez év Ros Hasanája után imádkozni jön a Klaus-

ba állandó jelleggel, akár fia vagy veje egyik tagnak, ha tag akar

lenni, a Klaus vezetségéhez kell fordulnia felvételért. A vezetségnek

nincsen joga felvenni másokat, csak olyanokat, akik alávetik magukat

a Klaus elírásainak. Amig nincs engedély a birtokában, nem lehet neki

ülést eladni.

6. Ezek a toldalékok azon 6 Tálmid Cháchám tudtával és beleegye-

zésével kerültek e rendelkezésekbe, akiket megemlit a rendelkezések

10. pontja, élükön Ráv Weisz Chájim Mose zc”l. és az egész Klaus egy-

hangú beleegyezésével, hogy ezek maradjanak a Klaus szabályai mind-

örökre és ezeket megváltoztatni nincsen senkinek sem joga, mint ez a

rendelkezések 12. pontjában le van fektetve.

Minthogy szükségesnek láttuk, hogy mindezek a Klaus minden tagja

eltt ismeretesek legyenek, hogy azokat be tudják tartani, — kinyom-

tattuk ezeket a rendelkezéseket, hogy megmaradjanak nem25edékrl nem-

zedékre mindörökké és az ismeretük a cselekvéshez vigye testvéreinket.

Segítsen az Ég, hogy az Ö útján járhassunk, mely a chászidizmus útja,

amíg csak eljön a Messiás.

A Kdaus Vezetsége
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dót fordítottak a ruhadaírabokra, mint a többi unterlandi jesivák tanulói.

Volt a városban még egy jesiva, a ráv Mose-é. Ezt inkább a chászid

körök kedvelték. De vetekedtek mindketten egymással a szent tanok ter-

jesztésében, a jirát sámájimban, a Teremttl való félelemben.

Régi emlékek. Hol van ma már ott az a világ? Rabbik, jesivák, kis-

várdai drága, szent zsidók! Csak az emlékük él, a könnyeinkben, a só-

hajainkban, a fájdalmunkban, örökké.

Löwenkopf Kálmán

Kisvárda sokrét zsidóságának igen aktív, nagylétszámú és jelents

közössége voltak a chaszidok. Élmény volt látni szombaton és ünnepna-

pokon a strájmlis, kaftános chaszidokat, öregeket és fiatalokat, akik a

Klaus-ba és a kaszonyi rabbi bét-midrasába igyekeztek.

A chaszid közösség viszonyát az anyahitközséghez külön statútu-

mok rendezték. Nekik is voltak saját intézményeik mint a Chevra Sasz

és különféle jótékonysági alapok. A chaszidoknak mindig sikerült befo-

lyásukat érvényesíteni a hitközség intézményeiben.

TOLDALÉKOK és MAGYARÁZATOK A KISVARDAI „KLAUSZ” ALAP-
SZABÁLYÁHOZ. — Jegyzkön3rvi másolat az 5681. évi közgylésrl,

mely szükségesnek látta a Bét Midrás rendelkezéseinek megersítését és

megmagyarázását

1. A rendelkezések els pontjához, mely arról intézkedik, hogy a

nk ne öltözködjenek illetlen ruhákba stb., hozzá kell fzni a követ-

kez magyarázatot: ne járjanak az asszonyok, a nagy és kislányok

rövid szoknyában, (azaz a kislányok szoknyája érjen egy tenyérnyire

térd alatt, a 12 évnél nagyobb lányoké legalább 2 tenyérnyivel a térd

alatt, az asszonyok szoknyája viszont egész a cipig). Testük, arcot és

kezet kivéve fedve legyen. Ne járjanak átlátszó harisnyákban, mert ezt

a törvény (din) tiltja. Ha valaki mégis megszegné ezt a szabályt, akkor

a Klaus vezetinek kötelessége e jelenség ellen a leghatározottabban til-

takozni.

2) S ami Írva van az els rendelkezés végén, miszerint „tilos tán-

colni tanulni tánciskolában”, hozzá kell fzni, hogy színházba és moziba

sem szabad járni, sem szerelmes regényeket olvasni. E jelenségek ellen

a Klaus vezetségének a legerélyesebben kell tiltakoznia.
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rebbehez nem lehetett csak úgy egyszeren, jelentkezés nélkül bejutni,

csak a rebecn vagy valamelyik gyerekén keresztüL A rebbe valósággal

elvarázsolt. A gondozottság, az ápoltság, a tudás már messzirl hirdette

a nagyságát, az elkelségét, az egyéniségét.

Kétszáz növendéke volt akkoriban a kisvárdai jesivának, az egész

vidék egyik leglátogatottabb és legválogatottabb tanháza, ahol a tanulás

komoly istenfélelemmel párosult. Ha rabbi Mose Chájim Rosenbaum

zcl. a tanházba lépett, kétszáz növendék ugrott fel, mint a katonák a

tábornok eltt. Pedig a szemébl szerénység, szelidség és jóság sugárzott,

de az egész lénye tiszteletet parancsolt; a ruházata, a kemény gallérja,

a kis csokomyakkendje, a vasalt nadrágja, a fényes cipje — megbe-

csülést. Ha kivette a kis bmoteszét, hogy a feleleteket feljegyezze, bor-

zongás futott rajtunk keresztül.

A nevünket már az els nap elvesztettük. A származási helyünk

szerint neveztek bennünket. Én Ricser voltam, ricsei, de tekintve, hogy

háiman is voltunk a falunkból, a korunk szerint szólítottak bennünket.

Jelen sorok Írója a középs ricsi volt.

Volt még egy ismertet jelünk: Ismétlk, akik honorárium ellenében

a gyengébbekkel, a fiatalokkal, az ismételtekkel az anyagot átvették. A har-

madik kategóriába tartoztak azok, akik már nem nem szorultak ismét-

lkre, mfígértették az eladott anyagot maguk is, ezeket leckékre já-

róknak, sir geiers-nak hivták.

A kisvárdai jesiváról kiváló talmudisták kerültek ki, közülük töb-

ben rabbiálláshoz jutották.

A város zsidó lakosai hozzájárultak a jesiva fenntartásához két utón

is, vagy azzal, hogy egy-egy bóchert a hét valamelyik napján az aszta-

luknál látták vendégül. Ezeket az ifjakat „napokat evk’’-nek nevezték.

Nem mindenki volt hajlandó „napokat enni’’. Ezek, a hivk által fenn-

tartott Tápegyletnek, Chevra Mezonot támogatásából éltek. A többség 9

krajcárról szóló utalványt kapott naponta az eg3dk pincehelyiségbe. Két

krajcárért abban az idben (kb. 70 évvel ezeltt) az egyik pincében egy

pohár tejet és egy kiflit lehetett kapni, este ugyanígy, a megmaradt

öt krajcárból délben egy tányér levest, egy szelet kenyeret kaphatott.

Az idsebb fiúk 15 krajcáros bilétát kaptak, amibl már bócheri sze

rénységgel szólva, gavallérosan megéltek.

Csütörtökön volt a kisvárdai hetivásár. Ilyenkor mi, ricseiek, bejár-

tuk a vásárt, hátha valaki jött a falunkból és küldtek vele csomagot,

ami kedvezen egészítette ki a kilenc krajcáros cetlit.

A jesiva maga elütött az úgynevezett Unterlandi jesivák tanítási

módszerétl, inkább az Oberlandit követte, de a növendékek is több gon-
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Igen nagy tapssal jutalmazták Várnai Zseni „Legyen meg a Te aka-

ratod” c. versét, melyet átérzett lélekkel adott el egy növendék.

Az aktuális színdarabokat és a magyar táncokat ügyesen mutatták

be a szereplk.

A Ml JESiVÁNK

KISVARDA ÉS RABBIJA 1905 KÖRÜL

Reb Ávrum Sáje, a chájder vezetje, azt izente a mamámnak, hogy

kinttem a chájder keretébl és a következ szemeszterben küldjön jesi-

vába.

Ez az elretörés végtelen örömöt keltett családunkban és megkez-

ddtek a fejtörések, hogy melyik jesiva felel meg a legjobban számomra.

Volt mibl válogatni, százszámra akadtak akkoriban jesivák Ma-

gyarországon.

Kisvárdára esett a választás, az felelt meg legjobban a Zemplén-

ricsei szellemnek.

Ahogy a szköt ünnepek elteltek, a k. mamám megkezdte a csoma-

golást a kofferba és minden egyes ingnek, minden egyes zsebkendnek a

monogramozása közben szaporán hullottak a könnyei. Én voltam ugyanis

a legkisebb, a tizenhgúmiadik gyermeke, „benzekunim” és apám után, já-

tom, árva.

Engem nem csupán az új életforma foglalkoztatott, amely eltt áll-

tam, hanem a kisvárdai út is izgatott. Kisvárda a Tiszántúl terült el, a

Nyírségben, más világ, más szokások. A Tiszát ismertem, péntek délután

oda jártunk fürödni, de a túlsó oldalára sose jutottam. A mi falunkból,

ha valamelyik nvéremhez akartam utazni, Perbenyikbe, a vasútállomás-

hoz, akár gyaloghintón is elsétáltunk, de Kisvárda, az más megyében,

Szabolcsban feküdt, oda szekérrel jártunk.

Az els meglepetés Leányvárnál várt. Már a község neve is olyan

furcsán hangzott. A lányok, úgy tudtam, csak kézimunkázni tudnak,

de hogy várat építeni?! Továbbá: a Tiszán szekérrel csak kompon lehe-

tett átjutni, ezért fizetség járt. Községeken keresztül hajtottunk, ame-

lyeknek eddig csak a nevét ha hallottam, és amelyekre Szabolcs, a nyíri

vidék ersen rásütötte a bélyegét.

Kisvárda nagyobb volt mint Királyhelmec, a mi járási székhelyünk

ez meg az irigység érzetét keltette bennem.

A rabbilak nem olyan szegényes volt, mint felénk. Palota. A bét-há-

midrás hússzor akkora, mint a ricsei tanház. Ez egészen elszédített. A
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A szülk számára a legnagyobb élmény volt a gyerekei fellépése az

iskolai ünnepségeken. A tanítók sok idt és energiát fektettek ezeknek

az ünnepélyeknek elkészítésébe, mert egy sikerült iskolai ünnepély egy-

ben az személyi sikerük is volt.

Különösen az évzáró ünnepélynek volt nagy fontossága. Ezen nem
a mvészi részen volt a hangsúly. A szülk nem csupán gyermekeik

színjátszó tehetségét akarták látni, hanem meg akartak gyzdni gye-

rekeik szellemi felkészültségérl és egyben tanítóik pedagógiai képes-

ségérl is.

Az évzárón megjelent a frabbi is, az iskolaszék minden tagja és a

szülk. A gyerekeket kikérdezték az évben végzett anyagból és bizony

nagy szégyen volt, ha valaki nem tudott a feltett kérdésre válaszolni.

Azután kiosztották a bizonyítványokat és a jótanulásért járó jutalom-

könjTveket.

Ilyen volt a mi iskolánk. Ilyenek voltak tanítóink. Azt hiszem nem
csalatkoztak tanítványaikban.

Az iskolába járó szegény gyermekek felruházásáról egy külön egye-

sület gondoskodott. A jótékonyság a zsidó élet egyik legnagyszerbb

megn3dlatkozása. Csak akkor élhet valaki igazán a Tóra szellemében, ha

gondol embertársára is. Arra, aki szkölködik anyagiakban, vagy nélkü-

lözi a megélhetéshez szükséges legelemibb eszközöket is. „Mert nem t-
nik el a szegénység sohasem a földrl”. így írja a Tóra.

Az ,^Egyenlség” 1938. november 10-i számában olvassuk:

Kisvárdáról jelentik az „Egyenlség”-nek : A kisvárdai „Málbis

Árumim” szegény gyermekeket felruházó egylet 160 iskolás gyereket

részesített úgyszólván teljes felruházásban.

Az akció sikere frészben Berger Hermán egyleti elnök ügybuzgal-

mát dicséri.

A kiosztásnál jelen voltak többek között Rosenbaum Samu rabbi-

helyettes, Fried Sándor gyógyszerész, Reichard Miksa és Schück hitta-

nárok, Rosenbaum Jen, Dénes György a „Fels-Szaboics” fszerkesz-

tje, Biedermann Sándor, Schwarz Menyhért, Schwarz Lajos.

Az „Egyenlség” beszámol 1938 dec. 29-i számában a Kisvárdai Izr.

Elemi Népiskola dec. 18-án 3 órakor tartott Chanuka ünnepélyérl:

Játékaikért nagy tapsot kaptak: Klein Ottó, Reich Juditka,

Schwarz Jolán, Katz Olga, Hollaender Gizella, Mandel Olga, Steinmetz

Éva, Perl Klára, Rosenbaum Alice, Katz Ibolya, Kom Rózsi, Burger

Éva, Friedmann Ibolya, Kálmán Vica, Schönfeld Anna, Braun Zoltán,



A második osztályban Hajnalka volt a tanítón. Kisvárdán lakott.

Kedves, csendes, mosolygós tanító-nénire emlékszem, ha rá gondolok.

Ebben az osztályban már kevesebben tanultak mint az elsben.

A harmadik osztályban Szigeti néni keze alá kerültünk. Nehéz élete

lehtett, mert férje az els világháborúban hsi halált halt. Igen ener-

gikus asszony volt, jól fegyelmezettek voltak a gyerekek az osztá-

lyában.

A negyedik osztályban Grünwald igazgató úr vette át nevelésünket.

Pontos és rendszeret ember. Bennünket is erre akart megtanítani.

Rendkivüli szigorúsággal tudott fegyelmet tartam, ö kezdett el ben-

nünket német nyelvre tanítani.

Az ötödik-hatodik osztályban már nem jártunk sokan. Ebbe az

osztályba csak azok küldték gyermekeiket, akiknek anyagi eszközök

hijján, nem volt módjuk gyermekeiket gimnáziumba küldeni; vagy azok,

akik vallási okok miatt nem kivánták gyermekeik tovább tanulását.

Sajnos, éppen ebben az osztályban, ahol máir nagyobb gyerekek tanul-

tak, erélytelen, gyenge tanítónk volt. Nem kivánt tlünk sokat és mi

ennek örültünk. Éppen erélytelensége miatt a gyerekek sokat kínoz-

ták t.

Noha az iskolában csupa vallásos tanító tanított, és a gyerekek is

kapeliban ültek, azért az iskola szelleme nem tért el a többi magyar

iskolák szellemétl. Nemzeti-irredenta szellemben nevelték a gyerme-

keket. Minden nemzeti ünnepet pontosan úgy megünnepeltek mint az

állami iskolák. Iskolai ünnepélyeket rendeztek március 15-én vagy az

aradi vértanuk emléknapján és minden államilag elirt nemzeti ünnep-

napon.

Ugyanazokból a tankönyviekbl tanultunk, mint a többi magyar is-

kolás gyerekek.

A zsidó jelleget elssorban az domborította ki, hogy szombaton

nem volt tanítás az iskolában. Rendszerint imádkoztak is a gyerekek az

iskolában. Iskola után pedig legtöbbje már délután három órakor foly-

tatta tanulását a chéderben. Persze akadtak olyanok is, akik megeléged-

tek a gyermekeiknek zsidó iskolában való tanulásával és nem küldték

ket azutan a chéderbe.

A legnagyobb élmény az iskolában mégis az volt, hogy ott min-

denféle társadalmi osztályú, gyerekkel megismerkedhettünk. Sokan vol-

tak jómódú családok gyermekei, akik nem ismerték közelrl a nélkülö-

zést, a nyomort, elször akkor találkoztak az igazi szegénységgel, mikor

iskolába keírülve megismerhették a szegény és sokszor rongyos osztály-

társaikat.

69



növendékek szívében, arról tannskodnak a különböz szubjektív és ob-

jektív élmények.

Egyik volt növendék így ír: „Majdnem mindannyian ugyanabba az

iskolába jártunk. Hiszen csak egy elemi iskola volt Kisvárdán.

Róth igazgató úr, Margittal tanító úr (akit mindenki csak Bagos

becenéven ismert) a szigorú Grünwald tanító úr. Hajnalka néni, Lujza

néni, Moskovits Ebi, Katz tanító úr, mindannyiunkban felidéznek külön-

böz emlékeket. A pár tenyeres és nem ritkán fenekes, amiket nádpál-

cával kaptunk, azt hiszem mindann^dunknak csak hasznára vált. Megta-

nítottak bennünket nemcsak ími-olvasni, számolni, hanem a rideg iskolai

tantárgyakon kivül arra is neveltek, hogyan kell tisztelni szüleinket, az

idsebbeket és egyáltalán hogyan kell élni tisztességesen és becsületesen.

Nemcsak tudást adott ez az iskola, hanem lerakta annak a társadalom-

nak alapjait is az oda járó zsenge gyermeki lelkekbe annak a társada-

lomnak, melyben egykor majd élni fognak. Csak egyféle mértéket ismer-

tek és ennek kifejezését az iskolában sajátítottuk el”.

Az iskola egy másik volt növendéke így emlékezik gyerekkora eme

felejthetetlen élményére:

„A Régi Posta utcán volt az iskola. Rajta a tábla: „Izr. Hitk. Elemi

Iskola”. Földszintes épület, minden disz és omamentum nélkül, de ren-

dezett és tiszta. A hitközség intézményeinek közelében volt. Átjárás volt

a Csillag utcára, ahol a templom, a Talmud Tóra, a dáján háza, a vá-

goda és a rabbi lakása voltak. Rendes, nagy udvara volt, ahol jól lehe-

tett játszani és közel volt a F-utcához is. A Régi Posta utca maga csen-

des, s mivel üzletek sem voltak, nem volt forgalmas. Még járda sem volt.

Ez az utca nem a szegény zsidók utcája. Jómódú és középosztálybeü

zsidók lakták. Mindenki saját házában lakott, szép, nagy, kertes udva-

rokkal.

Amikor én az iskolába jártam, 1920-ban, Grünwald igazgató úr, ez a

nagyon pedáns és pontos ember vezette az iskolát. A gyerekek nagyon

féltek tle. Bizony nem szégyelte néha megfenyíteni az arra szoruló ne-

bulókat.

Négy osztálynak volt külön tanítója, míg az 5—6 osztály közösen

tanult, mivel ezekbe az osztályokba már kevés gyerek jáirt. Általában a

4. osztály után már elhagyták a növendékek az iskolát. A lányok a helyi

polgáriban tanultak, a fiuk különböz városokba jártak középiskolába.

Az els osztályban kb. 60 gyerek járt. A régi szokás szerint pala-

táblára írtak.
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Hogy hányán küldték be pályázatukat és hogy kit vettek fel a

meghirdetett állásokba, arról már nincs hiteles forrásunk. De nem két-

séges, hogy Kisvárda zsidó gyermekei már 1889 szeptemberében zsidó

iskolában kezdték el tanulmányaikat, még hozzá olyan tanító keze alatt,

aki jártas volt a magyar és német nyelvekben, Tóratudással rendelke-

zett, st értenie kellett a hitközség adminisztratív vezetéséhez is.

Az elemi iskola

Ha számításba vesszük, hogy ezidtájt a város zsidó lakossága kb.

1600-ra tehet, akkor feltehet, hogy az iskola Kisvárdán czidtájban

nyílhatott meg.

A másik tanítói álláis kisebb javadalmazással járt és felteheten

ennek a tanítónak a feladata a chéder vezetése lehetett, mert hiszen

a pályázati feltétel a „héber oktatásban” való jártasság* Nyilvánvaló,

hogy héber oktatás nem az él héber nyelv, hanem a zsidó tudományok

mint Misna. Gmárá tanítását jelentette.

Feltehet tehát az is, hogy a chéder ugyancsak ebben az idben

kezdett rendezettebb formában mködni, bár nehezen képzelhet el,

hogy valamilyen formában azeltt is ne mködött volna, melámed, vagy

melámedok vezetésével. A pályázat nyilván egy magasabb képesítés me-

lámed alkalmazását célozta.

Fzekbeii az intézményekben, iskolában és chéderben nttek fel Kis-

várda zsidó gyerekei. S hogy az iskola mély nyomokat hagyott a volt
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A Ml ISKOLÁNK...
Az iskola neveltjei a háború után

A MI ISKOLÁNK

Minden város, vagy helység sajátos színezetét nevelési intézményei

szabják és határozzák meg. Ha az iskolák magas nívón állnak, akkor

az onnan kikerült növendékek is megállják helyüket mind a magasabb

fokú mveldési intézményekben, mind pedig magában az életben.

