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Elõszó

Ez a kiadvány Magyarország egyik legrégebbi zsidó közösségének állít emléket.
Annak a közösségnek, amely saját erejébõl Közép-Európa egyik legnagyobb ortodox
zsinagógájával rendelkezett,   a vészkorszakig…

Balassagyarmat középkori urai hívták, majd új- és legújabb kori polgárai be is
fogadták Mózes népének világot látott fiait. Ez az Ipoly-menti kisváros évszázadokon
át helyet, sõt otthont adott a „zsidó élet” virágzásának…

A 60 évvel ezelõtti tragédia nyomán ma már ennek a nemzetközileg számon tartott
diaszpórának hírmondói is alig maradtak szerte a világban. Napjainkban föllelhetõ történelmi
hagyatéka közül a legjelentõsebb a mintegy háromszáz éves mûemlék temetõ...

Negyedszázada még a pusztulásnak indult üres imaház és Nógrád megyei
közgyûjteményekben  mindösszesen egyetlen egy(!) fotó jelezte a letûnt múltat és a kilátástalan
jövõt. Ma már állandó kiállítóhelye, folyamatosan gyarapodó saját gyûjteménye van a hajdan
nagymultú közösségnek ... A XX. század végén- XXI. század elején a maroknyi holocaust
túlélõ egy-egy lelkes családtagja, valamint néhány keresztény lokálpatrióta - összefogva
-, közösen õrzi, gon dozza a múlt örökségét...

A „balassagyarmati micve” immáron másfél évtizede mûködik tehát, azzal a
vállalt szándékkal, hogy õrizze a város egyik legsajátosabb történelmi értékét,... hogy
megismertesse az egyetemes emberi civilizáció egyik örökérvényû alappillérét, a zsidó
kultúrát,…hogy közelebb hozza egymáshoz a zsidó és a keresztény vallás híveit..., hogy
hitétõl, vallásától, világnézetétõl függetlenül kölcsönösen megtanítsa - a gyûlöletkeltés, az
elanyagiasodás, az egoizmus eluralkodása helyett - tisztelni, becsülni, szeretni az Ö.(rökké)
valót... és a másik embert...

...„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden

akaratnak   (...)   ideje van a lebontásnak és ideje van az építésnek.”…

(Kohelet III., 1 és 3).

„A zsidóság a kereszténység testvérbátyja” (II. János Pál)
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BEVEZETÕ

A balassagyarmati, az egyik legrégebbi magyarországi zsidó
közösség, melynek kezdeti éveirõl, az elsõ letelepedési hullámról
ma már - történeti források hiányában - alig-alig ismerhetõ valami.
Abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy ennek a mintegy
hatszáz éves palócföldi diaszpórának a dokumentumait - a hajdan
volt helyi hitközségi archívumban - évszázadokon át nagy becsben
tartották és gondosan õrizték a közösség elhivatottjai. Az elsõ
világháború és annak vége a magyar kommün, valamint a második
világháború és az azt lezáró vészkorszak modernkori barbarizmusa
azonban szinte teljes mértékben megsemmisítette az írott
emlékeket. Mindezek ellenére azt tudjuk, hogy a közösség
története az 1400-as években vette kezdetét és elsõ korszaka az
1600-as évek közepéig tartott...

1663-ban - az országot másfél évszázadig uraló török hódítók -
Nógrád vármegye korabeli központját, Balassagyarmatot a földdel
tették egyenlõvé. Az „igazhitû” muszlimok visszaverése, kiszorítása
után a települést a város birtokosai - a Balassa és a Zichy család - az
1600-as évek végén kezdték újratelepíteni. Hogy a város
újjáépítésében a zsidó kultúrának is számottevõ szerepe lehetett arra
az egyik közvetett bizonyíték, hogy az Ipoly-mente életének
újraindulásakor az elsõként megépült utcák egyikét Jeruzsálem
utcának nevezték el. Ettõl az idõtõl - az 1700-as évek elejétõl egészen
a holocaust idõszakáig - számíthatjuk a helyi zsidó közösség életének
második korszakát, melyrõl hála az Örökkévalónak már sokkal
többet tudhatunk, mint az elsõ korszakról…

Mostani szerény  kiadványunkkal - a holocaust 60. évfor duló -
jának évében  -  az elhurcolt helyi zsidóságra és azok elõdeire,
Balassa gyarmat egykori sajátos népcsoportjára szeretnénk
tisztelettel emlékezni és emlékeztetni. Arra a közösségre, amely
Jákob és Izsák leszármazottjaként Erec Jiszraelbõl, a Szentföldrõl
indulva a történelem sodrása révén Magyarország ún. Palóc -
földjének fõvárosában, Nógrád vármegye korabeli székhelyén talált
-  több, mint félezer évig  -  „otthonra”. 
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BEVEZETÉS

Mint tudjuk Titusz római császár  i.sz. 70-ben leromboltatta
a  második jeruzsálemi szentélyt, amely a zsidóság Kánaán földjérõl
való elûzetését, hontalanságban, szétszórattatásban történõ
továbbélését hozta magával.