A magyar zsidóság életének egyik legjellemzbb sajátossága az,

hogy sokszor anyagi erején felül is gondoskodott a gyermekek iskoláz-

tatásáról s még a kis faluk is igyekeztek csekélyszámú gyermekeik

számára legalább egy, magas nívójú tanítót szerzdtetni.

A hitközségek egyik legfontosabb szervezete az iskolaszék volt. E
testület gondoskodott az iskola fenntartásáról. Az állam ugyanis vagy

nem nyújtott segélyt a zsidó iskolák fenntartásához, vagy oly csekély

méret volt a támogatás, hogy abból iskolát fenntartani nem lehetett.

Hyen esetben a hitközség külön adót szedett tagjaitól. Nem csupán azok-

tól, akiknek gyermekei az iskolába jártak. Az iskola közintézmény,

mint a chéder, vagy mikve és annak fenntartásához mindenkinek hozzá

keU járulnia.

Kisvárda zsidósága sem maradt el a többi magyar zsidó közössé-

gektl. Az „Egyenlség’' c. zsidó felekezeti lap 1889. július 7-i számá-

ban a következ pályázati felhívást olvashatjuk:

„A kisvárdai izraelita hitközség vallási Talmud Tóra iskolájánál

1889 évi szeptember hó l.-ével két tanítói állás töltend be. Az egyik

600 forintnyi évi fizetéssel javadalmazott egy szakképzett és „dikduk”

kommentárral „Chumás, Rási, Tnách” magyar és német tanítási képesí-

téssel biró okleveles tanítónak adatik, mely egyszersmind hivatva lesz

a hitközségi jegyzséget vezetni és az anyakönyv vezetésénél, mint ki-

segít mködni; a másik 400 forintnyi fizetéssel javadalmazott tanítói

állás egy nem okleveles, héber oktatásban jártas egyénnek fog adatni,

de aki a magyar és német nyelvet kellen bírja. Kellen felszerelt

pályázati kérvények alulirt iskolaszéki elnökhöz folyó évi augusztus

15Ag küldendk be.

Kisvárda, 1889 július hó 7-én. Weász Lajos”
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Dr. György Sándor

Dr. Schönwald Miklós

Dr. Kuti László

GYERMEK FELRUHÁZÁS KISVARDAN

A tájat a decemberi hó fehér leple takarja. Kora délután érkeznek

a zsidó elemi iskola épületébe a „Málbis árumim” (szegény gyermeke-

ket felruházó egylet) felruházás! délutánjára a rászoruló gyerekek.

Kabát nélkül, szétfoszlott ruháju, félig mezitlábas gyerekek jönnek

gyors egymásutánban. Szánalmat kelt látvány, amin még a legkemé-

nyebb szív is megesik.

Azután egymásután érkeznek a vendégek, kiket a tantestületbl ala-

kult rendezség fogad. A vendégek sorában ott látjuk Lefkovits Miksa

hitközségi alelnököt, a „Talmud Tóra elnökét, az „Ojsze Cheszed^' elnö-

két, a „Sász Chevra” körébl Schwartz Zsigmondot és Landau dájent.

Végül megérkezik kiséretével ftiszt. Rosenbaum Mózes frabbá, ki meg-

jelenésével a nemes ünnepély színvonalát emelte. Ekkor Berger Hennán,

az egylet kiváló elnöke megnyitja az ünnepélyt, melyet 66 rászoruló isko-

lásgyerek felruházása követ. Fehérnemt, ruhát, télikabátot, sapkát, csiz-

mát vagy cipt kap minden gyerek. Minden vadonatúj. Minden mérték

szerint készítve. A bágyadt szemekben egyszerre felcsillan az öröm fényes

sugara. Csupa boldogság, csupa megelégedettség.

A nyájas elnöknek mindenkihez van egy meleg szava. Ezután a ki-

csinyek között édességet oszt széjjel — úgy mond — meg akarom nek-

tek édesíteni azt a keserséget, melyet az okoz, hogy I-ten adományát

bár jó emberek, de mégis emberek kezébl kell elfogadnotok.

A gyermekek nevében Roth Adolf igazgató mondott köszönetét az

Egyletnek és tevékeny elnökének, Berger Hermannak.

Rosenbaum Gyula (Zsidó Újság 1927)
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Az utolsó kisvárdai frabbi, akinek lelke a kisvárdai rabbilakban

álmodott elször az új életre kel Zsidó Államról, els harcosa lett min-

den fórumon a zsidó nép és Izráel állam érdekeinek.

BOSENBAUM (GYULA) JISZRAEL JEHUDA

A néhai kisvárdai frabbi, Mose Chajim Segal Rosenbaum fia.

1904-ben született és 1942-ben munkaszolgálatra Ukrajnába vitték, ahon-

nan többé nem tért vissza. Mindössze 38 évet élt. Fiatal özvegyét és két

árvát hagyott maga után. Gyermekei még csecsemk voltak, mikor

édesapjukat elvesztették s így személyes emlékük nem is maradt róla.

De költi lelkének irodalmi lecsapódása megmaradt.

Izráelben él leánya, apja iránti kegyelettl vezérelve, felkutatta

és összeg3dijtötte édesapja Írásainak egy részét, st azokat lefordíttatta

héberre is, hogy ezzel állítson Örök emléket az élete virágában elpusz-

tult édesapának.

DUL‘FUL AZ ORKÁN...

Dúl-fúl az orkán,

Kergetznek vad szelek;

Feletted én népem

Szélsodorta fellegek.

Halálképüek,

Csúf éjfekete szörnyek.

Szellem szememben

Mind életedre törnek.

De ne félj népem!

Forró nyár hideg telet.

Sötét felhket

Fényes napsugár követ.

Rosenbaum Gyula Kisvárda (Zsidó Újság 1928.)

HITKÖZSÉGI ELNÖKÖK KISVABDÁN

az elhurcolás eltti évtizedekben:

Kain József
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A Zenekadémia nagytermében ünnepi találkozóra gjrültek össze a

kongresszus résztvevi, amelyen Joe Schwartz, a Joint európai osztályá-

nak vezetje méltatta a „Brit Chálucim Dátiim” nagyszer munkáját,

majd Rosenbaum Pinchász vázolta eladásában a mozgalom célkitzéseit.

Rabbi Pinchász Rosenbaum beiktatása

1947 dee. 7-én a budapesti Városi Szinházban ünnepelte a M.C.Sz. az

Egyesült Nemzetek határozatát a Zsidó Állam megalakulásáról. Az ün-

nepi ülés elnökségében ott találjuk Rosenbaum Pinchászt is, a Hechaluc

Hamizrachi vezetségi tagját, aki ettl a perctl kezdve hozzántt a Zsidó

Államhoz és annak lelkes támogatója, érdekeinek védje és istápolója

lett. Segít keze, melyet egykor az üldözöttek védelmére nyújtott, most

Izráel állama felé fordult, érte küzdött ezentúl Izráel biztonságáért.
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ládi hagyományok tüze lobogott lelkében és , mint a vészkorszak egyik

hse, nem akart kibújni a fájó jelen felelssége alól.

Ez a felelsségérzet Öntött ert és bátorságot Rosenbaum Pin-

chászba, midn 1944 szeptemberében kiszabadult az intemálótábor-

ból, hogy a mentmimka egyik hsévé emelkedjék. Életének kockáz-

tatásával mentett ki zsidókat a nyilas gyilkosok karmai közül. Kato-

natiszti uniformisban, vagy nyilas egyenruhában jelent meg ott, ahol

éppen szükség volt üldözött zsidók megmentésére. Ha tudomására

jutott, hogy nyilas pribékek kivégzésre kisémek zsidókat, odament a

kisér csoporthoz és azzal az ürüggyel, hogy akarja a kivégzést végre-

hajtani, átvette nyilas kísériktl a csoportot, hogy azután valamelyik

védett házba bekisérje és ott biztonságba helyezze ket.

A munkaszolgálatra elhurcoltak kiszabadítása is eg3dk feladatköre

volt. Hamis parancsokkal jelent meg a munkaszolgálatos egységeknél és

kikérte a parancsnokoktól azokat, akiknek neve a mentakciót irányitó

cionista csoportok tudomására jutott.

Életveszélyes feladat volt az oroszlánbarlangba bemenni és kockára

tenni életét, hogy zsidó testvéreit kiszabadítsa a biztos halálból.

Hány csoport várt a Duna parton, hogy a nyilas bitangok hidegvérrel

lemészárolják ket, amikor megjelent Rosenbaum Pinchász és kis25abadí-

totta ket a gjdlkosok karmaiból.

ROSENBAUM PINCHÁSZ Dr. CIONISTA TEVÉKENYSÉGE

A magyarországi cionista élet, mely a nagy pusztulás eltt csak

keveseket tudott zászlaja alá vonzani, a felszabadulás után virágzásnak

indult. Ennek tanúbizonysága az, hogy amíg a háború eltti években

alig háromezer sekelt sikerült nagy nehézségek árán eladni, 1946-ban

95 616-an vették meg sekeljüket. Ennek eredményekép, a XXn. Bázel-i

Cionista Kongresszuson Magyarország cionistáit 13 tagú delegáció kép-

viselte. A vallásos cionista mozgalom a „Mizráchi” négy kongresszusi

követe között ott találjuk Dr. Rosenbaum Pinchászt is, aki akkor már

a magyar cionista mozgalom egyik vezet egyénisége volt.

1947 július 7-én megnyílt a „Brit Chalucim Dátum” és a „Bné

Akiva” országos kongresszusa, simelynek feladata volt a mozgalmak

alapszabályainak és munkarendjének megváltoztatása. Hosszas viták és

megbeszélések után hagyta, helyben a kongresszus a mozgalmak alapsza-

bályát és választotta meg országos vezetségét, melynek egyik tagja Ro-

senbaiun Pinchász lett.
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RÁV ROSENBAUM PINCHÁSZ BEIKTATÁSA

BAV ROSENBAUM PlNCHASZ, KISVÁRBA UTOLSÓ FRABBIJA

A zsidóság határt nem ismer élni akarását bizonyítja az a tény is,

hogy a Nagy Pusztulás után minden hitközség, ahova csak visszatértek

a halálkamrák és a munkaszolgálat menekültjei, igyekezett a zsidó életet

helyreállítani. A romos templomokat újjá építették, hitközségi vezetsé-

get választottak és mindenütt, ahol nagyobb számban tértek vissza a hi-

vk, rabbit választottak, saktert, kántort alkalmaztak. Az összetört szí-

vek közösségi életre vág3^k.
Kisvárda, a nagyhír Rosenbaum rabbi-dinasztia egyik kiválóságát,

Ráv Rosenbamn Smelke Smuél fiát, Pinchászt választotta frabbijává

1946 Niszán havában iktatták be rabbiszékébe a fiatal, de már nagy

névnek örvend rabbit, aki élére állt az ötszáiz tagot számláló nagy-

multú hitközségnek.

Nagy esemény az iktatás aktusa a magyarországi orthodox körök-

ben, mert a rabbiválas2±ástól és Rosenbaum Pinchász frabbitól, aki a

„Brit Chálucim Dátiim” és a „Cionista Szövetség Végrehajtóbizottsága’’

vezetségi tagja a Felsmagyarországi cionista élet felvirágzását remé-

lik. Kahán Franki Samu, az Orth. Iroda elnöke is megjelent az iktatási

szertartáson és nagy beszédben üdvözölte a kisvárdai frabbit, akiben —
mint mondta — a magyar orthodoxia egyik vezet egyéniségét tiszteli.

Dr. Ungár Sándor a „Mizráchi” párt üdvözletét tolmácsolta, majd
Dr. Schönfeld, aki sok éven keresztül volt a kisvárdai hitközség elnöke,

biztosította a hitközség támogatáisáról új frabbiját. Beszédében vissza-

idézte a kisvárdai hitközség fénykorát, nagy elismeréssel adózott a f-
rabbi bátor magatartáisának, melyet a vészkorszak idején tanúsított és

biztosította hívei hséges támogatásáról nehéz feladatainak megvaló-

sításában.

Hosszú és tövises út vezetett a kisvárdai frabbi álláphoz.

Rosenbaum Pinchász frabbinak meg kellett küzdenie a múlt fájó

emlékeivel. Lelki szemei eltt még ott élt a fénykorában virágzó hit-

község lüktet élete. Nemcsak szeretteit és közösségének legjobbjait

kellett elsiratnia, hanem újjá kellett építeni a hitközséget romjaiból,

hogy megmentse, ami még menthet az üszkös romhalmazból. A csa-
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Ez az ember azt kérdezi, vajon lehet-e ezt a búzát „mácot smurot'*

sütésére felhasználni, hogy ezzel eleget tegyen a mácot-evés paran-

csának Peszách els és második estéjén.

ILYEN EMBER VOLT RAV ROSENBAUM SAMU FRABBI zcl.

Mieltt frabbivá választották egy faraktára volt Kisvárdán. Ez

azonban nem tartotta vissza attól, hogy a faüzletben is mindig nyitott

gemore mellett üljön. Míg a maga „blatt gemoreját” le nem tanulta,

nem foglalkozott, profán dolgokkal.

Egyszer bejön egy új vev a faraktárba. Válogatja a neki szüksé-

ges faanyagot, majd mikor befejezte, azt mondja a faraktárban dol-

gozó tisztviselnek
:

„Szeretném elvinni a kiválasztott faanyagot, de

meg kell mondanom, hogy nincs pénzem annak kifizetésére.

Miután a tisztvisel saját szakállára nem adhatta hitelbe az árut,

bement megkérdezni a fnököt, ki éppen mélyen el volt merülve a tanu-

lásban.

Jó ideig kellett várnia, míg a fnöke befejezte a stúdiumot s csak

akkor adhatta el a vev kérését.

A felelet pedig ez volt: Menjen ki és kérdezze meg a vevt, hogy

tudja-e a Tíz Parancsolatot.

Ha azt feleli, hogy tudja, akkor adja neki oda nyugodtan a fát hitelbe.

Meg fogja adni az adósságot.

S a tudós, jámbor fakeresked nem is csalódott.

Gáfiii Sabtáj



nyék” jogfosztása révén mind többen és többen vesztették el állásukat,

összetört lelkek és kenyerüket vesztett emberek mind jobban és jobban

rászorultak a rabbi vigasztalására és gondoskodására.

Az ifjú frabbiban megtalálták igaz pásztorukat. Hiveivel élt és

szenvedett. Mindössze két évig töltötte be magas pozícióját. Aztán az

általános tragédia t is elsodorta.

A magyar zsidóság azon kevés vezet egyénisége közé tartozott,

akik teljességében felfogták a zsidóságra váró nagy tragédiát. Próbált

segíteni, ahol lehetett a mentés munkájában. Hiveivel együtt ment a

gettóba, ahol hatalmas lelkierrl tett tanúságot. Itt is fontos vallási

kérdésekkel és döntésekkel foglalkozott. Hite nem rendült meg. A szen-

vedések megacélozták erejét és halachikus döntéseibl, melyeket a pusz-

tulás idején dolgozott ki, megismerheti az utókor, a töretlen hitével har-

coló rabbi nemes típusát.

Nem tért vissza Auschwitzból. De nagyságát hirdeti az a m, me-

lyet fia adott ki „Éle divré Smuél” címen.

A SZERZ FIÁNAK SZAVAI

Az anyag, mely megmaradt mártírhalált halt :£Ídesapám zcl. Írá-

saiból, a Sulchán Áruch négy részének rendszere szerint Íródott, mégis

úgy láttam jónak, hogy a könyv elejére ez a felelet kerüljön, melyet

egy hozzá intézett kérdésre adott Purim és Pészách között Magyar-

orsszág náci megszállásának legszömybb napjaiban.

Ez a felelet lelki nag^^ságának tanuságtétele, és megörökíti a kései

nemzedékek számára a tanítás és a közért való élés szívébe plántált égi

adottságát, mely arra ösztönözte, hog>^ ezekben a tébolyult idkben is

búvárkodjék a Tóra mélységeiben és világos döntéssel szabja meg a „ha-

lacha” útjait, mikor kételyek merültek fel azokat illetleg.

Báv Bosenbaum Pinchász

„OR.ÍCH CHAJIM”

Szimán 1.

„Ha a micva-macothoz szükséges búzát nem-zsidónál tárolták”

I.S. „Vájákhél-Pekudé” péntekje. 5704—1944.

A kérdés: Egy ember „chitin smurot” (aratástól rzött búzát) készített,

azt zsákba rakta és ezt a zsákot elhelyezte egy másik zsákban, me-

lyet lezáil és hat pecséttel lepecsételte, majd a nem-zsidó községi

biró padlásán helyezte el egy jól biztosított helyen.
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RAV UDPSCHITZ CHAJIM

Kisvárdán meiámed. Híres rabbicsaládból származott, volt a kis-

várdai „Tiferet Báchurim'^ egyesület rabbija. Auschwitzban pusztult el.

RAV KRAITSZ SZEGAL JUDA

Több híres mü szerzje, ö irta a „Szináj” (Kovec Abájé). "’Ászárá

Devárim** és a ,)Kéc Hápláot*^ c. könyveket. Állandóan a kisvárdai

EÜauzban tartózkodott. Auschwitzban fejezte be életét.

RAV RÓTH HERMÁN (JO£L CVI)

Tiszaszalka rabbija. Unokája a nagyhír kászonyi rabbinak R.

Rothenberg Chájim Sióménak. Rabbivá választása után is Eisvárdán

maradt, ahol nagyra becsülték és szívesen hallgatták mélyértelm „siur”-

jait, kiváló tóramagyarázatait.

RAV GLÜCKLICH SMUfiL ZANWIL

A neves R. Glücklich Joszéf Menáchem fia. Kisvárdán rabbiskodott

és terjesztette a Tórát hívei körében.

RAV SZÁMÉT JISZRAEL

R. Számét újhelyi rabbi fia és R. Jesájáhu Hékohén kisvárdai me-
lámed veje.

RAV ROSENBAUM OTS SEGAL SMUEL SMELKE

Nagytudáisu édesapja mellett kora ifjúságától kezdve készült arra

a magasztos hivatásra, melyre oly rátermett volt. A rabbiház jellemfor-

máló és nevel befolyása gazdag termtalajra talált az ifjú rabbi szí-

vében. Fényes jöv állt eltte. Édesapja nemcsak lefektette a kisvárdai

hitközség alapjait, hanem azt kiszélesítette és megersítette, s rá várt

a nagy feladat tovább vinni és fejleszteni a családi hagyományokat.

Mikor eljött a nap, kibontakozó tehetségének nagy napja és elfog-

lalta megb. édesapja rabbiszékét már tombolt a vihar nemcsak Európá-
ban, de az egész magyar zsidóság felett. A rabbi feladata kiszélesedett.

Nemcsak vallási téren kellett megersíteni a hívk lelkét, hanem vigasz-

talást kellett nyújtani e szörny kor áldozatainak is. Egjn:^ több fájdal-

mas hír érkezett a fronton elesett munkaszolgálatosoklról. A „zsidó törvé-

58



EAV MANDEL SLOMO LÉB HAKOHÉN (elhunyt 5672)

Nagy tudású dájánja Kisvárdának, ahol sok hívet szerzett ma-
gának, akik megbecsülték tudását és emberi értékeit.

EAV BEÖDl AVEAHAM

Veje Weinberg Ávrahám Jicháknak a kisvárdai frabbinak, ö is

Kisvárdán élt, amig megválasztották Bereznára rabbinak.

Ketáv Szofér jónev tanítványai közé tartozott. Néhány talmudi

„szugjá”-hoz írt magyarázatnak címe: „Peri Háchág”. Ezen kívül még
néhány halachikus mii szerzje volt. A „Hálichot 01ám**-ját Ketáv

Szofér megemlíti több responzumában.

EAV GEOSZ AVEAHAM HAKOHÉN

Jónevü „szofér” volt Kisvárdán és híres chászid. Élete végén ali-

jázott és Jeruzsálemben telepedett le.

EAV KESZTENBAUM ELIEZEE
Unokája a nagyhír ujfehértói rabbinak, R. Silberstein Náftáli

Herzkenek. Elször Mándokon lakott, majd átköltözött Kisvárdára és

ott élt egeszen a deportálásig. A gettóból Auschwitzba hurcolták.

EAV KLEIN DOV BEEE

Kisvárdán született. Veje a nagyhír csornai rabbinak R. Káháná

Wolfnak. Elször Csornán volt dáján, majd rabbivá választották meg
Sátoraljaújhelyre és onnan deportálták.

EAV EHRMANN DOV BEEE

Híres rabbi és talmudtudós családból származott. Elször Kisvárdán

lakott, majd innen átköltözött Ungvárra és innen deportálták. Ö a szer-

zje a „Devárim Árévim”, „Peér Vekávod”, „Zochrénu Lechájim” cím
mveknek.

EAV SPITZEK DOV BEEE

A dési rabbinak, R. Züssmann Joélnek a fia és a mádi rabbi, R. Ehren-

reich Chájim Cvi veje.

A „Toldot Kol Árje” c. m szerzje. Több mvét is kiadta Kisvárdán.
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Lebilincsel szónok volt, akinek tóramagyarázataiban helyet kapott

az Ágáda és a Hálácha egyaránt és azok megragadták hallgatóságának

figyelmét. Sohasem vitt beszédeibe messze és szerteágazó „pilpuliszti-

kAV\ mert tudta, hogy csak az egyszer ember értelmi szintjén elmon-

dott beszéd ragadja meg hallgatóságát.

Nemcsak tanítója volt közösségének, hanem személyi kapcsolatot is

tartott annak minden tagjával.

Felügyelt a kásrut szigorú betartására s különösen Peszách eltt

volt sok a munkája: felügyelt a máceszgyárakra, hogy azok a kásrut

legszigorúbb elirásainak megfelelen süssék a máceszt.

Felügyelt a Talmud Tórára és eladást tartott minden nap a jesiva

növendékeknek. Látogatta a betegeket és vigasztalta a gyászolókat.

1940 Áv havában lett beteg. Az orvosok mindent elkövettek meg-

gyógyítására, sikertelenül. 1941. Peszách Chol Hámoéd 2. napján, 72

éves korában lehelte ki nemes lelkét.

Fia, R. Jichák Eizik, újra ki akarta adni megb. édesapja könyvét a

„Sulchán Meláchim”-ot, de nem tudta befejezni a könyv kinyomatását,

mert 1971-ben meghalt. Mivel gyermekei nem maradtak, sógora adta ki

új kiadásban a könyvét, mely 1931-ben jelent meg els kiadásban.

RÁV LANDAU JISZRAEL EFRAJIM FISCHEL

A hires kisvárdai dájánnak, Ráv Landau Mose Cvinek a fia és a hi-

res pápai frabbinak, Ráv Grünwald Jechezkélnek a veje. Még édesapja

életében sa jtó alá rendezte és kiadta annak mveit. Irodalmi munkássága

mellett segített édesapjának a jesiva vezetésében is.

Néhány évig Nag3d:apolcsányban mködött, egészen Csehszlovákia

felszámolásáig. Akkor kényszerült visszatérni édesapja házába.

Édesapja halála után a kisvárdai hitközség öt választotta meg dá-

jennak és ott szerzett további hirnevet és megbecsülést magának és

munkásságénak.

A nagy vihar t is elsodorta. Gettóba vitték családjával együtt és

Auschwitzban pusztult el.

Több hires munkában idézik, köztük maga az édesapja is több m-
vében citálja fiát, aki méltó volt nagynev édesapjához.

RAV FRIEDMAN JICHAK

Sátoraljaújhelyen született, kiváló tóratudós volt, és igaz megbe-

csülésnek örvendett mködési helyén Kisvárdán.
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Két év múlva már R. Chananja Jóm Tov Lipe szigeti jesivájában

látjuk a fiatal bóchert, aki itt együtt tanul mestere fiával R. Chájim
Cvi Teitelbaummal, az „Éc Cháim” hires szerzjével. Szoros barátság fzi
össze a két fiatalt, mely az évek folyamán sem vesztett szilái^ságából.

Még akkor sem, mikor R. Chájim Cvi édesapja halála után elfoglalta a

szigeti rabbiszéket.

Ez a barátság vezette t tragikus vég kisvárdai látogatására. El-

fogadta ugyanis R. Landau megtisztel meghívását és elutazott hozzá

Kisvárdára. Itt összeesett és hirtelen meghalt.

R. Landau tartotta a gyászbeszédet a nagy gáon felett sokezer tisz-

telje és hívje eltt. Ettl a naptól kezdve R. Landau mindig megemlé-

kezett a szigeti nagy rabbi Jahrzeitján hires barátjáról a kisvárdai Klauz

Chevra-Sászában.

Szigetrl átkerült R. Mose Grünwald volt kisvárdai, maja huszti

rabbi jesivájába, ahol tovább fejlesztette tudását és kiváló képességét.

18 éves korában feleségül vette R. Náftáli Schreiber kisvárdai dáján

lányát. R. Grünwald, az „Arugát hábószem” szerzjének tanácsára jött

létre a házasság és maga volt a közvetít.

Apósa házában élt néhány évig és ott is fejlesztette tudását. 1905-ben

választották meg Kisvárdán dájánnak a fiatal, de már nagyhír tudóst,

akinek hire rövidesen messze földre eljutott. Tanítványainak

egyre ntt, egyre többen szegdtek a nagy Mesterhez, hogy tudásának

b forrásától merítsenek.

Sok nagyhír rabbi is fordult hozzá, hogy kikérjék tanácsát nehéz

haláchikus kérdésekben.

Életének 40. évében több nagyhír hitközség kérte fel, hogy foglalja

el a rabbiszékét, azonban rendre elhárította a megtisztel felkéréseket

azzal, hogy nem tudja kisvárdai nyáját elhagyni.

Rengeteget tanult és olvasott. A kezébe került könyveket nemcsak

átnézte hanem elmélyedt azoknak tanulmányozásában. Nem csoda, hogy

korának haláchikus döntéseit mind ismerte.

Különösen kitnt rendkívüli emlékeztehetségével. Mindent, amit

tanult vagy olvasott elraktározott agyában és azt többé sohasem felej-

tette el. Sok év múlva is pontosan visszaemlékezett minden elolvasott

könyv legapróbb részleteire is. E kiváló tehetségnek köszönhet, hogy

döntéseiben mindig mértéktartó volt. Sohasem hajlott a szélsségesek

felé, mivel jól ismerte a kérdésben elfoglalt legnagyobb tekintélyek vé-

leményét is.

Tanítványait nagyon szerette. Viszonya olyan volt hozzájuk, mint

apának gyermekeihez. Tanítványainak ragaszkodása boldoggá tette.
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RAV SCHREIBER NAFTAU

A nagyhír nánási rabbi Sofer Fischel testvére. Mint nagyképes-*

ségü tóratudós jó névre tett szert mködési helyén, Eisvárdán, ahol 35

esztendeig munkálkodott a hitélet terén és tanította híveit a jóra és

istenfélelemre.

ö a megalapítója a kisvárdai „Chevra Sász”-nak, ahol minden nap
tanultak gamarát. Minden szombaton tartott drasái és tóra-magyaráza-

tai nagy közönséget vonzottak.

Sok nagyhír szerz idézi mvét a „Mááte Náftáli”-t, mint a „Má-
hárám Sik*\ az ”Ávné Cedek” és még sokan.

Apósa volt a másik nagyhír kisvárdai dájánnak, Ráv Mose Cvi

Landaunak.

HARAV MOSE CVI LANDAU

Született 1878-ban. Édesapja Volován volt dáján és közismert tudós

hírében állott. Fiát, aki kisgyermek korában már kitnt éles logikájá-

val, maga kezdte el tanítani és beavatni a Tóra mély gondolatvilágába.

Alig volt 13 éves, mikor édesapja elvitte R. Árje Lébus Horowitz,

a Sitri-i híres rabbinak a jesivájába. R. Horowitz nem akarta az alig

13 éves gyereket felvenni, mivel az összes bócherjai mind idsebbek vol-

tak. A visszautasítás oly érzékenyen érintette a gyermeke tehetségérl

5^®&gyozdött apát, hogy sírásba tört ki az elutasító szavak hallatára.

Az apai könnyek úgy meghatották a rabbit, hogy próbaidre felvette a
gyermeket.

Hogy mégis megnyugtassa magát, Horowitz rabbi kérdezett tle egy
nagyon bonyolult kérdést. A fiatal jelölt gondolkodás és habozás nélkül

kezdte kifejteni válaszát.

„Fiam, fiam — így szólt hozzá édesapja — a kérdés egyrészt nem
olyan egyszer, másrészt feleletedtl függ felvételed; jó lenne, ha elbb
kicsit gondolkodnál és csak azután adnál feleletet”.

A fiatal jelölt magabiztosan nézett apjára: Tudom a feleletet és jól-

lehet ettl függ a jesivába való felvételem, megállóm a helyemet. S el-

kezdte fejtegetni a bonyolult kérdéskomplexumot.

Ráv Horowitz feszült figyelemmel hallgatta az értelem tüzétl pirosló

arcú fiút, majd homlokon csókolta és közölte a boldog apával, hogy fia a
jesivaban maradhat, noha éveinek számában még fiatal, de képessége és

tudása már vetekszik egy ids tudóséval. Így maradt R. Mose Cvi Landau
két évig R. Horowitz jesivájában.
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a gyümölcsbl evett, vagy lassan pusztult el, vagy rögtön meghalt tle.

Az egyes gyümölcsök, vagy a saját természete szerint.

A királynak hét szépséges gyermeke volt, akiknek megtiltotta, hogy

a gyümölcsbl szakítsanak.

De a fát nem vágatta ki, mert gyönyör szép volt, és a királyi

kert nagyhír csodája. A király nyugtalankodott, hátha gyermekei nem

értik meg, miért ne egyenek a szép fa mérges gyümölcsébl. Elhivatta

tehát egyik szolgáját, aki nag3Í:udományu férfiú hirében állott, és rá-

bízta, hogy magyarázza meg a gyermekeknek, értesse meg belátásukkal

és lelküsmeretükkel, miért ne egyenek a mérges gyümölcsbl. Amint

a tudós ezt a feladatot elvállalta, a király kihirdette országában, hogy

halálfia, aki a fa gjdimölcsébl eszik.

Múltak a napok és egyszer csak jelentették a királynak, hogy az

hét gyermeke kivétel nélkül szakított és evett a fa gyümölcsébl. A
királyfiak nemcsak hogy nem haltak meg tle, de még meg sem bete-

gedtek. Ám a tilalmat bizony megszegték. A király szigorú, igazságos

és jellemes volt. Mint biró nem habozott, hogy hét gyermekére a halá-

los Ítéletet kimondja. De, mint apa, az itélethozás után megszólalt:

— Nincs senki, ki a királ3^iak védelmére tudna valamit?

A birák és az udvari méltóságok közül senki sem jelentkezett, de

egyszerre csak belépett az a bölcs szolga, akire a király rábízta gyer-

mekei nevelését. Ez a férfiú megtépte szakállát és ezt mondta:

— Uram, királyom! A halált én érdemiem meg és nem a te gyer-

mekeid. Mert én élveztem a gyümölcsök gyümölcsét, a mérges fa énne-

kem adott rangot és kincset és ennek fejében nem volt más feladatom,

minthogy jól megmagyarázzam a gyermekeknek, miért ne egyenek a fa

gyümölcsébl. k pedig mégis ettek belle. Engem érjen a halál, nekik

pedig kegyelmezz meg, uram!

Eddig szólt a rabbi talmudi meséje, melyet Ady Endre mélységes

csendben hallgatott. Szimbólumából ez világlott ki, milyen felelsnek

érzi Rosenbaum rabbi papi hivatását Kisvárdán. Ha az emberek megbot-

lanak nem k tehetnek róla, hanem mesterük és tanítójuk. A megköze-

lít tökélyt csak attól lehet várni.

És a felelet végén hozzáteszi a könyv Írója:

„Ady bibliaszerelme vállalta ezt a tanulságot és örült, hogy a misz-

tériumok ismeretlen kertjébl, most olyan gyümölcsöt kapott, melynek

izét jónak találta.

Adyra mély hatást tett ez a beszélgetés.
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lennie, mint volt: „Ohév sálom, verdéi sálom”, „aki szereti és követi

a békét”.

(„Hámodiá” 5723, R. Simon A. Sussmann Szofér cikke)

ADY ENDRE £S A SZILAGYSOMDLYÓI RABBI

Dénes Zsófia zsidó Írón könyvében érdekes fejezet Ady Endrének

a szilágysomlyói orthodox rabbival való találkozása.

A világháború idején történt: Ady kedvenc szállodájában szállt

meg Budapesten, melynek tulajdonosa zsidó volt.

Ady minden nap megkérdezte a szobaasszonytól, milyen emberek

érkeztek a szállodába és honnan. Azt hallotta tle, hogy Szilágysomlyó-

ról egy Rosenbaum nev rabbi szállt meg a hotelben. Azt hitte, hogy a

rabbi is menekült és hogy Szilágysomlyót, legjobb és legbizalmasabb ba-

rátja, Bölöny György iró születési helyét is megszállták már az Erdély-

be betört orosz csapatok.

Névjegyére felírt néhány sort, melyben meginvitálta a rabbit, hogy

látogassa meg szobájában. Az visszaüzent, hogy köszöni Ady úr meg-

tisztel meghívását, pár perc múlva tiszteletét teszi nála.

Négyen voltak Adynál, ötödik lett a meghívott vendég. A pincér

addigra szobájában hideg vacsorát terített és tejeset, hogy a rabbit is

megkínálhassa. De a rabbi semmit sem fogadott el. Szigorúan vallásos

létére neki az is tilos volt...

Dénes Zsófia ezután leírja, hogy az est eltartott éjfél után kettig,

pedig azonnal kiderült, hogy Rosenbaum rabbi nem háborús menekült,

hanem csupán hivatalos ügyeit jött rendezni a magyar fvárosba.

Ellenben Ady ezer kérdésének szívesen állt rendelkezésére s meg-
látszott a rabbi arcán, hogy Ady társasága valósággal boldoggá teszi

t. öt most Kisvárdára választották meg — beszélte — és hála Istennek

ott nyoma sincs az ellenségnek. Ady pedig élénk érdekldéssel szinte

vizsgáztatta azt a körülbelü vele egykorú férfit, akirl kiderült, hogy

milyen... békés világszemléletü. A talmudból tanszéke lehetne — állapí-

totta meg Ady Endre s a „bibliás” Adyt fként ez érdekelte. Itt Ö akart

tanulni és kapva kapott azon, hogy a rabbi valamilyen, egy a Talmud-

ban elbeszélt mesére tett célzáist. Megkérte vendégét, hogy egész terje-

delmében mondja el azt az agádát.

„Régesrégen élt egyszer egy király — így szólt a mese. — A király

kertjében volt egy fa, mely csupa mérges gjnimölcsöt termett. Aki abból
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a férfi, aki magasra emelkedik városában, magasra emelkedik egész Ls-

ráelben”.

Mintám városában magasra emelkedik Kisvárda rabbijámak tisztelete,

nem csoda., ha magasra emelkedik az egész országban. Sok tíz esztendn

át volt tagja a Magyarországi Rabbik Legfelsbb Tanácsának. Midn
meghalt R. Koppéi Reich budapesti frabbi, aki a magyar orthodoxiát

képviselte a Felsházban, a magyarországi orth. rabbik t akarták kül-

deni képviseljüknek a Felsházba, miután nemcsak ritka nagy tudása,

tehetsége tette t erre alkalmassá, hanem kiváló szónoki képessége is.

Kevesen beszélték oly szépen a magyar nyelvet mint . Szerénységbl,

bels politikai okok miatt és a számára oly sokra értékelt lelki békesség

megrzése végett elhárította a neki felkinált magas méltóságot.

„Mipné háráá neeszáif hácádik**, „A baj eltt magához veszi I-ten az

igazat*\ Irgalmas volt hozzá az Ég, hogy elszólította mieltt látta volna

szeretett hitközsége, körülrajongott családja, fiai, vejei, nagyhir rabbik

és a magyar zsidóság pusztulását.

Élete utolsó percéig végezte magas szolgálatát. Errl tesz tanúságot

megb. fia, aki követte t a rabbiszékben s ki maga is mártírhalált halt,

R. Rosenbaum Smuel Smelke „Éle divré Smuél** c. mvében: „Ki nem

emlékszik, hogy folytak könnyei, mikor a hétköznapi Semone Eszrét

imádkozta?** „És hogy végezte szent szolgálatát az ünnepeken, midn
lelkiereje gyzedelmeskedett a testi gyengesége felett! Még eltávozása

eltti este, mikor már jóformán semmi ereje sem volt, milyen „hitláhá-

vut**-tal mondta az áldást a chanuka lángok megg3rujtásakor.

Nagy tiszteletet adott hitközsége. Végrendeletét kinyomatták és ter-

jesztették, mert ebben nyilakoztatta ki egész emberfeletti lényét.

Chanuka negyedik lángjával kialudt élete lángja is. Egy évvel ha-

lála után jött az auschwitzi tragédia, mely maga alá temette a magyar

zsidósággal együtt szeretett hitközségét is, benne családját, hiveit és

minden tiszteljét.

Csak kevesen menekültek meg a vérzivatarból s a megmaradottak

ma még jobban értékelik a nagy Cádik munkáját, jámbor egyéniségét.

A tanítványok, a hitközségek megmaradt tagjai örökre szívükbe zárták

Mesterüket, Rabbijukat.

Sok kézirata maradt az utókorra, a zsidó tudomány minden ágá-

ban. Seélot-utsuvot, halacha és agada egyaránt, köztük még az életében

kiadott „Lechem ráv**.

Életmvébl és példaadáísából megtanulhatja az utókor: mindig azt

kell keresni, ami egyesit és nem azt, ami szétválaszt és olyannak kell
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A különféle hitközségek vezetéséhez nagy intelligenciára, odaadásra

és diplomáciai érzékre volt szükség. Ebben voltak nagyok a magyar

orthodoxia rabbijai és szellemi vezeti. Voltak neves autoritások, akik-

nek véleményét fellebbezés nélkül elfogadták és ez adta meg az alapot

ahhoz, hogy hitközségeket egyazon szellemben vezessék.

Ha Kisvárda nagy rabbijáról akarok ma emlékezni, elször szólnom

kell magáról Kisvárdáról és a hitközségrl. Ez a hitközség h kereszt-

metszete a magyar orthodox hitközségek összességének. Egyesítette ma-

gában a „strájmlit” visel szélsségesen vallásosokat és a szombatot

nem tartó magyar parlamenti képviselket. A szó nemes értelmében

„anyahitközség** volt, összefogta a zsidóság minden szárnyát és árnya-

latát egy orth. hitközségben. Természetes, hogy az árnyalatok felfogá-

suknak megfelelen szerették volna vezetni a hitközségeket és az is ter-

mészetes, hogy éppen ezért nem hiányoztak a súlyos nézeteltérések a kü-

lönféle csoportok között.

Ha bölcseink egy vezett így jellemeznek: „Is áser ruách bó**, amit

úgy magyaráznak, hogy „haladhat minden szellemi árnyalattal szem-

ben**, akkor lüsvárda a klasszikus példája eme igazságnak, mert ponto-

san ilyen szellemi vezet állt a közösség élén. Ez a férfi egyéni varázsá-

val, nagy intelligenciájával és mély bölcsességével össze tudta fogni

maga körül a széthúzó erket.

Ilyen rabbi és szellemi vezet a szó nemes értelmében Ráv Rosenbaum

Mose zc**L Egyénisége alapköve és védfala volt hitközségének, volt

az összetartó er, ki egyensúlyban tudta tartani a különböz nézeteket.

Lecsillapította a harcos kedvet és békeszeret egyéniségével, meg mérhe-

tetlen nyugalmával leszerelte a támadókat. Emberszeretete irányította

bölcs mértékletességét és kiegyensúlyozottságát.

Hogy szUárdan állhasson a nézetek összeütközésében segítségére volt

zsenialitása és az a tény, hogy származását le tudta vezetni egész Maha-
ral Mi-Prág-ig. Tóraszeretet izzott szívében. Nagy jesivát létesített s

benne tanítványok százai tanultak, akiknek ellátását saját zsebébl fe-

dezte, hogy gondtalan tanulást biztosítson számukra. Szívének meleg ér-

zésével istápolta a szegényeket és rászorulókat. Szerény volt, annak elle-

nére, hogy az egész város tisztelettel övezte. Mindezen tulajdonságok tel-

jes autoritást biztosítottak neki hitközsége vezetésében, és nem csoda, ha
Kisvárdán egyetlen üzlet sem tartott nyitva szombaton. Hitközségét olyan

magas nivóra emelte, hogy híressé vált az egész országban.

Elkánával kapcsolatosan a Bölcseink így magyarázzák a pászukot:

„Jáále háis, nitále beíró, nitále bechol Jiszrael**. „Magasra emelkedik az
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tak a világ négy tája felé, érzik, hogy lassan-lassan a feledés homályába

merül régi ^dlágl^k és a feledés pora lepi be a régiek emlékét.