Ennek következtében egyes zsidó családok  -  többek között
- a kelet-közép-európai Magyarországra keveredve próbáltak
megélhetést találni.

Egyébiránt kevés olyan várost lehet ebben a Kárpátok
hegyláncaival ölelt országban megemlíteni, ahol, volt idõ, hogy a
népesség 40%-a vallotta magát izraelita vallásúnak és ahol mintegy
4000 fõt befogadni képes ortodox zsinagóga jelentette a bét
kneszet-et, „a gyülekezés házát”. Mindezek mellett még híres jesíva
is mûködött itt és tudós rabbijaihoz messzeföldrõl érkeztek a
tanulni vágyók .

Itt szükséges említést tenni arról, hogy hosszú éveken
keresztül nem kisebb személyiség volt a hitközség rabbija, mint
Deutsch Áhron Dávid, akinek tevékenysége országos-, sõt
nemzetközi jelentõségû volt az 1860-as években lezajló
magyarországi ortodox-neológ ellentét és szétválás idején…

Az a Deutsch Áhron Dávid, aki Chátám Szofernek, a
pozsonyi fõrabbinak, az európai askenáz  zsidóság legendássá vált
-  és vallási ügyekben máig mértékadó  -  alakjának  az egyik
legkedvesebb tanítványa volt. Az õ munkássága válasza és
ellenpontja volt a „harmadik Mózes”, Moses Mendelson XVIII.
századi irányzatára a zsidó felvilágosodásra, az ún. „haszkalára”.
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BEVEZETÉS

Chátám Szofer (1732-1839) portréja
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TARTALMI ELÕZETES

Az elsõ fejezetben (I.) az Ipoly-menti diaszpóra múltjának
fõbb történeti („objektív”) adatai, tényei kerülnek fölvázolásra az
újratelepüléstõl  a magyarországi zsidóság ún. „aranykorának”
lezárultáig, az elsõ világháborúig 

- a második fejezetben (II.) az ún. „Horthy-korszak”, majd a
nyilas rémuralom „légkörét” kívánjuk fölidézni (vállaltan
szubjektív módon) eredeti képek, személyes történetek,
dokumentumok közkinccsé tételével

- a harmadik fejezet (III.) a holocaust helyi következ -
ményeirõl, a hagyományok jelenkori ápolásáról, napjaink sajátos
„balassagyarmati micvéjé” -rõl kívánja tudósítani mindenekelõtt a
túlélõket, az el-, és leszármazottakat, valamint általában a zsidó és
keresztény közvéleményt

- Végezetül külön fejezetben (IV.) nyújtunk bepillantást a
balassagyarmati zsidó örökség legjelentõsebb hagyatékába, az
országosan védett mûemlékké nyilvánított helyi temetõ értékeinek
együttesébe 
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I.  ADATOK, TÉNYEK AZ ÚJRATELEPÜLÉSRÕL,
AZ EMANCIPÁCIÓRÓL, AZ ASSZIMILÁCIÓRÓL 

Balassagyarmat - a török pusztítás utáni - XVII. század végi
újratelepítésekor elsõként szlovák földmûvesek érkeztek a városba. 1724-
bõl - a Korponáról származó - a zsidó vallású férfiú, Leukó Márkusz,
zsellér állandó helyi lakossá válásáról van írásos bizonyí tékunk.

Rövidesen más nációk, más nemzethez és valláshoz tartozók
is szép számmal áramlottak Balassagyarmatra, mivel a város
korabeli birtokosai - gróf Balassa Pál és gróf Zichy Károly - az
1740-es években arra az elhatározásra jutottak, hogy a város
fejlõdése, fejlesztése érdekében adómentességet adnak minden
betelepülõ kereskedõnek és iparosnak. Többek között a helyi
földbirtokosok kedvezményei nyomán rövidesen görög, majd
szerb kereskedõk, német iparosok is a nógrádi megyeszékhely
állandó lakóivá váltak.