Ezért szeretnék e szerény sorokban emléket állítani a magyar zsi-

dóság egyik gáonjának, kiváló rabbijának, aki Chanuka 4. napjáin távo-

zott el az 5703. évben (1942).

Fel kell eleveníteni annak a kiváló rabbinak életét, aki mintegy

ötven évig állt hitközsége élén s aki nemcsak élte, de irányította is a

magyar orthodoxia szervezeteinek felállítását és vezetését.

Mintegy 45 évig ádlt nagyhír hitközségének, Kisvárdának élén. Elz

a hitközség eg3dk legnagyobb és legfényesebb hír hitközsége volt Ma-

gyarországnak, 33 éves volt, mikor Kisvárda megválasztotta frabbijának,

a világ egyik leghíresebb cádikja, Ráv Grünwald Mose zc”l. után, aki

az „Árugát Háboszem** szerzjeként is nevet szerzett magának. Ráv Ro-

senbaum elzleg 10 évet töltött Szilágysomlyón.

Aki a magyar orthodoxiát felületesen szemlélte, annak talán úgy

tetszett, hogy az egységes alapokon nyugodott és egyazon ideológiai vo-

nalon haladt. Azon az utón, melyet kijelöltek a nagy szellemi vezetk,

mint Ketáv Szofér, Máhárám Schick, akik a többi neves gáonnal együtt

életüket az orthodoxia megalapozásának szentelték.

A történelmi valóság azonban egész más képet mutat. Minden ku-

tató, aki belemélyed az orthodoxia tanulmányozásába tudja, hogy mi-

lyen mélyi'eható ellentétek mutatkoztak annak ideológiai világában, hi-

szen már megalapítói sem haladtak egyazon utón, hanem, mint a chá-

szidok — jobbra, vagy mint Hildesheimer — balra. A kongresszusi de-

legátusok sem képviseltek egységes nézeteket. Mind hitközségének vona-

lát képviselte s csupán a neológia ellen sorakoztak fel egységes tábor-

ban, hogy megakadályozzák annak létrejöttét. Hogyan lehet elképzelni

tökéletes egységet olyan hitközségi vezetk között, akik például nem en-

gedtek a Tóra elé járulni olyanokat, akiknek nem volt szakálluk, vagy

a templomba belépni olyan asszonyokat, akiknek nem volt „sájtlijuk^^

(pl. Vác) és olyanok között, akik ugyan orthodoxok voltak, de hitköz-

ségükben nem kevés volt a szombatszegök száma.

Nehéz volt tehát az ilyen közösségeket közös nevezre hozni Egy

egységes vonalvezetésben találkoztak: minden orthodox hitközség szigo-

rúan a Sulchán Áruch alapján állt, egyazon formában építették templo-

mukat, szigorú kritériumokat állítottak fel a rabbik megválasztására és

csak olyan sochét-ubodék-ot vettek fel, aki jesivát végzett.
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Életének teljében támadja meg a gyilkos és gyógyíthatatlan kór és

5671-ben visszaadta nemes lelkét a Teremtnek.

Híres mve az „Árugát habószem”, melyet nagyhír tudósok idéz-

nek mveikben.

Fia mesélte róla, hogy már nagybetegen feküdt az ágyában és ott

is tanult. Ha elfáradt, féloldalra dlt és úgy folytatta tanulását egész

éjfélig. Egyszer egyik éjfélkor, mikor fáradtan feküdt ágyán, felriadt

és azt mondta: most jutott eszembe: hogy ma van a „Bét Joszéf” Jahr-

zeitja. Kell még egy kis „Tur’^-t tanulnom az emlékére. Felöltözött, ki-

ment szobájába és nagy, kínzó fájdalmai ellenére, még másfél órát szen-

telt e „Túr” tanulásának.

HARÁV JOÉL HALÉVY ROSENBLÜTH (MICHAELOVITS)

Nagy talmudtudós, aki hírnevet szerzett magának a talmudtudósok

világában mélységes tudásával és a zsidó tudományokban való nagy

jártasságával. Maga a Chátám Szofér is több helyen megemlíti t a

Seélot Utesuvotjaiban.

Gyermekei apjuk szellemében haladtak. Mind nagynev talmudtu-

dósok voltak. Az egjdk fia, Zeév Wolf, Dicsszentmárton rabbija volt,

míg a másik fia, Slomo Rosenblüth, Kisvárdán született.

A NAGY GAON, R. MOSE CUAJIM 8ZEGAL LITS ROSENBAUM zc”l

A magyar zsidóság története az újkorban, a történelmi jelentség

kongresszustól napjainkig, amikor is a zsidóság három részre szakadt,

orthodoxokra, neológokra és status quokra,, egész a Soá-ig még nem Író-

dott meg. Még nem vetették papírra a vallásos zsidóság felvirágzásának

történetét ebben a fényes korszakban. Ez a korszak, mely annyi nagy

gáonnal, kiváló talmudtudóssal, ragyogó szellem mesterekkel, közössé-

geket irányitó szellemi vezetkkel, híres rabbikkal dicsekedhet — még
hséges krónikására vár.

A magyar zsidóság nagy tragédiájáig, az auschwitzi deportálásig,

nem látták ennek szükségét, mert a „jelen” nem szorul krónikásra, azt

mindenki éli. Csak akkor érzdött szükség a magyar zsidóság történel-

mének megírására, mikor Auschwitz, mint az özönvíz elmosta a zsidóság

régi világát és nyomában egy hatalmas mélység tátong a mártírok élete

és a megmaradott kevesek múltat szomjazó élete között.

A zsidó közösségek elpusztultak. A hitközségi archívumokat meg-

semmisítette a náci-dulás s a megmaradottak, akik maguk is szétszóród-
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köszön és most mar kissé fáradtan, de mosolygó, barátságos arccal

megy lakására.

Nem csoda, ha a kisvárdai bócheroknak hire volt. Nem sokáig ma-
radtak ismci*ctlenek azok sem, akik onnan Pozsonyba kerültek. Csak-
hamar észre vétetették magukat tehetségükkel, vasszorgalmukkal. Alig

múlt el az els félév, már az egész zsidó utcában úgy beszéltek róluk,

mint, akik nagyon „chosevek’’, azaz tiszteletreméltóak és nagyon

„mászmidok”, értsd — szorgalmasok.

Minden elért eredményüket nagy mesterüknek R. Ávrahám Jichák

Weinbergernek köszönhették, aki nemcsak tudását, de életét is a ne-

velés szolgálatába állította.

1884 szén adta vissza nemes lelkét Teremtjének. 87 éves korá-

ban halt meg végelgyengülésben. 72 éves korában súlyos tífuszon esett

át — azeltt soha semmiféle betegsége nem volt — melybl azonban

szerencsésen kilábolt. Betegsége nem hagyott nyomot maga után, mert

szelleme friss és eleven maradt utolsó napjáig.

Életének utolsó éveiben csatlakoztak a kisvárdai anyahitközséghez,

az alábbi fiókhitközségek: Ajak, Anarcs, Domrád, Dögé, Gyulaháza,

Fényeslitke. Jéke, Kékese, Nyírkárász, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétköz-

berencs és Szabolcsbácska.

Tudós életét nemcsak a nevelésnek szentelte, hanem több nagyje-

lentség Írása mellett két alapvet fontosságú mvet írt és adott ki:

„P’né Jichák’^ (5652—1892) és a „Mállél Leávrahám” (Munkács 5673—

1913) cím könyveit.

HABAV GRÜNWALD MOSE BEN AMBAM (1886—1893)

A nagyhír csornai rabbinak, Ráv Grünwald Ámrámnak a fia. El-
ször Csornán mködött, majd onnan meghívták Homonnára. Ott kapta

meg a kisvárdai hitközség megtisztel meghívását a rabbiállás betölté-

sére. Alig hét évet töltött Kisvárdán, amikor az a megtiszteltetés érte,

hogy meghívták a husztí rabbiszékbe. Nehéz szívvel vált meg a hitköz-

ségtl, azonban vonzotta t a tanítványok sokasága, akik vártáik t
Huszton.

Ilires volt nagy szorgalma a tanulásban és a tam'tásban. Nem elé-

gedett meg a mindennapi tanítással, hanem minden nagy rabbi vagy
cádik halálának napján külön siurokat adott az illet rabbinak mveibl.
Ezzel nemcsak elragadtatta a hallgatóságát, hanem hozzászoktatta ket
ahhoz is, hogy tanításai változatosak lettek és nem váltak sablonossá és

egyhangúvá.
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mit kívánhatott volna jobbat az egyszer rfskeresked, mint azt,

hogy egy híres rabbinak legyen a mechuttenja — násza? A szülk

tehát mindkét részrl elhatározták a siduchot. A gyermekeket meg
sem kérdezték, de minek is? Hiszen úgysem tudták volna mirl is van

szó. Máisfél és múlva megtartották a menyegzt. A vlegény 14 éves

és 4 hónapos volt, a menyasszony éppen 14 éves és ismét másfél év

múlva már belátogatott házukba a gólya s az ifjú párnak egy fiút ho-

zott. Gyakran dicsekedett a híres rabbi, hogy már 16 éves korában

apa volt.

Midn R. Herschele Chárif késbb Magyarországra jött, magával

hozta fiatal vejét is, ki itt is nemsokára, mint nagy és éleselméjü tal-

mudtudós lett híressé.

Alig 21 éves korában választották a galgóczi hitközség rabbijává,

hol is 14 évig mködött.

Kisvárda hitközsége hívta meg onnan rabbijává. Els dolga volt

Bét Hámidrást, Jesivát és ezek mellé egy nagyszabású könyvtárat lé-

tesíteni.

Több mint félévszázadon keresztül végezte papi és nevel munká-

ját. Siker koronázta mködését. Mégsem volt boldog ember. Súlyos

családi tragédiák törték össze nemes szívét. Gyermekei és unokái egy-

másután haltak meg, de aggkora és sok szenvedése dacára emyedetlen

ervel vezeti tovább a jesivát. Nincs egyetlen bócher sem nagy jesivá-

jában, akit névszerint ne ismerne s akirl ne tudná hány „napja” van.

Ha egy gazdátlan forint téved a rabbi zsebébe, melyrl felesége, a

rebecen nem tud, azt mindjárt szétosztja azok között a bócherok kö-

zött, akiknek nincs elég „napjuk”.

Most is éppen egy bócherjának ad pénzt, majd leül a helyére, leül-

nek növendékei is és megkezdi eladását.

A téma nagy vihart vált ki az ifjú bócherek körében és a vita

lassan olyan méreteket ölt, hogy már a rabbi sem tudja ket lecsití-

tani. Érvek és ellenérvek egész sorát hozzák fel igazuk állítására.

A rabbi, hogy megfeleljen száz kérdésre, a felmerült kérdésekben

és kételyekben világos döntést hozó Sulchán Áruch idevonatkozó pa-

ragrafusát idézi. De az igazi vita csak ekkor kezddik., mert a tüzesen

vitatkozó fiatalok nincsenek megbékélve a döntéssel.

Az id gyorsan szalad a nagy vitában. Dél lett A rabbi feláll szé-

kébl, a bócherok nemkülönben. Áhítattal hallgatják mesterük Rábo-
nen Kádisát és az agg rabbi messzire elhangzó áldására lelkesen felel

a tanítványok „Ámen”-ja. A bócherok sort állnak, a rabbi jobbra-balra
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velem jössz Kisvárdára, ott aztán láthatsz jesivát! Több, mint 100 bócher

van ott, már nagyobbrészt szakállas emberek, mindegyik kész „lámden”.

Ha azok „pilpul”-ba (vitába) bocsátkoznak, akkor valósággal reszketnek

a bészhamedres falai.

Hát még a mi rabbink! A nemes jó rabbink! Ez egy nagyon híres

gáon ám. Ne legyen Chájem Sztrapkev a nevem, ha a mi rabbink nem

egy emberalakba öltözött angyal.

Mikor belép a tanterembe, hirtelen mély csendesség áll be. Mi tör-

tént? Semmi különös, csak belépett a rabbi és barátságosan köszön

mindenfelé. Jól nézzétek meg azt az ifjú aggastyánt hosszan leomló fe-

hér szakállával, két nagy tüzes szemével, mely még mindig pápaszem

nélkül virraszt féléjielen át a könyvek fölött. Nem minden nap láthat-

tok ilyen öreget. Tündökl arcának minden vonása elárulja, hogy ebben

a szép és ers testben nagy és nemes lélek lakik. Évekig lehettek együtt

ezzel az emberrel és sohasem fogjátok hallani haragjának kitörését,

soha egy fölösleges, vagy éppen illetlen szavát. Amit a civilizált orszá-

gokban a müveit férfiak az emberekkel való érintkezésben a csupa meg-

szokásból követett udvariasságból cselekszenek, — azt rabbink jámbor

szívének közvetlen sugallatából teszi, mert a héber nyelven kivül nem

tud él nyelven beszélni és írni. Hercegek társaságában tudna mozogni,

mert mindenütt és minden idben a legbiztosabban vezeti a szépnek és

igaznak meg az illendnek nemes érzése. Nemcsak a zsidók, de a keresz-

tények is szent embernek tartják a városban, aki méltó a legnagyobb

tiszteletre. Az urak és parasztok egyaránt leveszik süvegüket ha a kis-

várdai rabbi elmegy mellettük.

Rabbi Ábrahám Jichák Weinberger már kisgyerek korában feltnt

rendkívül értelmességével és éles felfogásával. Lengyel honfitársai „illuj”,

azaz csodagyerek névvel illették. Még nem volt 13 éves, mikor hire Duk

Iából, szülvárosából eljutott Brodyba, a hires rabbi Herschele Chárif-

hoz, aki késbb Bonyhádon, Ungvárott majd Óbudán töltött be rabbi-

állást. A nagy rabbi akkor egyenesen elutazott Duklába, hogy a csoda-

gy€h*ekkel beszélhessen, s miután meggyzdött, hogy a hír igaz és

csakugyan egy rendkívüli képességekkel rendelkez gyermekkel van

dolga, igen komoly ajánlatot tett atyjának, aki jómódú rföskeresked

volt, még pedig házassági ajánlatot. Herschele Chárifnak volt ugyanis

egy 12 esztends lánya, akit minél elbb férjhez akart adni. S kit ta-

lálhatott volna a hires rabbi méltóbb vnek, mint a duklai csodafüút s
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ÉLETKÉPEK
(SELTMANN LAJOS, IMIT ÉVKÖNYV 1895)

Bizonyára ismeritek Szabolcs megyét, hiszen jelentékeny szerepet ját-

szik a magyar zsidóság legújabb történetében s így nyilván ismeritek

Kisvárda városkát is, mely ebben a megyében fekszik.

Látjátok ott azt a szalmafödelü háizat? Oda megyünk be. Kinyitom

az ajtót s benn vagyunk a konyhában. A leveg, mely itt uralkodik, rög-

tön meggyz bennünket arról, hogy itt nem fznek holmi finom fs2^r-

számmal.

Megkérdezzük a ház asszonyát, itthon vannak a bócherok?

Gelie néni kézmozdulattal felel, mert most végzi reggeli imáját s míg

be nem fejezte, nem felelne még a királynak sem. Rámutat a balra nyiló

ajtóra. Belépünk oda s a bócherszálláson vagyunk. Meglehetsen nagy, de

szegényesen világított padlózatlan szoba, melynek falairól csöpög a nyir-

kosság. Mindjárt az ajtó mellett egy srégi kályha áll, mely azonban, bár

december van, nincs beftve. Mellette egy nagy láda foglal helyet, mely

ruhatárul szolgál, fels részét azonban mosdó-asztalnak használják. A
láda és kályha között a falba vert szegen négy talesz-zacskó csüng, meg
egy törülköz, melynek színét nem lehet pontosan megállapítani. Egészen

fenn két durván ácsolt ágy áll, melyek egyik szombattól a másikig nin-

csenek megvetve. A szoba közepén egy hosszú, zöldre mázolt asztalt lá-

tunk: kétfell fapadok. A padokon négy fiatalember ül. Jobban mondva

gyerkc, de mivel hosszúszárú pipákból pöfékelnek és nagyon is komoly

arccal gunnyasztanak hatalmas foliánsok fölött, férfiaknak kell tartani

ket. Négy bócher ez a fiatalember, akik Gele néninél laknak albérletben.

Eg3dk tavaszi hónapban a négy fiú a többi bócherokkal együtt kére-

getve járja keresztül-kasul az országot s arcukról sokszor lerí az éhség.

Minden zsidó házat felkeresnek, bekopognak, szótlanul megállnak az ajtó-

ban s ott némán várnak a kegyes adományra. Majdnem mindegyik évente

kétszer szokott hasonló útra vállalkozni, hogy megfizethesse azt az adós-

ságát, melyet a fél esztend alatt csinált. így nem volt nap, hogy né-

hány „snorr-bócher” ne kéregesse végig a kis helységet.

Egyik kis bócher Szikszóra akart menni a jesivába, de találkozott

egy tapasztaltabb kollégájával, aki azt mondta neki : Ha van eszed, akkor
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Megválasztották pedig egyhangúlag Benét Jesaját (p. 262—263).

Hatásköre azonban nem terjedt ki az egész megye zsidóságára. Kis-

várda hitközsége lS44-ben végleg elszakadt a nagykállói rabbiságtól és

Weinbergei Ábrahám személyében külön rabbit választott magának, aki

Galgóczról jött oda és 40 évig mködött ott.

„A nagykállói rabbi megkisérelte ugyan, hogy visszahódítsa az elpár-

tolt községet és rabbi-kollégium elé akarta vinni a dolgot, de nem talál-

ván kartársai között támogatásra belenyugodott a kiválásba (p. 270)”.

A kisvárdaiak nem bánták meg elhatározásukat. Els rabbijukban

nem csalódtak. Igazi lelkipásztora volt a közösségnek. Béketür, jámbor

és emberszeret. Nem elégedett meg csupám az általános rabbiteendk el-

látásával, hanem elssorban olyan nevelési intézményt akart létesíteni,

mely mély zsidó tudással alapozza meg az eljövend szellemi vezetket.

Jesivát létesített és ennek növendékei kötelesek voltak az általa megsza-

bott szellemi magaslatra eljutni. Azt akarta, hogy Kisvárda az ország

egyik elismert szellemi központja legyen jesivájának magas szellemi ni-

vója révén.

ö maga is csodagyerek volt. Minden ifjúban azt az isteni szikrát ke-

reste, mely kiemeli ket az átlagember szürkeségébl és égi magasságokba

röpíti. Nem rótta meg kedveltjeit, ha biráló szavuk megközelíthetetlen

tekintélyeket támadott, mivel a kétségekben látta a biztoshoz vezet

utat.

Nem kedvelte azokat, akik szavait habozás nélkül magukévá tették,

akik vélt igazságuk tudatában meg sem kisérelték igazságuk kideríté-

sét, vagy visszarettentek a tekintély erejétl.

Szívének legnagyobb fájdalma volt, ha látta bocherjai napi életének

sanyaruságát, ha tudta, hogy egyesek közülük aznap csak a szellemi táp-

lálékot vették magukhoz. Atyailag kívánt gondoskodni ellátásukról, és

hogy ez nem mindig úgy sikerült, ahogy szerette volna, annak objektív

okai voltak. A kis hitközség többsége maga is szegénysorban élt és nem
tudott magára venni olyan terheket, mely lehetvé tehették volna a jesiva

növendékeinek teljes ellátását és biztosította volna számukra a „napo-

kat”, melynek igénybevétele, ha néha megalázó is volt, de legalább bizto-

sította a bocher számára a napi egyszeri vagy, ritka esetben, kétszeiri

meleg ételt.

Nehezen ment le a falat a Mester torkán, mikor jól tudta, hogy ked-

velt növendékei, mily nagy nehézséggel teremtik el mindennapi életükhöz

szükséges anyagi feltételeket.

örökítse meg a következ elbeszélés áldott emlékét.
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5673), Ráv Landau Mose Cvi (5675— 5701), Ráv Landau Efraim Fial

5701—5704 (1941—1944).

KISVABDA ELSZAKAD A NAGYKALLÓI ANYAHITKöZSÉGTL
1782-ben Szabolcs vármegyében 393 zsidó család lakott 106 község-

ben. A legtöbben, 19 család Balkány faluban. Ez volt a helyzet egészen

a 19. S2sázad második feléig.

1840-ben új rabbit akar a kállói község, de ezt nemcsak a maga
részére, hanem az egész megyére kiterjed hatáskörrel. Ez azonban már

nem megy simán. A kísvárdai járás zsidósága kifogást emel a jelöltek

ellen és jogos panaszával a vármegyéhez fordul. 1840. május 5-i bead-

ványában kifejti, hogy a megyei zsidó biró szabálytalanul eszközli a

választandó fpap kijelölését, mert míg a nádudvari, bátori és dada!

járás zsidóit március 24-re hivta meg Kállóba, a kisvárdaiakat április

24-re, amely ünnepre esett, hogy ne mehessenek el. Ugyanis a kál-

laiak azt akarják jelölni, aki az egyik megyebeli zsidó családdal atyafi

és az a család az említett járásokban befolyásos.

A kisvárdaiaknak nem tetszik a jelöltek egyike sem, mert kett

ismeretlen, egyik, akit atyafisága akar megválasztani, „igen silány és

csekély tanultságán kivül csak arról ismeretes, hogy 70 éves elaggott

öreg, magának csak kevés esztendket Ígérhet és így mindazon ezrekre

men költségek, melyek behozása a zsidók által tétendk, csak igen ke-

vés évekre terjedhet szolgálat által lennének megjutalmazandók”. A
negyedik szintén „kevesebb mveltség, minthogy Kálióban fpap le-

hessen”. Azért azt kérik, hogyha már a fizetésben részt kell venni az

egész megye zsidóságának, hadd vegyenek részt a jelölésben is, mert

még száz „kijelölt” rossz közül sem lehet választani. Hogy pedig a kell

személyt megtalálják, elbb más „fpapokkal” kívánnak tanácskozni

és csak ezeknek az ajánlása után jöjjenek össze a jelölés megejtése

végett.

Végül még megjegyzik a kisvárdaiak, amit ma bizonyára nem Ír-

nának alá „hogyha, mint reméljük, polgárosittatásunkat megnye-
rendjük, úgy vallásunk bels szerkezetérl is kell gondoskodnunk”.

További érvük; „közóhajtás olyan papokat alkalmazni, kik a külföld

nagyobb iskoláiban tanultak s közvizsgálatra által mentek. Ekkor pe-

dig céltalan lenne a mostani jelöltek közül akármelyiket is elfogadni”.

A kisvárdaiak — úgy látszik — elérték céljukat, mert az a f-
rabbi, akit 3840 szeptemberében megválas2tottak, nem az volt, akire a
beadványban felhozott kifogások bármelyike is illett volna.
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A Chevránál: Szél Mihály elnök, Klein Gyula, Fried Sámuel gondno-

kok, Klein Márkusz pénztámok, Lefkovits Miksa ellenr.

Választmány: Reismann Samu, Dr. Fried Samu, Fleischmann Izráel,

Satten Simon. (Zsidó újság 1929.)

Dr. Schönwald Miklós az utolsó hitk. elnök

KISVÁRBA RABBIJAI

Ráv Ávrahám Jichák Weinberger 5604— 5648 (1844— 1888), Ráv

Grünwald Mose ben Ámrám 5646—5653 (1886—1894), Ráv Rosenbaum

Lits Segál, Mose Mózes Cháim 5658—5703 (1898—1943), Ráv Rosenbaum

Lits Segál, Smuel Smelke 5703—5704 (1943—44), Ráv Rosenbaum Lits

Segál Pinchás a felszabadulás után lett megválasztva. Ma Genfben él.

KISVÁRBA BÁJÁISJAI

Ráv Rorenblüth Joel Hálévi (Mihaelovits), Ráv Elkána Juda Léb

(megh. 5603), Ráv Friedlaender Mose (megh. 5606), Ráv Friedmann Jic-

hák, Ráv Mandel Slomo Léb (megh. 5672), Ráv Schreiber Naftáli (5648

—
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KlSVABDAl LEVÉL
Erev Pészách délután érkeztem Kisvárdára. Éppen a széderhez szük-

séges „micvemáceszt” sütötték. Felejthetetlen kép: strájmlis zsidók a

Hálél melódiái mellett gyúrjék a máceszt és versenyeznek a mácesz szép,

csinos kikerekítése tekintetében. Kisvárda vallásos jellegét egyébként

nagyrészben a chászid-irányzat adja, de azért a hitközségben minden ár-

nyalat képviselve van, melyeket egyesit a frabbi: R. Mózes Chájim Ro-

senbaum kiváló személye iránti tisztelet.

A hitközség büszkesége a gyönyör templom, mely 28 évvel ezeltt

épült. Az elcsarnokban feltnik egy márvány tábla következ felirattal:

„Slajmo ben Ajzer Fried lelkének. Emlékezzenek meg róla minden jahr-

zeitja eltti szombaton „Él mólé rehámim” imával. Sziván 23.”

Ez a tábla azért is feltn, mert Kisvárdán nem mondanak a templom-

ban „él mólét”, csak mázkir alkalmával.

Bementem a templomba és ott láttam, hogy miért ez a kivétel. A
templom belseje szépen és értékesen van feldíszítve és ott az ember min-

denütt a Fried névvel találkozik. R. Slajme Fried z-1. a Kszáv Szajfer ta-

nítványa, a templom mecénása volt. Tóraszeretetét hirdeti az utókor szá-

mára egy széfer tajró, egy aranyhímzés porajchesz függöny, egy mér-
tékkel biró nagy nyolcágú ezüst menajró.

A kiváló férfiú méltó és közmegbecsülésnek örvend Samu fia is szá-

mos szép ajándékkal járult hozzá ahhoz, hogy a templom minden egyes

szöglete hirdesse egy patrícius zsidó-család példaadó buzgalmát. A szent

adománytárgyakat gyönyör héber feliratok ékesítik.

Az ünnepen szerettem volna közelrl szemlélhetni az itt fennálló két

ifjúsági egylet mködését. (Az egyik a „Tiferesz Bachurim”, a másik a

„choszid” „Kínján Szforim”). De ünnep alatt nem tanulnak.

Félünnepeken zajlott le a kehilló alkotmányos élete.

A hitközségi választások eredménye a következ:

Kain József elnök, Klein Márkusz és Fleischmann Káin alelnökök,

Kellner Mór pénztáros, Salgó Adolf ellenr, Frieder Hermán, Feldman

Béla, Eichler Mór gondnokok. Szántó Ármin gazd. tanácsos.

Választmány: Dr. Fried Samu, Fleischmann Dániel, österreicher

Áron, Jakobovits Emánuel, Fried Izidor, Stern Hermán, Stem Dániel,

Satten Simon stb.
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letelepedett zsidóság elször a Chevra Kadisáját alapítja meg. Az idk
fclyamán és csak jóval késbb alakultak meg a vele párhuzamosan m-
köd hitközségek.

Kisváirdán is ez a folyamata a hitközségi intézmények megalakulásá-

nak. A Chevra Kadisa gondoskodik a halottak eltemetésérl, a temetk

és sírhelyek gondozásáról. Gondoskodik, hogy a gyáiszszertartást az si
hagyományos egyszerséggel a zsidó törvények eliráisainak megfelelen

végezzék.

N£HANY £KDEK£S FELJEGYZÉS A KISVARDAI HITKÖZSÉGRL
1885-ben kezdték a hitközségek az államilag elismert anyakönyvek

vezetését. Miniszteri rendelet gondoskodott a megfelel képzettség anya-

kön3rwezet kijelölésérl.

1886-ban a Vallás és Közoktatásg3d liGnisztérium fokozatosan elis-

meri a hitközségi anyakönjrvi kerületeket és azok vezetit.

Kisvárda: Elnök: Reissman A. Ideiglenes anyakönyvvezet: Schreiber

Naftali rabbi-helyettes.

Mada: Elnök: Fried Aurél. Ideiglenes anyakönyvvezet: Kain Sámuel:

Mándok: Elnök: Rochlitz Dávid. Ideiglenes anyakönyvvezet: Ele-

fánt Ignác. (Egyenlség 1886 jun. 13)

Ugyanebben az évben nag>- megtiszteltetés éri a kisvárdai hitk. elnö-

két: „Az orthodoxok országos képviselete, mely a héten lefolyt gylésre

jött össze a fvárosban, els ülésén három ideiglenes közvetít bizottsági

tagot választott.

A tagok száma az elnökön kivül 9 volt, akik közül azonban egy meg-

halt (Lipshitz Szántóról) és egy (Stadler Szombathelyrl) már több évvel

ezeltt visszalépett.

Megválasztották Müller Edét és Kellneir Gerzsont Budapestrl és

Beismann Ármint Kisvárdáról. (Egyenlség 1886 aug. 5.)

A nyirmadai ifjúság „Tiferesz Bachurim”-ot alapított, melynek meg-
alapításában résztvettek Számét Lázár, Schleifer Sándor, Weinberger Sa-

lamon és Felberbaum Tibor.

Elnök: Neugebauer Adolf. Pénztáros: Felberbaum Sándor. Ellenr:

Wiener Ern . (Egyenlség 1938)
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Mint minden évben, úgy ezidén is az Egylet szegény gyermekek fel-

ruházására gyjtést rendezvén, annak eredményeként 26 gyermeket téli

ruhával felruházott. Ezen aktus f. hó 19-én a választmány ünnepélyes

ülésén történt, mely alkalommal az egyesületi jegyz lelkesít szavai

utáh a szegény és árva gyerekek örömkönnyei és hálát rebeg szavai

között a ruhakiosztás megejtetett.

Ugyanakkor a választmány két szegény asszonynak 40—40 fr.-ot

adományozott. (Egyenlség 1888. dec. 23.)

A KISVARDAl IZR. LEANYEGYLET
Ezt az egyesületet is a jótékonyság céljából alapították az els vi-

lágháború után néhány évvel. Az egylet szép munkát fejtett ki, azonban

az els idk lelkesedését felváltotta a közönyösség, úgyhogy néhány

évre beszüntette munkáját.

Csak 1934-ben alakult újjá a Leányegylet és folytatta tovább áldá-

sos tevékenységét. Tisztújító közgyiílésén a következ tisztikart válasz-

totta:

Elnökké: Szke Sándomét választották meg.

Társelnökök: Dr. Rothfeld Aranka, Földes Elza és Rónai Margit.

Alelnökök: Szilágyi Lajosné, Eichler Rella, Fried Manyi.

Titkárok: Goldstein Dezs, Dr. Szilágyi István.

Jegyzk: Klein Böske, Eichler Sári. Pénztámokok: BYiedmann Mag-
da, Kroo Magda. Ügyész: Dr. Reismann Vilmos. Ellenrök: Steinbach

Elza, Szabó Klári. Számvizsgáló és felügyel bizottsági tagok: Fried Er-
zsi, Molnár Böske, Rácz Sári, Salgó Olga, Weisz Lujza.

A HITKÖZSÉG KÜLÖNBÖZ INTÉZMÉNYEI
A hitközség keretén belül még számos intézmény mködött, hogy

a Tóra által megkövetelt emberszeretet és jótékonyságot különböz for-

mában gyakorolják.

Ilyen egyesületek: az „sze Cheszed”, „Gmilut Chaszadim'', „Bikur
Cholim^^ „Málbis Árumim’^ „Chevrát Szandekaut’\

CHEVRA KADI8A

A Chevra Kadisa 1796-ban alakult meg és száz évvel késbb kórhá-
zat alapított. Ezt késbb a Megyei Kórházhoz csatolták, mint külön osz-

tályt a zsidó betegek befogadására és ápolására.

Természetesen a Chevra Kadisa sokrét mködését és fontosságát
az is mutatia, hogy nemcsak Magyarországon, de a világ minden táján
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zolta. Roseiibamn Mózes frabbi beszédében az ünnep jelentségérl

számolt be. Utána Széli Mihály elevenítette fel a hitk. életébl régi

reminiszcenciáit. Megemlítette, hogy azok között, akik az építési bizott-

ság tagjai voltak (Orosz Benjámin, Fried Salamon, Reismann Lajos,

Fried József, Grünwald Soma) csak van még életben.

Utána Landau Mose rabbi és Dr. Fried Samu beszélt.

A diszgylésrl a templomba vonult a közönség, ahol az ünnepi

mécs meggyújtása után Mandel kántor ünnepi dalokat adott el.

(„Országos Egyetértés” 1926)

tisztújító közgylés

A kisvárdai aut. orth. hitk. április 8-án tartotta tisztújító közgy-
lését, melyen megválasztattak, mint elnök: Káin József.

Alelnökök: Lefkovics Miksa, Fleischmann Káin.

Pénztárnok: Kellner Mór.

Ellenr: Klein Márkusz.

Gondnokok: Frieder Hermán, Eichler Mór, Fülöp Ferenc.

Gazdasági tanácsos: Kun Ferenc.

Képviseltestületi tagok: Hochmann Mór, Friedmann Ábrahám, Ja-

kubovics Emánuel, Klein Mór fszeres, Krebsz József, Dr. Barta Samu,

Mandel Bernát, Fleischmann Dániel, Stern Dániel, Berkovics Elek, Dr.

Fried Samu, Berger Hermán, ifj. Weisz Sámuel, Danziger Bemát, Szilá-

gyi Lajos, dr. Lukács Ignác, östreicher Áron, id. Weisz Sámuel, Rosen-

baum Leó, Salgó Adolf, Taub Dávid.

(„Országos Egyetértés” 1928)

JÓTÉKONYSÁGI EGYLETEK
A humanitárius egyesületek a helyi zsidóság összetartása mellett a

.Tsidó közösség összetartását és kulturális színvonalának emelését tzték
ki célul. A jótékonyság gyakorlása nemcsak adományok gyjtése által

történt, hanem általában kultúr-estek rendezésével gyjtötték össze a

jótékony célra szükségelt pénzösszegeket.

A Kisvárdai Izr. Jótékony Negylet már az 1880-as évek elejétl

fejti ki áldásos tevékenységét.

1888-ban a Negylet .tisztikara: Klein Mózesné elnök. Széli Mihály-

né alelnök, Fried Náthánné pénztáros és Glück Péter jegyz. Lelkes

választmány segít munkájukban, hogy a szegény árvákat, özvegyeket és

szkölködket gyámolíthassák.
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ZSIDÓ ÉLET KISVÁRDÁN

A hitközség 1796-ban alakult együtt a Chevra Kadisával. Az els

idkben még nem volt önálló, hanem a nagykállói hitközséghez tarto-

zott, mint annak fiók-közössége.

A kisvárdaiak nem igen barátkoztak meg azzal, hogy más hitköz-

séghez tartozzanak és alig várták az alkalmat, hogy önállósíthassák

magukat. Ez az id is eljött 1840-ben, mikor R. Jesájáhu Benét, vagy

mint a magyar nyelv szerzdés nevezi: Benedek József került a nagy-

kállói rabbiszékbe.

Alig kezdte meg mködését és máris ellenzéke támadt Kisvárdán

és a kisvárdaiak nem sokkal ezután, 1844-ben elhatározták, hogy el-

szakadnak a nagykállói rabbinátustól és önálló hitközséget alapítanak.

Ezzel egyidben rabbivá választották Weinberger Ábrahám galgóci

rabbit.

A vármegyei rabbi tiltakozott az elszakadás ellen, de akaratát nem

tudta keresztülvinni.

Húsz évvel késbb, 1865-ben, maga is beleegyezését adta, hogy

Kisvárda elszakadása után Nyíregyháza is kövesse példáját és meg-

sznjék Nagykálló fiókhitközsége lenni.

Érdekesen írja le Bemstein Béla: „Szabolcs vármegj^e utolsó f-
rabbija” cím cikkében (IMIT 1915 258—272) Kisvárda protestálását

a nagykállói frabbi megválasztása ellen, majd annak megválasztása

után a nagykállói hitközségtl való végleges elszakadását.

E cikk érdekes képet fest a kisvárdai zsidók határozott jellemérl

és gerinces kiállásáról igazságuk és meggyzdésük védelmében. Nem
csoda, ha kitartásuk és szilárd elhatározásuk eredménnyel is járt. Ez

tette lehetvé, hog>^ a hitközség a saját elgondolása szerint fejldjék,

mely — mint tudjuk — csak javára vált.

Egykorú újsághírek számot adnak a hitközség és, annak keretén

belül, intézményei életérl.

JUBILÁL A KISVÁBDAl HITKöZSfiG

A kisvárdai hitközség most ünnepli fennállásának 25 éves évfor-

dulóját. Káin József elnök ünnepi megnyitójában a hitk. történetét vá-
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A szórakozás legmagasabb foka volt akkoriban a szombat délutáni

és esti séta a F-utcán. Fiák, lányok vidám beszélgetésben sztték az

if^ákor álmait. S ha ezek az álmok nem is valósultak meg, ha minden

ami akkor szép volt semmivé is foszlott, mi, nem vethetjük ki emlé-

keinkbl azt a Kisvárdát, mely örök nosztalgiánk forrása maradt.

Tudjuk jól, hogy a valóság szöm3rsége felébreszt bennünket ál-

modozásainkból. Tudjuk jól, hogy ma már minden más, mint volt ak-

koron. Mi, egykor fiatalok, ma deresed hajú, ids családapák lettünk.

Gyermekeink már más vüág álmait álmodják, nem látják a csendes

szabolcsi kisváros mindennapi életét.

De nekünk, mindenen túl, s minden fájó valóság ellenére, mindig

ugyanaz marad szülvárosunk, Kisvárda . .

.

Paul Kent (Schwarz Pali)
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így él lelkemben kisvárda . .

.

Kisvárda... Oly kicsi pont a világ térképén hogy meg sem

lehet rajta találni. S oly nagj” a szívek térképén, hogy sohsem lehet

elfelejteni.

Akármerre jár az ember a világon és bárhol is találkozik magyar

zsidóval, rövid beszélgetés után kiderül, hogy valami kapcsolata volt

Kisvárdával. Vagy rokonai éltek ott, vagy üzleti kapcsolatai vitték

oda, de volt olyan is, akit a sádchen irányitott Kisvárdára.

Nekünk, akik ott születtünk, akik ott éltük le fiatalon életünk leg-

szebb éveit, fogalommá vált Kisvárda.

Ott jártunk iskolába, tanultunk a chéderben, ott szövdtek közöt-

tünk az elszakíthatatlan baráti kacsolatok. Ott élveztük gondtalan (?)

fiatalságunkat. Ott éltek szüléink, testvéreink, rokonságunk, egyszó-

val: a család. Nagyon sokan közülünk ott nsültünk meg és most már
felntt gyermekeink is ott látták meg a napvilágot.

Magam eltt látom a Csillag utcát. Üzlet-üzlet mellett. A sarok

felé impozáns, gyönyör templomunk s a központban a Csillag patika.

A F-utca — akkori szemmel nézve — tele S25ebbnél szebb üzletekkel.

Lelkemben végigsétálok a F-utcán és, nini, ott látok mindenkit: Ki-

mer órás, a nagy trafik, Teichmann üveges, Reismann cips, a Stüh-

mer csokoládés, Biedermann, Kovács áruház, Klein G5mla, Preiss köny-

vesbolt, Sasos Klein, Kellner fszeres, Prerau cipüzlet, Frenkel illat-

szerbolt, Sárgabolt, Vadász csemege és a többi száz meg száz bolt, üz-

let, melyek mind életre kelnek ma emlékezetemben.

Gyönyör templomunkban ma is látom Rosenbaum frabbit, Man-
del kántort. Ott áll elttem Schück tanító úr, Politzer a sámesz és a
sok száz szül, barát, ismers, akik naponta, hetente, vagy némelyik

csak évente egyszer látogatta a templomot.

A vár, a strand, a futballpálya, s ki tudná felsorolni azt a szám-

talan helyet, nevet, melynek említése megmelegíti szívünket, melyek

számunkra régi otthonunkat, Kisvárdát jelentik.

Nem hiszem, hogy valaki elfelejti Gimpli bácsit, amikor Jóm Kipur

kimentelekor, a Neila ima szent áhítata után megfújta a sófárt.
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A Glück családnak 550 hold földje volt, Reich Vilmos Nyírkárá-

szon 450, a Reichmann család Nyírtasson 200 holdon gazdálkodott. A
Lebovits családnak Eosvárdán 100 hold földje volt, Diener István és

Pál 3.000 holdon gazdálkodtak. A birtokuk Anarcson, szeszgyáruk Kis-

várdán volt.

A zsidók gyárakat alapítottak mezgazdasági termékeik feldolgo-

zására. Sok szesz-, ecet, keményítgyár és úgyszintén sok malom volt

birtokukban. Üzemeikben szívesen foglalkoztattak zsidó tisztviselket,

akik hségesen és tehetségek teljes latba áillításával szolgálták kenyér-

adóikat.

A gazdaságilag szépen fejld zsidóság számszeren is szépen gya-

rapodott, mint ezt az alábbi statisztika is mutatja (1939)

:

Ajak 63 Nyíregyháza 5134

Anarcs 91 Nyírkárász 164

Baktalórántháza 211 Nyírlöv 46

Berkesz 8 Nyirmada 531

Dombrád 234 Nyírtass 248

Dögé 17 Pap 4

Demecser 368 Pátroha 141

Eperjeske 8 Petneháza 8

Fényeslitke 58 Ramocsaháza 1

Gáva 166 Rétközberencs 1

Gégény 103 Révaranyos 3

Gemzse 29 Révleányvár 3

Gyulaháza 74 Rozsály 2

Gyüre 122 Szabolcsbáka 80

Kék 68 Szabolcsveresmart 3

Kékese 19 Székely 1

KISVÁRDA 3558 Tiszaadony 48

Kisvarsány 54 Tiszabezdéd 73

Kopócsapáti 72 Tiszakerecseny 49

Laskod 58 Tiszaszalka 92

Levelek 103 Tiszavid 13

Lövpetri 9 Tomyospálca 103

Mándok 401 Tuzsér 78

Nagykálló 977 Vaja 220

Nagykónya 47 Záhony 53

^agyvarsány 33 Zsurk 62

Ha az elz statisztikákkal összehasonlítjuk a zsidó lakósság meg-

növekedését a különböz városokban és községekben, csak akkor tud-

juk igazán lemérni azt a szörny veszteséget, melyet a szabolcsi zsidó-

ság — és közte Kisvárda és környékének zsidósága — szenvedett az

egész magyar zsidóság nagy tragédiájában.
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1920

1930

1941

1946

1948

1953

1977

3454

3658

3770

804

650

355

160

30.2

25.8

25.5

5.5

A 18. sz. elejéig Kisvárda nem élt nyugodt életet. A kuruc-labanc

háború öldöklése, pusztítása, a város lakosságának ellenségeskedése

egymással, akadályozta a nyugodt fejldést és ezért a zsidók sem akar-

tak ott letelepedni.

Kisvárdán zsidók elször az Bszterházyak különleges engedélyével

telepedtek le.

Ettl az idtl kezdve a zsidók központi szerepet töltenek be a

gazdasági élet fejlesztésében. A zsidó kereskedk fellendítik a város

kereskedelmi életét. Ám míg más városokban szinte csak a kereskede-

lemben tnnek ki a zsidók, Kisvárdán a nagy számban él kisiparosok

is jó nevet szereznek maguknak. Mialatt az ország több megyéje még
zsidómentes — Kisvárda gazdasági adottságai folytán az stermelésben

is találunk jelents számú zsidót. Szinte kezdettl fogva nagy számban

vannak a földbérlk, kisgazdák, st a nag3^birtokosok is. A magtárak

és raktárak tulajdonosai átveszik elraktározásra, vágj" felvásárolják a

gazdák mezgazdasági termékeit, a burgonyát, káposztát és a gabona-

féléket.

Nem véletlen, hogy a mólt század végén a leghírhedtebb vérvád

éppen egy Szabolcs megyében fekv kis faluban, Tiszaeszláron született

meg. A hagyományos zsidógylölet mellett szerepet játszhatott abban,

hogy a vérvád felmerülhetett az is, hogy a nemesség gazdasági bázisa

mindjobban összezsúgorodott, a tekintélyt biztosító földek kicsúsztak

lábuk alól, míg a szorgalmas zsidó birtokosok és bérlk —
^
prosperáltak.

A zsidó földbirtokosok száma nem volt nagy, de a keresztény tö-

megek szemében úgy tetszett, mintha egész Szabolcs megye mezgaz-

daságának irányítását a zsidók ragadták volna kezükhöz.

A kevésszámú nagybirtokos mellett, mintegy százra tehet a zsidó

középbirtokosok száma és ezek közül jónéhány Kisvárdán lakott. A
Eeismann családnak, például, az els világháború eltt többezer hold

erdeje és frésztelepe volt Ungvárott, míg Kisvárdán 2.000 hold bir-

tokuk.
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Értékes adatokat találunk az 1784— 85 évi népszámlálás kimuta-

tásában az ötven, vagy annál nagyobb lélekszámú zsidósággal biró köz-

ségekrl:

KISVABDA 118 Nyirmada 84
Balkány 165 llszalök 53
Nagykálló 66 Ujfebértó 102

öt\'en zsidónál kevesebb lakik az alábbi községekben:

Anarcs 5 Eperjesbe 9
Dombrád 10 Gremzse 22
Dögé 17 Gyiire 21
Fényeslitke 22 Kisvarsány 6
Nyirtass 18 Kopócsapáti 16
Pátroha 21 Lövpetri 6
Bétközberencs 4 Mándok 41
Szabolcsbáka 15 N.varsány 24
Sz.-veresmart 3 Ny.löv 11
Tornyospálca 12 Bévaranyos 24
Zsúrk 9 T.bezdéd 24

(E statisztikai adatok forrása: Országos Levéltár kancellári oszt.

ad. nr. 4772/786).

Lassan-lassan megindul a zsidók bevándorlása a kisvárdai járásba

és nemcsak számuk, hanem gazdasági fejldésük is nagy változást mutat.

Ezt a változást legjobban azzal tudjuk lemérni, ha összehasonlítjuk

a zsidók lélekszámának növekedését a város magyar lakosságának de-

mográfiai adataival.

Az 1800-as évek végén Kisvárda lakosainak száma még nem éri el

a 7.700-at, míg 1941-ben lakosainak száma 14.728. Ez a S2:ám alig vál-

tozott egészen 1974-ig.

1960-ban 14.329

1970-ben 13.667

1974-ben 14.398.

Annál nagyobb változást mutat a zsidó lakosság száma.

1784/85 évben 118

1840

1869

1880

1900

1910

»>

ff

ff

ff

118 az összlakc

500 22.5

1238 28.2

1483 29.6

2614 31.6

3036 30.2
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KISVÁRDA ZSIDÓSÁGÁNAK TÖRTÉNETE

Sok tényeznek köszönhet, hogy a kisvárdai zsidóság története po-

zitív irányban haladt.

Kisvárda kedvez földrajzi fekvése, termékeny földjei és gazdasági

adottságai egyaránt hozzájárultak a város gyors fejldéséhez és gazda-

sági felvirágozásához. A történelmi viharok nem kerülték el Kisvárdát

sem, azonban alighogy elültek, a város máris földmvelési, gyáripari és

kereskedelmi központtá válik.

Fejldését elsegítette az is, hogy itt halad át Magyarország észak-

keleti vasúti fvonala és ezáltal a város élénk kereskedelmi kapcsolatot

tudott teremteni nemcsak az ország bels részével, hanem a környez

államokkal is.

Érthet, ha a felsorolt tényezk mindegyike vonzotta a zsidókat,

akik ösztönszörüleg érezték, hogy Kisvárdán megalapozhatják életüket

és gyermekeik jövjét.

A kisvárdai zsidók letelepedésének els adatait egyik összeírás szol-

gáltatja. 1747 szeptember 20-án Kisvárda beküldi zsidóinak összeíráisát

azzal a megjegyzéssel, hogy a zsidókra kivetett adóknak a felét is alig

tudták behajtani, mivel a többség megszökött a végrehajtás ell.

Magán Kisvárdán egyetlen zsidó él, azonban az összeírás felsorolja

a körzet faivaiban él zsidókat családtagjaikkal együtt:

Litke: Martinus Salamonovics felesége és fia.

Anarcs: Gregorius Jakobovits, felesége és fia.

Gyulaháza: Martinus Herschovics, felesége, fia és lánya.

Thusér: Dávid Salamon és szolgája.

Bezdéd: Éliás Herschovics, felesége és két lánya.

Karász: Isaac Ábráhámovics, felesége, két fia és négy lánya.

Thass: Michael Shido, felesége és fia, Salomon Shido, felesége és fia.

Thét: Döni, felesége és fia.

(Moniunenta Hungária)
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örökítse meg szeretteinek emlékét, akiknek neve

A MARTIRLISTÁN NEM JELENT MEG
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Klein Elimelech

Klein Elimelechné

Klein Jichák Mose

Klein Dina

Klein Jesájáhu

Klein Chájim

Láng Móric

Láng Hermina

Láng Zsigmondné,

Ábrahám Leia

Lipschitz Mose Nechemja

Lipschitz Mose Nechem-

jáné

Lipschitz Lea

Lipschitz Sára

Lipschitz Eszter

Lipschitz Gitl

Mondschdn Smája

Mondschein Smájáné

Perlstein Jen

Róth Mártonná

Róth Sámuel

Róth Sándor

Róth Dezs

Róth Imre

Róth lanka

Róth Margit

Róth Irén

Seelenfreund Liba

és gymnekei

Unger Berta

Weisz Andor

Weisz Andomé

Weisz Menáchem

Weisz Menáchemné

Weimann Chájá

Ziegler Mose

Ziegler Mosené

Ziegler Ilona

Ziegler Mária

KÉKCSE

MandeS Mose

Mandel Mosené,

Dicker Malvin

és gyermekeik

Dicker néni

Fried Család

Fettmann Chájim

Fried családok

Reismann Ririca

Reismann Melech

SZABOLCSBÁKA

Grünwald Ern
Grünwald Anna

Grünwald Eszter

Klein Sándorné,

Mandel Tsévi és

gyermekei

Mandel Árminná és cs.

Mandel Márton

Mandel Mártonná

és Malká

Mandel Chájim

Mandel Chájimné,

és gyermekeik

Lichtmann Málká

és gyermekeik

NYIRMADA
Fettmann Adolf ZSURK
Fettmann Adolfné Braun Menáchem

Fettmann Béla Braun Liebe

Fettmann Jákov Braun |uda
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Márkusz Lajosné,

Weisz (uliska

özv. Márkusz Sámuelné

Nagy lenné

Neufeld Márton

Neufeld Mártonná

Reisz Hermán

Reisz Jen

Reisz Jenné

és gyermekeik

Rosenberg József

Rosenberg Ern
Rosenberg Andor

Rosenberg Adolf

Rosenbaum Ferenc

Reder Lajosné,

Kron Szeréna

Schwartz Ferencné,

Weinstock Tilda

Schwartz László

Schwartz Gizella

Schwartz Mór

Schwartz Vilmosné

Schwartz Adolf

Schwartz Elza

Schwartz Ibolya

Schwartz Sámuelné

Schwartz Elemér

Schwartz Ilonka

Schwartz Aranka

Sichermann László

Sinkovits Aranka

Wolf Hermán

Wolf Hermanné

Weisz Vilmos

Weisz Vilmosné

Weisz Emil

Weisz Emilné

Weisz Nándor

Weisz Miklós

Weisz István

Dr. Zsoldos Zsigmond

Zsoldos Ferenc

NYIRBAKTA
Schwarz Jehuda Leihis

Schwarz Reizl

Schwarz Ráchel

Schwarz Bluma

Schwarz Fettmann Mira

Schwarz Smuól

Schwarz Cvi Binjámin

Schwarz Lea

GEMZSE
Marmorstein Ignác

Marmorstein Ignácné,

Fried Ilona

Marmorstein Erzsébet

Roth Hermus és neje

Fischer és Weinherger

család

Roh Hermán és családja

Spiró családok

Berger család

Roth M. és családja

Felbermann család

Davidovits család

Roth J. és családja

NYÍRKÁRÁSZ
Blauné, Ráchel

és gyermekei

Burger Ábrahám

Burger Ábrahámné

Brummer Ásér Amsei

Brummer Ásér Amselné

és gyermekeik

özv. Beck Jichákné

Deutsch Dávid

Deutsch Dávidné

Eisenberger Tuvia

Eisenberger Tuviáné

Eisenberger Nechemja

Eisenberger Eliezer Cvi

Eisenberger Jichák

Eisenberger Jiszráel Dov

Eisenberger Dina

Eisenberger Gerson

Eisenberger Micháel

Eisenberger Micháelné

Eisenberger Leibus

Eisenberg Gerson

Eisenb^g Dov

Eisenberg Dovné

Elefánt József

Elefánt Józsefné

özv. Fried Mosené

és gyermekei

Fried László

Fried József

Frenkeü Dávid

Frenkel Dávidné

Frenkel Mose Dov

Farkas Mose Chájim

Farkas Mose Chájimné

Filip Jákov

Filip András

özv. Gottlieb Joélné

Gottlieb Rózsi

Ger Család

Grosz Livia

Grosz Éva

Kohn Gerson Eliezer

Kohn Gerson Eliezemé

Kohn Mose Ávrahám

Kohn Mose Ávrahámné

Kohn Mirjám Reisel

Kohn Dávid

Kohn Mordecháj

26



ANARCS
fiurger Mór

Burger Emil

Burger Monis

Burger Rózsa

Dicker Jen

Dicker Jenné,

Mandei Nesu és cs.

RAMOCSAHÁZA
Grtiner Sándor

Grüner Sándomé,

Klein Eszter

Grüner Tibor

Klein Sámuelné,

Weinberger Szeréna

Klein Livia

Klein Magdolna

Klein Klára

özv. Spitz Hermanné,

Gottilieb Malvin

Spitz Ferenc

Stern Béláné,

Spitz lloua

Stem Gábor

Weinberger Nelly

Weinberger Károly

Weinberger Károlyné,

Weinberger Erzsébet

Weinberger Miklós

Weinberger Éva

özv. Weinberger Jenné,

Hartmann Gizella

Weinberger Béla

GYULAHÁZA
Klein Sámuelnél

Klein Rózsi

Klein Ágnes

Klein Sándor

Klein József

Klein Ignác

Klein Ignácné,

Singer Hermina

Klein Irén

Klein Sára

Klein Vera

Klein Kató

Klein Gyuri

Klein Éva

Uray Jen

Uray Jenné,

Klein Szeréna

DOMBRÁD
Altmann Béla

Altmann Mór

Altmann Mómé
Bilitzer Aladár

Bilitzer Aladárné,

Rosenberg Ica

Burger Pál

Breuer Béla

Ceisler Aladár

Ceisler Aladárné

Ceisler Móric

Ciegler Manó

Cigler Manóné

és 2 gyermekük

Danciger Jen

Danciger Mómé,

Weisz Ilonka

Danciger László

Danciger Imre

Danciger Anci

Deutsch Ottó

Ehrenreich Sándor

Friedrich Sándomé,

Sichermann Vilma

Friedrich József

Friedrich Klári

Friedrich Ágnes

Groszberg József

Groszberg Józsefné,

Sch^vlártz Berta

Grünfeld Jakab és cs.

Goldmann Sámueil

Goldmann Sámuelné

Goldmann Pál

Goldmann Henrik

Hochstádter Ármin

Hochstádter Samuné,

Altmann Irén

Kron Tibor

Kron Tiboraé,

Schwartz Ilona

Kron Zoltán

Kornfeld Ármin

Kornfeld Árminné,

Kron Blanka

Kornfeld Izidor és cs.

Klein Ferenc

Klein Ferencné

és gyermekeik

Keisler Márton

Klein Ignác

Klein Ignácné

Klein Tibor

Klein Tiborné

Klein Mórné

Klein Böske

Dr. Kron Andor

Ráv Leichtág Efráim

frabbi

Leichtág Efráimné,

Friedmann Sátia

Lefkovits Mómé
és 2 gyermeke

Márkusz Lajos
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Weisz Erzsébet

Weisz Hiéi

Weisz Judit

Weisz Ágnes

Weisz Hermán

Weisz Hermanné

Weisz Szeréna

Weisz Aranka

Weisz Ervin

Weiner József

Weiner Eszter

Weisz Béláné

Weisz Magda

Weisz Imre

Weisz Feri

Willner Izidor

Willner Izidomé

Willner Béla

Weisz Jenné

Weisz Lujza

Weisz Olga

Weisz László

Weisz Lajos

Weisz Lajosné

Dr. Weisz Ferenc

Dr. Weisz Ferencné

Weisz Péter

Weisz Katalin

Weisz Jen

Weisz Jenné

és gyermekeik

W'eisz SándcMmé és cs.

Weinberger Ignác

Weinberger Ignácné,

Braun Erzsiké

Weisz Elza

Weltmánn József

Weltmann Józsefné és fiuk

'Weinberger Ignác és cs.

Weinbeiger Jakab

Weinberger Jakabné

Weinberger Salamon éscs.

Willner Izidor és cs.

Weinréb Ignác és cs.

özv. Weinberger Smuelné

Weinréb József és cs.

Weinstock Gyula

Weinstock Józsefné,

Kun Ilona

Weinstock Marika

Weinstodc Tibi

Weinstock Bandi

Weisz Dezs

Weisz Dezsné

Weisz Katalin

W'eisz Éva

Weisz Magda

Weisz Adolf

Weisz Adolfné

Weisz Jakab

Weisz Jakabné

Weisz Erzsébet

Weisz Margit

W'eisz Jenné

Weisz Ilona

Weisz Frida

Weisz Mária

Weisz Amold

Weisz Mór

Weisz Mómé
Weisz Lipót

Weisz László

Weisz Sámuel

Weisz Sámuelné

Weisz Miklós

özv. Weisz Ferencné

özv. Weiszberger Vincéné

Weiszberger Tibor

Dr. Weinberger József

(Budapest)

özv. Weisz Salamonné

Weisz Izráel

Weisz Izráelné

Weinberger Sándomé,

Schwartz Erzsébet

Weinberger Laci

Weinberger Klári

Weinberger Gyuri

Weinberger Fülöp és cs.

(Semjén)

Wassermann Gizella

Wassermann Ági

Weisz Sámuel (Sáje)

Weisz RelU

Weisz Ferenc (Feivis)

Weisz László (Binjamin)

Weisz Lrincné

PUSZTADOBOS
Friedmann Hermanné,

Glückmann Margit

Fried Sándomé,

Glückmann Szerka

Glückmann Abrahám

Glückmann Abrahámné,

Kaufmann Teréz

Glückmann Annus

Glückmann Antal

Glückmann Antalné

Schwartz Menyhértné,

Glückmann Irén

és gyermekei

MANDOK
Rochlitz Mihály

Rochlitz Mihályné és cs.

Rótb Erzsi

özv. Rosenhaum Mómé
Weisz Mártonná

Moskovits csailád

(Endepuszta)
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Schwartz Móniéi

t>stmcher Irén

Schwartz Ábrahám

Schwartz Ábrahmné

Schwartz Sándomé,

Weltmann Ilonka

Schwartz Ármin és cs.

Schwartz Hermannc

Schwartz Bemátné

Schwartz Bandi

Schwartz Vera

Schwartz Lajos

Schwartz Böske

Bchwartz Gabi

Schwartz Éva

özv. Schwartz Józsefné

Schwartz Lajos

Schwartz Béla

Schwartz Márton

Schwartz Mártonná

özv. Schwartz Lajosné

Schwartz Lászlóné

Schwartz István

Scháchter Ferenc

Schwartz Emné
Schwartz Andor

Schwartz Lajos

Schwartz Zoltán

Schwartz István

Schwimmer Ben-Cion

Schwimmer Sarolta

Schwimmer Rózsi

Schwimmer Hermán

Schwimmer Nándor

Schwimmer Suci Sándor

Schwartz Ern és cs.

Schwartz Lajos

Schwarz Zoltán

özv. Schwartz Mihályné

Schwartz |akab

Schwartz fakabné

Schwartz Hermami

Schwartz Hermanné

Schwartz András

Schwartz Annus

Stem Árminné és cs.

Schwartz Lajos

Schwartz Lajosné

özv. Schwartz Dávidné

Solymosi Cigler 2k>ltán

Solymosi Cigler Zoltánná

ás kisfiúk

Schatten Simon

Schatten Simonná

Schatten Rózsi

Schatten Mási

Schatten Feigele (Mandel)

Schatten Kálmán

Schatten Hencsuka

(Mandel)

Szokoli Józsefné

Dr. Szász Sándomé

Szabolcsi Ármin

Szabolcsi Katalin

Szél Imréné

Szél Vera

Dr. Szilágyi József

Dr. Szilágyi Józsefné

Szilágyi Lászlóné

Szilágyi Éva

Szilágyi Lajos

Szilágyi Lajosné,

Klopfer Rózsi

Szántó Istvánná, Troplo-

vits Manci és kisfia

Trattner Andomé,

Róth Berta

Trattner János

Teichmann Mór

Teichmann Mómé,

Neumann Piroska

és 4 gyermekük: Sara,

Cipóra, Naftali, Michael

Tennenbaum Jen

Tennenbaum Jenné

és gyermdnik

Troplovits Károly

Troplovits Miklós

és kisfia

Troplovits Sándor

Troplovits László

Taub Ern
Taub Emné,
Friedmann Irén

Taub Alfréd

Taub Ági

özv. Újhelyi Lajosné

Dr. Újhelyi László

Újhelyi Jen

Újhelyi Sándor

Újhelyi Sándomé

Újhelyi György

Ungár Ferenc

Ungár Jen és cs.

Ungár Dávid és cs.

Ungerleider Lujza

Vadász Dezs

Venyige Sándor

Venyige Sándomé

Vágó Ern
Wcisz Ármin

Weisz Árminné

Weisz Judit

Weisz Katalin

Weinberger Sámuel és cs.

Winkler Sámuelné

Winkler Lili

Weisz Adolf

Weisz Adolfné

Weisz VeiU
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Róth Izidoráé

Ringd Márton

Ringd Mártonná

Rosenbaum Fülöp

Rosenbaum Fiülöpné

özv. Rosenwasser

Sándomé és cs.

Rosenbatim Ern
Rosenbaum Emné,

Goldstein Margit

Rosenbaum Gábor

Rosenbaum Judit

Raab Jenné,

Friedmiann Cecília

Rosenbaum Klára

Rosenbaum Pál

Rosenbaum Mómé
Reinitz Imi

Reinitz Berta

özv. Schwartz Józsefné,

Schwartz Szeréna

Steiner Mihály

Steiner András

Schwartz Klein Éva

Schwartz Jen

Schwartz Jenné

Schwartz Endre

Schwartz Éva

Schwartz, Nébel Rózsi

Schwartz Ignác

Schwartz Ignácné

özv. Schwartz Farkasné

Schönberger Sándor

Schnberger Sándomé,

Lindner Eszter

Scheer Frida

Kldn Bella

Schwartz Ági

Schwartz Lad

Dr. Spiegel Sándor

Solkovits Zsigmcmdné

Spitz Árminné

Spitz Olga

Spitz Margit

Stera Sámud

Stem Sámuelné

Stera Sándor

Stem Klára

Stera Vince

Stera Zoltán

Stera Erzsébet

Spitz Sámuel

Spitz Sámuelné

Spitz Ábrahámné

Spitz László

Spitz Erzsébet

Schwartz Vilmosné

Scheer Sándor

Scheer Sándomé

özv. Schwartz Hermanné

özv. Schlamovits Dávidné

Schlamovits Jen

és 2 gyermeke

Schlamovits József

Schlamovits Józsefné

és 2 gyermekük

Schwartz Salamon

Schwartz Salamonná

Schlamovits Hdén

és 3 gyermekük

Spitz Sándor

Spitz Sándomé

Spitzer Sándor

Stdn Miklós

Stein Miklósné,

Perlstein Fni

Stera Ferenc

Stera Ferencné,

Grünblatt Rózsi

Stera Anikó

Stera Marika

Stark Deisné,

Kdlnor Erzsébet

Stark Judit Ména

Stark Ferenc

Staik Ferencné,

Gál Róza

Stark Irma

Steinbach Sámuel

Steinbach Sámudné,

Kesztenbaum Etel

Stera Dezsné,

Perlstein Irén

Stem Karcsi

Stem Zsuzsi

özv. Stera Miksáné

Stera Ferenc és cs.

Stera Andor

Stem Ilonka és gyermeke

Stem Margit és cs.

Scharf Hermán

Scharf Rachel

Scharf Moshe

Scharf Bandi

Kahan Helén

Scheer Rudolfné,

Weintréb Borbála

Scheer Éva

Scheer Ervin

Scheer László

Schlesinger Sándor

Schlesinger Sándomé

Schlesinger Gyurika

Schlesinger Pál

Schönberger Miksáné

Schönberger Andor és cs.

Schönberger Erzsébet

Schönfdd Henrikné

Schönfeld Bernét

Schwartz Mór
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Pallai Béláné,

Löwinger Olga

Pallai Sándor

Pallai Sándomé,

Wilhelm Lenke

Perimutter Árpád

Perimutter Anna

Prerau Saul

Perlstein |ózsef

Perlstein Dezs

Politzer Salamon

Politzer Salamonná

Politzer Ilonka

Politzer Erzsébet

Politzer Sári

Politzer Rózsi

Politzer Gizi

Prerau Ignác

Prerau Ignácné

Prerau Anna

Pallai Endre

Pallai Endréné

Pallai Magda

Pallai Márta

Dr. Pallai Endre

Preisz Vilmos

Preisz Vihnosné

Preisz Helén

Preisz Lajos

Preisz Manyi

Preisz futka

Preisz Ári

Preisz Jankele

Róth Ferenc

Róth Ferencné

Róth István

Rosenbaum Lipótné

Rosenbaum István

Rosenfeld letti

Rosenberg Andor

Rosenbwg Andomé,

Schönberg Anna

Rosmiberg Zsuzáka

özv. Roth Mómé
Róth Sándomé,

Klein Johanna

Róth Sándor

Radó Adolf

Reich József

Reich Józsefnél

Fürst Ilona

özv. Reichmann Sándomé,

Ehrenfeld Janka

Reichmann Ármin

Reichmann Antalné,

Hartmann Irén

Reismann Sándor

Reismann Sándomé,

Komlósi Manci

Reismann Zuzsi

Özv. Reismann Zoltánná,

Székely Irén

Reismann Olga

Rónai József

Rónai Béla

Rónai Margit

Rozsán Tibor

Rosenbaum Leóné

Rosenbaum Jen

Rosenbaum Jenné

Rosenbaum Ágnes

özv. Rosenbaum Adolfné

Rosenbaum Ferenc és cs.

Rosenbaum Béla

Rosenbaum Ern és cs.

Rosenbaum Sándor és cs.

Rosenbaum Henrik és cs.

Rosenbaum Henrikné

Rosenbaum Pál

Rosenbaum Sámuel és cs.

Rosenbaum Jen és cs.

Rosenfdd Zoltán

Rosenfeld Zoltánná,

Schulhof Regina

Rosenfeld Fülöp

Rosenfeld Jutka

Rosenfeld Zsuzsánna

Rosenfeld Veronka

Rostás Ignác és cs.

Róth Adolf

Róth Adolfné

Róth Erzsébet

Róth Albert és cs.

Róth Bemát

Radnai József

Radnai Józsefné,

Berger Aliz

Radnai László

Radnai György

Ránki Ferenc

Róth Dávidné

Róth Helén

Róth Józsefné,

Eichler Sára

Róth György

Róth Vilmos

Róth Irén

Róth Malvin

Róth Miklós

özv. Róth Hermanné

és cs.

Róth József

Róth Józsefné

Róth Sándor

Róth Sándorné

Rothbaum Hermann

Rothbaum Ignác

Rothbaum Ignácné

Rothbaum Gábor

Róth Izidor
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Leicht Sámuel

Liener Zdtáimé,

Beer Ilonka

Liener Gábor

Liener Vera

Lipovits Emil

Lipovits Emilné

Lipovits Ancika

Lipovits Vera

Lipovits Zsigmondné,

Friedmann Margit

Lipovits Miklós

Lipovits Éva

Lipovits György

Lörintz Márton

Lörintz Mártonná

Lörintz Ibolya

Lörintz Károly

Lörintz Pál

Dr. Lukács István

Lukács Ignác

Lukács Ignácné

Lefkovits Antal

Lax Béla

Lebovits Jen

Lebovits Jenné

Lebovits Béla

Markovits Lászlóné,

Elek Rózsi

Markovits Kesztenbaum

Marika

Mandel Jen

Mandel Jenné,

Fischer Gizella

Mandel Tibor

Mandel Edit

Mandel Marika

Molnár Andriska

Mandel család

Markovits Miklós

Markovits Salamon

Márkus János

Márkus Jánosné

Milhofer Ern

Milhofer Emné
Milhofer Lili

Milhofer Pál

Molnár Márk és cs.

Moskovits Jen

Moskovits Jenné,

Weinberger Irén

Moskovits Sándomé és cs.

Moskovits Dávidné és cs.

Moskovits Sámuel

Moskovits Sámuelné

Márkus Hermán

Márkus Hermanné

és 3 gyermekük

Mayer Simon

özv. Márkusz Sámuelné

Marmorstein József

Marmorstein Józsefné

MandeS Fáni

Marmorstein Olga

Marmorstein Lili

Marmorstein Éva

Marmorstein Edit

Marmorstein Ági

Marmorstein Márta

Mandel Naftáli Herzke

Mandel Seindl sz. Frenkel

Mandel Chájim Jekutiél

Mandel Wolf Beer

Mandel Málká

Mandel Seindl (Gross)

Mandel Chájim Jekutiél

Mandel Fáni, Grosz Feige

Mandel Ilona

Mandel Jehosua

Mandel Méir

Moskovicz Miküós

Mandel Gedalje

Mosdcovicz Miklósné

Moskovicz György

Moskovics Kató

Müller Jakab

Müller Jakabné

Nebel Bemátné

Nagy Vilmosné

Nemes József

Nemes Józsefné,

Friedmann Anna

Neumann József és cs.

özv. Neumann Mómé
Neumann Albert

Neumann András

Neumann Andrásné

Neumann Zoltán

Neumann Lajosné,

Ehrenfeld Erzsébet

Nebel Rózsi

Nebel Pinkász és cs.

Niedermann Dezs és cs.

Neumann László

Neumann Lászlóné,

Lichtenberg Emma

Neumann József

Oblath János

özv. Ornstein Jenné

Ösztreicher Lajosné

Östreicher Margit

Östreicher Ern
Ornstein Miklós

Ornstein Miklósné

és kislányuk

Ornstein Hermina

Ornstein Aranka

Ornstein Miklós

Ornstein Edit

Pallai Béla
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Krausz lenné

és gyermdce

Krausz Béla

Krausz Béláné, Orosz

Ilona és gyermekük

Klein Béla

Klein B^áné

Klein Erzsébet

Klein Klára

Klein Irén

Klein Éva

Klein Sámuelné

Klein Ilona

Klein Lajos

Klein Janka

Klein Jen

Klein Jolán

Klein Józsefné,

Lichtenberg Róza

özv. Klein Mómé
Klein Irén

Klein Vilmosné,

Stark Szeréna

Klein Kató

Klein Zoltán

Klein László

Kohn Menyhért

Kohn Menyhértné

Kohn Zoltán

Kohn Sándor

Kovács József

Kovács Józsefné

Kovács Kató

Kovács Olga

Kovács Frigyesné

Kovács László

Kovács Anikó

Klein Pál

Krausz Jenné

és gyermekei

Krausz Béla

Krausz Béláné,

Orosz Szerén

Klein Samu

Klein Ferenc

Kindler József

Kindler Dezs

Kundler Dezsné

Kundler Oyörgyike

Kindler Tamás

Kupferstein Szerén

Kupferstein Ferenc

Kupferstein Ferencné

Kupferstein József

Kupferstein Józsefné

Kupferstein Elemér

Kupferstein Elemémé

Kupferstein Manci

Dr. Kuti László és cs.

Kuti Eliz

Kuti Sándor

Klein Lujza

Dr. Katona Sándomé,

Radó Margit

Klein Lipót

Klein Lipótné

Klein László

Klein Veruka

Klein Katóka

Klein Árminné

Kardos József és cs.

Klein Oéza

Klein Oézáné

és gyermekük

Klein Béni

Klein Béniné

Katz Menyhértné,

Halpert Teréz

Katz Helén

Katz Jolán

Kim Lrinc

Klein Józs^

Klein Kató

Klein Oyörgy

Klein Hédy

Klein Müdós

Klein Miklósné,

Orosz Lenke

Klein J<di

Klein Márta

Klein Erzsi

özv. Kohn Sámuelné

Kohn József

Kohn Józsefné

Kohn Annus

Kohn Lacika

Klein József

Klein Hermina

Klein Erzsi

Katz Joszéf

Katz Rosa

Katz Magda

Klein Erzsi

Klein Joli

Klein Márta

Klein Lenke

Lichtblau Jakab és cs.

Lemer Ooldi

Leraer Lipe

Leraer Joszi

Lemer Pinchász

Lemer Dina

Lemer Naftái!

Löwy Mómé

és 3 gyermeke

Leicht Béláné,

Weisz Teréz

Leicht Zoltán

Leicht Katalin

Leicht László
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Hoch Béla és cs.

HoU^der Béláné

HoUander Józsi

HoUander Ern

Halmos Pál

özv. Herskovits Simonné

Halmi Józsefné

Halmi Mária

Halmi Vera

Halmi Péter

Halmi Pál

Halmi Marika

özv. Hersko'rits Simonné

Horowitz Lajosné,

Weisz Sárika

Hartmann Hemnan

Hartmann Márton

Hartmann Jen

Hartmann Pepi

Hartmann Záli

Klein Márkusz

Klein Márkuszné

Klein Ibolya

Klein Emné, Schwartz

Amália és gyermekei

Klein Mór

idein József

Klein Salamon

Klein Samuné

Klein Imre

Klein Ignác

Klein Ilona

özv. Klein Hermanné

Klein Margit

Dr. Klein Béla

Klein Jen

Klein Mór

Ktein Vince

Klein Vincéné és

2 gyermekük

Klein Lajos

Klein András

Klein Júlia

Kepes Vilmos

Klein Mór

Klein Mómé
Kun Samu

Kun Fm«nc

Klein Sámuel és cs.

Klein Ignác

Klein Ignácné

Klein Imre

Klein Éva

Klein Anna

Klein Vilmos

Klein Vilmosné

Klein Péterke

Klein Ferencnél

Geiger Eta

Klein Gábor

idein Áronné

Klein Mayer

Klein Mayemé

Klein LiU

Klein Tibor

Komstem Lajbis

Komstein Rózsi

Kornstein Jakab

Komstein József

Kellner Mór

Kálmánovits Klára

Kunos Nándor

Kunos Nándoraé

Katz Sámuel

Katz Mártonná

Katz Kató

Katz Éva

Katz Sándor

Katz György

Kldn József

Klein Anna

Klein Zoltán

Klrin Imre

Kohn Menyhért

Klein Piroska

Karp Mayemé

Karp Irén

Karp Ignácné

Karp Mártonka

Karp Dezsné,

Rosenfeld Ilona

Klein Adolf

Klein Adolfné

Kassai Sándor és cs.

Katz Mór

Katz Mómé, Weisz Cila

és 3 gyermekük

Kun József

Kun Józsefné

és 3 gyermekük

Kaufmann Júlia

Kálmán Ignác

Kálmán Vica

Kálmán Samu

Dr. Kálmán József

Kálmánczi Ern

Kálmánczi Emné,

Nagy Anna

Klein Mayer

Klein Mayemé,

Fried Margit

Klein Lajos

Klein Tibor

Kellner Mór

Kellner Mómé,

KoBmann Etel

Kellner Béla

Kellner Béláné

Kellner Sárika

Kesztenbaum Hemmn
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Grünwald Erzsébet

Grünwald Bertalan

Grünwald Bertalanné,

Guttmann Erzsébet

Grünfeld Rudolf

Grtinfeld Hermán és cs.

Grünfeld Samu

Grünfeld Samuné

Grünfeld Adolf

Grünfeld Adolfné

és gyermekük

Grünfeld Zsigmond

Grünfeld Zsigmondné

és 10 gyermekük

Gottlieb Dezs

Gottlieb Dezsné,

Wieder Margit

Gottlieb Sándor

Gottlieb Klára

Gottlieb György

Gottlieb Hugó

Gergely Bertalan

Gruber Sándomé,

Klein Aliz

özv. Gál Hermanné

Grünbaum Mórné,

Schlamovits Rózsi

Grünfeld Ignácné és cs.

Gintel Vilmosné

Groszmiann Ignác és cs.

Grosz Sámuel és cs.

Grünwald Etelka

Grünfeld Ella

Goidmatin József

Goldmann Józsefné

Grosz Mómé
Orosz Jenné

Grünspan Hermán és cs.

Grünwald Bemát

Grünwald Bemátné és cs.

Goldstein Ignác

Grosz József

Grosz Józsefné

Grosz Cséru

Grünwald Lajos

Grünwald Lajosné

Grünwald Judit

Grünblatt Béla

Grünblátt Béláné,

Weiszhaus Rózsi

Grünblatt Erzsébet

Grünblatt Éva

Grünwald Lajos

Grünwald Lajosné

Grünwald Judit

Goldstein Leopold

Goldstein Leopoldné

Krausz Regina-Rezsi

Goldstein Szeréna Marika

Goldstein Ilona-Ulu

Glück Jesájáhu

Glück Helén

Grosz Chájim

Grosz Matilda

Grosz Avrahám Mordecháj

Grosz Bella

Grosz Rájzu

Grosz Katalin

Grosz Róza és cs.

Glück Sámuel

Glück Etel

Glück Olga

Glück László

Grosz Rózsa

Grosz Lenke

Grosz Margit

Grosz Dezs

Heimlich Árpád

Heimlich Árpádné

Heimlich László

Heimlich Annus

Heimlich Sándor

Hirsch Hermán

Hirsch Hermanné

Hirsch Ávrahám

Hirsch Jakab

Hirsch Jakabné

Halmi Géza

Halmi Gézáné

Halmi Gábor

Halmi László

Halmi Lászlóné

Hartmann Mór

Hartmann Mómé
Hartmann Jakab

HartmUnn Jakabné

Hartmann Hermán

Hartmann Béláné

Hartmann Klára

Hartmann Livia

Hartmann Adolf

Hartmann Zoltán

Hartmann Zoltánná

Hartmann Lipót

Hartmann Miklós

Hartmann Józsefné,

Klein Paula

Hartmann Gábor

Heller Andor

Heller Andorné,

Grosz Katalin

Heller Marian Éva

Hermán József

Hermán Józsefné

Hermán Imre

Hermán András

Hermán Béla

Hermán Sándomé

Hermán Márta

Hermjan Miklós
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Friss Sándor

Friss Sándomé,

Grosz Zelma

Fischer Vilmosné

Fischer Ern
Fischer Erzsébet

Fischer Sári

Fischer Miklós

Fischer Miklóstié

Fodor József

Frenkei Májer

Frenkel Hani

Frenkei József

özv. Feldmann Vilmosné

Feldmann Erzsi

Friedmann Klári

Friedmann Kató

Friedmann Sándor

Friedmann Regina

Friedmann Tibor

Friedmann Szerén

Friedmann Béla

Friedmann Béláné

Friednüann Jen

Friedmann Jenné

és 9 gyermekük

Friedmann Nándor

Friedmann Sámuel

Friedmann Sámuelné

Friedmann Edy

Friedmann Hermanné

Friedmann Számi

Friedmann Száminé,

Pressburger Berta

Friedmann Ignác

Friedmann Klári

Friedmann Jolán

Friedmann Kató

Friedmann Rezsi

Feldmann Záli

Fried Mmiáchem és cs.

Fried Hermina

Fried Hersu

Fried ]en6

özv. Gruber Gézáné,

Reismann Malvin

Griger Jakab

Geiger Jakabné

Geiger Ilona

Geiger Béla

özv. Gaubemé,

Nyíri Malvin

Goldberger Miklós és cs.

Grosz Sámuelné

Grosz Miklós

Grosz László

Glück Mómé
Glck Ignác

Glück Hona

Glück Sándor

Glück Ferenc

Glück Ödön

Glück Éva

Glück Sámuel

Glück Sámuelné

Glück Ödön

Glück László

Goldmtann Ignácné

Goldmann Hermanné

Goldmann József

Grünwald József

Grünwald Józsefné

Grünwald Imre

Geiger Szeréna

özv. Gtddstein Elekné

Goldstein Anna

Glancz Miksa

Grosz Hermanné

Grosz Katalin

Grosz Ferenc

Grosz Anna

Grosz Péter

Grosz Vilmos

Grosz Vilmosné,

Weinberger Nelli

Grosz Lajos

Grosz Lajosné

Grosz Árpád

Grosz Évike

Grosz Gyurika

Grosz Lacika

Dr. Gara Sándor

Grosz Ignácné és 3 fia

Grosz Illés

Grosz Illésné

Grosz Menyhért

Grosz lózsef

Grosz Józsefné

Grosz Verócska

Grosz Judit

Grosz Klári

Grosz Jen

Grosz Jenné, Emma

Grosz Éva

Grosz Vera

Fazekas György

Grosz József

Grosz Józsefné

Grosz Kálmán és cs.

özv. Grosz Samuné

Grosz Sámuel

Grosz Miklós

Grosz Zsigmond

Grosz Zsigmondné,

Mandel Eszter

Grosz Zsuzsanna

Grosz László

Grosz Sámuel és cs.

Groszfeld Izidor

GrünwaAd Lajos
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Fraicfuit Sándor

Frankfurt Tibor

Frankfurt László

Frankfurt Éva

Frankfurt Ottó

Frankfurt Judit

Friedmann Ferenc

Friedmann Ferencné,

Pallai Irma

Fried Sámuel

Fried Sárauelné

Fried László

Fried Klára

Fettmann Mór

Fettmann Mómé
Fettmann Ábrahámné,

Fischer Irén

Fettmann Lívia

Fettmann László

Fettmann Magda

Fettmann Gábor

Fettmann Ferenc

Fettmann Ferencné

Feldmann Sándor és cs.

Feldmann Menyhért és cs.

Feldmann Simon

Fischer Andomé,

Kollin Jolán

Fischer Ben
Fischer Benné

Fischer Béláné,

Balkányi Vilma

Fischer József

Fischer Józsefné,

Berger Erzsébet

Fischer Miklós

Fischer Miklósné, Csendes

Laura és gyermekeik

Fischer Ervinné

Fischer Endre

Fischer Hermán

Fischer József

Fischer Józsefné

Fischer Adolf

Fischer Lajos és cs.

Fischer Jen és cs.

Fischer Mór

Fischer Sándor

Fischer Sándomé

Fischer József

Fischer Gábor

Fischer György

Fischer Jen
Fischer Károly

Fischer Gábor

Fischer László

Fleischer Zsigmondné

Fleischer Vera

Fried József

Fried Józsefné

Fleischer Mór

Frisch Ferenc

Frisch Ferencné

Frisch Béla

Frisch Miklós

Frisch Éva

Frisch Vera

Fischer Zsuzsika

Földes Géza

Földes Mária

Frank Vilmosné

Frenkel Ignác

Fried Ignác

Fried Ignácné

Fried Béla

Fried Hermina

Fried Elza

Fried Miklós

Fried József

Fried Józsefné

Fried Lajos

Fried Lajosné

Fried Sándor

Fried Sándomé .

Fried Jutka

Fried Menyhért

Fried Dezs

Fried Jen

Fried Ilona

Fried Regina

Fried Hermina

Friedenthal Rezs

Friedenthal Rezsiié

Friedmann Jenné

Friedmann Gyuláné

Friedmann Alice

Friedmann Erika

Feuerstein Dezsné,

Friedman Ilona

Feuerstein Éva

Friedmann Jen

özv. Friedmann Hermanné

és cs.

Friedmann Salamonné

Friedmann Samu és cs.

Frisch Bertalan és cs.

Frisch Ferenc

Frisch Ferencné

Friedmann Hermáimé

Fröhlinger Józsefné

Fröhlinger László

Fröhlinger Márta

Fröhlinger Ottó

Fröhlinger Éva

Fülöp Ferenc

Ftilöp Ferencné

és 5 gyermekük

Friedmann Mór
í

Friedmann Mómé,

Grosz Marika
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Berkovits Andomé, Halmi

Margó

Berkovits Ágnes

özv. Berkovits Bertalanné

Berkovits Szera

Berkovits Boriska

Berkovits Margit

Berkovits József

Burger Emánuel

Burger Emánuelné

Burger Cvija

Burger Hersu

Berkovits Elek

Berkovits Rózsi

Berkovits Boriska

Berkovits Manyi

Berkovits Rózsi

Berkovits Laci

Burger Ávrahám

Burger Avrahámné

Burger Ibolya

Burger László

Burger György

Burger Marton

Burger Mártonná,

Guttmann Laura

Burger Ern
Burger Ágnes

Burger Saul

Berkovics Márton

Berkovics Sándor

Bericovics Ágnes

Berkovics László

Berkovics István

Biedermann Sámuel

Biedermann Sándor

Biedermann Adélka

Biedermann Éva

Biedermlann Marianna

Burger Simon

Burger Frida

Burger Eszter

Burger Éva

Blecner Giza

Blecner Laci

Blecner Edit

Blecner Avi

Blecner Juli

Cuckerberg Mártonná

ás cs.

Csillag Izidor ás cs.

Csillag Zoltán ás cs.

Cigler Mordecháj

Cigler Laura ás 2 leánya

Darvas Endre

Darvas Endráná

Deutsch Tibor

özv. Dánes Mómá
Dánes György

Diener Adolf

Diener Samu ás cs.

Deutsch fen
Deutsch Ignácná, Weisz

Deutsch Jenná

Deutsch Izidor ás cs.

Ilonka

ás kislánya

Darvas Erzsébet

özv. Elek Dezsné,

Reismann Hermin és cs.

Eichler Dezs

Eichler Géza

Eichler Sámuel

Eichler Sámuelné, Weisz

Cili

Eichler József

özv. Elefánt Hermanné

Eichler Ignác

Eichler Ignácná

Eichler Vilmos

Eichler Hugó

Eichler Sámuel

Eichler Ern
Eichler József

Eichler Olga

Eichler Gábor

Eichler Ferenc

Eichler Hedvig

Eichler Vilmosné,

Klein Hermina

Ecker Nándorná

Ecker Tibor

Ecker Pál

Ecker József és cs.

Eisenberger Lajos

Eisenberger Lajosné

Eisenberger Éva

Eisenberger László

Ellenbogen Emné
Ellenbogen Anna

Eisenberger Mórné

Elefánt Jen és cs.

Elefánt József

Elefánt Józsefné

özv. Eichler Mómá
özv. Ellenbogen Adolfné

Eichler Samuné

és 2 gyermeke

Edenburg Árminná és cs.

Engel Ben
Engel Katóka

Engel Ancika

Elefánt Jen

Elefánt Regina

Elefánt Rudi

Frankfurt Miksa

Frankfurt Miksáné

Frankfurt Edit

Frankfurt Irén

Frankfurt Margit
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EMLÉKEZZ!
Drága testvéreinkre, akik életüket adták Isten nevének megszenteléséért.

Ejts egy könnyet, níondj egy fohászt a drága édesanyákért, édesapákért

és az ártatlan gyermekekért, a kipusztított családokért, akikért már csak TE

aki túlélted a nagy pusztulást, nwndhatsz Kádist!

LEGYEN ÁLDOTT DRÁGA EMLÉKK !

KisvÁRDAi Mártírok

Adler Menyhért és csa.

Adler Mór

Adler Mórné

Adler Éva

Adler László

Adler |ózsef

Adler Józsefné

Atlasz Menyhért

Atlasz Menyhértné

Altmann Hilda

Arató Marcel és cs.

Adler Erzsébet

Auslánder Józsefné

Auslánder Zolika

Altmann József

Berger Mihály

Berger Mihályné

Berger Julika

Berger Berta

Berger Hermán

Berger Margit

Berger Samu

Berger Sámuel

Berger Számi és cs.

Berkovits Elek

Berkovits Elekné

Berkovits László

Bemáth Abrahám

özv. Blechner Árminné

és cs.

Blücher Aladár

Boskovits József

Braun Ignác

Braun Károly

Braun Károlyné

Braun Sándcn*

Braun Piioska

Braun Sámuelné

Burg^ Mór

Burger Éva

Burger Adolf

Burger Samu

Burger Samuné

Blasz Adoilfné, Fettman

Laura és 3 gyermekük

Blechner Károlyné és cs.

Dr. Barta Ödön

Barta Marika

Barta Gábor

Berger Gitl

Böhm Jonásné

Böhm Sándor

Böhm Endre

Böhm Lili

Böhm Mari

Berkovics András

özv. Berkovits Rezsné



ken lakó testvéreinket beterelték a kisvárdai gettóba, ahonnan pár héttel

késbb a halálba vitte ket a vonat.

A kisvárdai régi templom ma is áll. St, a kormányzat memlékké
nyilvánította és restauráltatta. „Saxa loquuntur’*, azaz a kövek beszél-

nek. A néma kövek néha többet mondanak, mint az él emberek.

Az üresen tátongó nagytemplom ujrafestett falai elször is azok fü-

lébe kiáltják súlyosan vádoló szavukat, akik segédkezet nyújtottak a

német gyilkosoknak. A templom falaira szögezett elárvult táblák hirde-

tik, hogy a zsidó ember templomot épít, de templomot sohasem rombol.

A márványtáblák hsiességrl mesélnek. Háborús hsök önfeláldozásá-

ról és árvák, özvegyek tengernyi könnyérl. A múlt tragédiája él me-

mento azok számára, akik még vágynak vissza oda, ahol kíméletlenül

megkínozták szeretteiket és sárba tiporták az emberi méltóságot.

Az Emlékkönyv egy kiégett és minden humánumban csalódott ge-

neráció könnyárja. Néhány oldalba süríti a mi magunkba zárt jajkiáltá-

sunkat. Nem káromló szavak, sebeket feltép, egeket ostromló panasza

e könyv. Könyörg, kér fohásza ez a csekély maradéknak, akik Isten

akaratában megnyugodva, de sohasem felejtve imádkoznak, hogy küldje

el az Égi Atya a sebzett szívek számára gyógyító balzsamát. Legyen

vége a világon az ártatlanok legyilkolásának. Elégedjék meg a kiontott

könnyek tengerével és engedje meg, hogy gyermekeink itt az országban

és a világ minden táján végre boldog békében és nyugalomban éljenek.

Az els azkará a kisvárdai mártirok emlékére
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várda. Az örökkévalóság örök ereje önti maradandó ércbe soha el nem
múló valóságát.

A zsidó nép fennmaradásának egyik alappillére az isteni parancs:

„Meséld el gyermekeidnek!*' Meséld el milyen volt a te életed. Mesélj a

te városodról, amit ok talán már sohasem fognak látni. S nekik nem is

hiányzik, csak neked, aki ott hagjrtad fiatalságodat szép esztendeivel

együtt az emberiségbe és az emberségbe vetett hitedet. Meséld el, hogy

a körülötted megváltozott világban is megtalálja helyét az, aki szüli

örökségként egy magasabb erkölcsi szemlélettel indult el otthonról, hogy

új hazájában éljen, és ott felépítse új otthonát, a kisvárdai szellem és

erkölcs mértékével.

Emléket állítunk a szellemi kincsnek, a megárvult templomoknak,

a meggyalázott tóratekercseknek, a széttépett sziduroknak, melyekbe

reszket kezek írták az örömdátumokat és a könnyes-bús Jahrzeit-na-

pokat.

A nagytemplom és a rabbi-lakás

Emléket állítunk önmagunknak, az utolsó nemzedéknek, mely látta

még Kisvárda templomba siet rabbiját, a szombaton bezárt üzleteket, a

pájeszos kis chéder gyerekeket. Mi vagyunk az él, de utolsó tanúi is

egy életformának, melyet nem tudtunk átplántálni ide a Szentföldre. De
a megmaradt és Kisvárdán él 50 zsidó család sem tudja a régi zsidó

életet élni, mivel ezt az életformát elseperte 1944 áprilisa, mikor a vidé-
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nem is beszélve az évszázadok óta beléje oltott antiszemita érzésekrl —
eggyé kovácsolta a magyar népet. Elvakultságában nem látta, hogy

süllyed hajóra szállt fel, mikor a nácikkal szrte össze a levet. De a

magyaroknak akkor csak az volt a fontos, hogy leszámolhatnak a zsi-

dókkal. A hséges állampolgárokkal, akik velük együtt harcoltak és

életüket áldozták az els világháborúban Magyarországért. A szomszé-

dokkal, akikkel jóban-rosszban egyaránt osztoztak; az iskolatársakkal,

akikkel éveken át egy padban ültek; a barátokkal, akikre minden sors-

fordulásban támaszkodhattak.

A német megszállás legalizálta a lelkek mélyén lappangó antiszemi-

tizmust, törvénybe iktatta a zsidógylöletet és hazafias cselekedetté n3dl-

vánította a zsidóüldözést.

Nem csoda, ha Eichmann néhányszáz S.S. katonájával szédületes

gyorsasággal likvidálhatta a magyar zsidóságot. Büszkén emlegette,

hogy noha egész Európában végezte a zsidóság likvidálását, sehol

ennyi feljelentés nem futott be a Glestapohoz, és sehol olyan hathatós

támogatást nem kapott a helyi hatóságoktól, mint Magyarországon. Nem
csoda tehát, hogj' a minden országban bevált deportálás! rendszer Ma-

gyarországon még simábban gördült, mint másutt. A magyar polgári

adminisztráció, az elirásokat túlteljesít gyilkos csendrök túlbuzgó-

sága nyomán nemcsak a zsidóság gettózása fejezdött be napok alatt,

de a gettózottak deportálása is. 1944. áprilisában kezddött és júliusban

már nem maradt zsidó a vidéki városokban és falvakban.

Emlékkönyvünk célja, mint ezt már említettük, nem a megtörténtek

kiértékelése. Nem akarunk vádolni, nincs jogunkban Ítélkezni. Talán

még nem jött el az ideje annak, hogy végleg lerögzítsék a magyar zsi-

dóság nagy tragédiájának hiteles és objektív történetét. Mi csak regisz-

tráljuk a történteket, még mieltt eltnnének a szavahihet tanuk. Sza-

vaik, Írásaik emléket állítanak annak a kis közösségnek, amelyrl mél-

tán mondhatjuk, hogy nevet szerzett világszerte fejlett zsidó életével,

kultúrájával, intézményeivel.

Kisvárda, ez a Szabolcs-megj^ei kisváros pezsg zsidó élete nem tn-
het el a történelmi süllyesztben. A csekély számban megmaradottak h-
sége állít emléket annak a zsidó életnek, melynek k is részesei voltak.

Fájó nosztalgiával gondolnak vissza az elhagyott szüli házra, a megár-

vult templomra és a soha többé újra nem épül zsidó iskolára. Nem lesz

többé jesiva Kisvárdán és a chéder-gyerekek vidám kacaja sem hallat-

szik a már nem létez chéder udvarán.

De eljönnek az arcok. Felismerjük ket és újra látjuk azokat, akik-

nek képét szívünkben örökre megrizzük. E könyvben örökké él Kis-
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EMLÉKEZZÜNK u m m

A pusztítás angyala száguldott végig Európán. Nyomában felégetett

templomok, porig rombolt házak, éhínség és irgalmat nem ismer ke-

gyetlenség. A íenevadak ösztöne felszabadult. A náci gyilkosok háborús

gépezete nekilendült, hogy letíporja a harctereken a fegyvereseket és a

fegyvertelen polgárságot a frontok mögött. A német csizma végig gá-

zolt Európán, de lerombolt városok, megsemmisített hadseregek, elfoglalt

katonai célpontok nem elégítették ki a gyzteseket.

Hitler hírhedt könyvében a „Mein Kampf’'-ban megígérte a zsidóság

kipusztítását. E terv olyan rületesnek tnt, hogy egyszeren senki sem

hitt megvalósításában. így hatalomra jutása után a kultúrvilág szégyen-

teljes közönye mellett állíthatta fel koncentrációs táborait.

A világ hallgatott. Egy ország sem emelte fel tiltakozó szavát az

ártatlan százezrek bebörtönzése vagy kivégzése ellen. Németország bel-

ügyeibe nem akartak beavatkozni. Európa kultúrállamai így váltak a

gyilkosok cinkosaivá. Nincs olyan állam a világon, mely elháríthatná

magáról a felelsséget hat millió zsidó elpusztításáért.

1944. március 19-én pecsételdött meg a magyar zsidóság sorsa. Ad-

dig még az európai zsidóság pusztulásának árnyékában is reménykedhe-

tett megmenekülésében, bízva a németek közelinek látszó bukásában.

A magyar zsidóságot, ha meg is rázták a különböz utakon hozzá

eljutott hírek a környez országokban él testvérei tragédiájáról, és ha

a jogcsorbitó „zsidó törvények’’ sorozata érzékenyen is érintette gazda-

sági téren, nem készítette fel rövidlátó, asszimiláns vezetsége az elkö-

vetkez idk szörny megrázkódtatásaira. Sem az 1940-ben bevezetett

megalázó munkaszolgálat, sem az ukrajnai pokol nem késztette a zsidó

tömegeket egy komoly méret ment-munka kidolgozására. Fatalista só-

hajtozással és bízva a magyar nép sokat hangoztatott, de sohasem létez

lovagiasságában, vártuk a csodát és a csodálatos menekülést, ami persze

nem következett be.

1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot. Bénító

dermedtséggel fogadta a magyar zsidóság a szörny hírt, báír még akkor

sem fogta fel, hogy eljött a vég.

A „lovagias” magyar nép ujjongó örömmel üdvözölte a megszálló-

kat. Még nag3'’obb örömujjongással a zsidókat sújtó rendelkezéseket. A
gazdasági vetélytársak megsemmisítése meg a szabad rablás vágya, —
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gosítást is adott a kisvárdai zsidóság életének sok apró^ de érdekes és fontos

mozzancUáróL

A hozzám eljuttatott fényképekrl különleges másolatokat kellett készí”

teni. Másiách Anná-nak köszönöm, hogy készségesen vállalta e fontos tech-

nikai kérdés megoldását.

Köszönöm Gávor Gávriel tanár úrnak, hogy az Emlékkönyv egy részét

angolra átültette.

Hálával tartozom a JAD VASÉM vezetségének, hogy megengedték a

Op3Ö munka adatainak felhasználá'sát, továbbá azoknak

a szerzknek, akiknek írásait, nevük feltüntetésével idéztem, vagy teljes egé-

szükben közöltem.

Hiszem, hogy sikerült, ha nem is tökéletes, de maradandó emléket állí-

tani Kisvárda és vidéke zsidóságának, hogy az utókor is tudja értékelni, mit

e nagynev zsidó közösség alkotott.
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ELSZÓ
A Veszkorszak történelmi kiértékelése még nem teljes. És ez különösen

igaz^ ha a magyar zsidóság pusztulásáról, a katasztrófa okairól és körimé-

nyélrl szólunk, A kutató tudósoknak még sokat kell fáradozniok^ hogy fel^

dolgozzák az alapanyagot, mely még maga sem teljes. Ennek a mi köny-

vünknek nincsen tudományos jellege. Csupán egy cél vezette a szerzt: ma-

radandó emléket állítani egy gazdag zsidó múlttal, kiváló szellemi nagysá-

gokkal rendelkez hitközségnek: Kisvárdának, Bemutatni annak mozaikok-

ból összeállított zsidó életet és megörökíteni az utókor számára a kisvárdai

gyülekezet helyét a világ zsidóságának térképén,

A szerkesztés munkája nem volt könny Még a gazdag dokumentum-

gyjteményére joggal büszke Nemzeti Könyvtárunk sem rendelkezik elégsé-

ges anyaggal a magyar zsidóság történelmérl, sorsáról^

A Mártírok névsora nem teljes. Megismételt felhívásunk a nevek be-

küldésére gyenge visszhangra talált. Vagy nem jutott el az érdekeltekhez,

vagy az id homokja betemette a számunkra oly drága múltat.

Hálás köszönet illeti az Emlékkönyv Bizottság minden tagját, Ágmon
(Teichmann) Efra, Orosz Aba Smuél (Karcsi), Marmorstein Avrahám, Man-

del Jichák és Reisman Joszéf urakat, kedves barátaimat, akik önfeláldozó h-
séggel segítettek a szerkesztés nehéz munkájában.

Különös hálával tartozom Marmorstein Avrahám Petach Tikva-i polgár-

mester-helyettesnek. Kisvárda városának e hu fia bátorított, ösztönzött, segí-

tett — fáradságot és idt nem kiméivé — az Emlékkönyv kiadásában.

Köszönet illeti Orosz Smuél (Karcsi) nagyon értékes segítségét. Az Em-

lékkönyv héber nyelv része csaknem teljes egészében arra az anyagra épült,

melyet az évek folyamán hangyaszorgalommal gyjtött. Az ö nemes mel-

lém állása nélkül bizony sok értékes adat hiányzott volna Kisvárda zsidó

szellemi életének megrajzolásához-

Hálás vagyok azért a segítségért, amit Reisman Józseftl, az „El-AV^

amerikai kirendeltségének ftisztviseljétl kaptam. Az Amerikában él kis-

várdaiak körében tudatosította az Emlékkönyv kiadásának szükségességét.

Értékes segítséget kaptam a Maánit kibucban él Frenkel Smueltl, aki

nemcsak értékes anyagot bocsátott rendelkezésemre, hanem bséges felvüá-
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