A lélekszám alakulása

Valamennyi új betelepülõ népesség közül - lélekszámát
illetõen - messze a legdinamikusabban fejlõdõ, gyarapodó közösség
a zsidóságé volt. 1746-ban a 79 fõs balassagyarmati zsidó közösség
a Nógrád megyében megtelepülõk 51,9 %-át tette ki. Az 1771-es
adóösszeírás idején már 102 fõ biztosan zsidó vallású volt, hiszen
26 családfõ, 26 feleség, 22 fiú és 20 leánygyermek, továbbá 1 szolga
és 7 szolgáló vallotta magát izraelitának. Hogy a beáramlás
folyamatos volt arra bizonyíték, hogy a 26 családfõ közül 10 nem
helyben született.  

Az 1781 és 1787 évek közötti idõszakban az ún. türelmi
adóösszeírások során Balassagyarmaton 104 háztartásban 529
zsidó vallású személyt vettek számba. A megyeszékhely lélekszáma
ekkor 2778 volt, melynek 19,1 %-át tették ki a Mózes-hitûek. A
magyarországi feudális korszak végét, a kapitalizálódás, a
polgáriasodás nyitányát jelentette az 1848/49-es Habsburg ellenes
magyar függetlenségi harc ill. polgári forradalom, melynek
sikeréért a magyarországi zsidóság jelentõs része is fegyvert fogott
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ADATOK, TÉNYEK...

és vérét áldozta. Ennek a történelmi fordulónak az idején -
pontosabban az 1847-es népesség összeírásokkor - a 4722 lelket
számláló Balassagyarmaton 1761 személy vallotta magát
katolikusnak, 1583 (39,32 %) izraelitának, 1320 evangélikusnak,
58-an pedig görög katolikusnak. (Az 1583 zsidó személy 250
családból került ki, így elmondható, hogy a korabeli helyi zsidó
családok átlaglélekszáma 6,4 személy volt, vagyis a balassagyarmati
zsidó családoknál átlagosan  ez idõ tájt 4 - 5 gyermek született.

Hogy a történelem által az Ipoly folyó mentére sodródott és
ott meggyökeresedett zsidó családok minden jel szerint
igyekezhettek betartani a 613 micvét (jótéteményt) elváró hitük
vallási elõírásait, arra egyik közvetett bizonyíték, hogy - mindjárt az
elsõ elvárások egyikének eleget téve - bõséges volt a gyermekáldás a
balassagyarmati közösség körében. Ezt a meg állapítást támasztja
alá, hogy az 1850-es években megindult állami zsidó elemi
népiskola négy osztályának tanulói létszáma 1856-ban például 215
gyermek volt. (Az állami elemi zsidó iskola mellett - a XVIII.
század óta - változatlanul mûködött a talmud tóra iskola és a jesíva
is.)

Itt tartjuk szükségesnek megemlíteni, hogy a Balassa -
gyarmatra letelepedõk az elsõ évtizedekben elsõsorban német
nyelvterületekrõl, valamint Morvaországból, Csehországból és
Galíciából érkeztek. Tudunk azonban olasz és francia területekrõl
származottakról is. (Pl. a Luczatty és a Pariser családok) Az
Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte ill. az emancipációs törvény
megalkotása után viszont az újonnan érkezõk már szinte kizárólag
csak a Magyar Királyság területérõl telepedtek le Balassa gyarmatra.



11

ADATOK, TÉNYEK...

Az elsõ újratelepülõk egyikének sírköve az 1770-es évekbõl
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ADATOK, TÉNYEK...
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ADATOK, TÉNYEK...

Néhány dokumentum az
emancipáció (1868) elõtti
idõszakból



15

ADATOK, TÉNYEK...

Házasság („móring”) levél
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ADATOK, TÉNYEK...

Az Ipo ly-menti „zsidó  váro s” kialakulását segítõ  kö rülmények
Adós ság le vél
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ADATOK, TÉNYEK...

Kereskedõi árjegyzék
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ADATOK, TÉNYEK...

A balassagyarmati zsidó közösség az egyetemes zsidó
kultúrában is számon tartott diaszpóra volt melynek
kialakulásához és félévezredes virágzásához nemcsak a Balassák és a
Zichyek által korábban már említett XVIII. századi
adókedvezmények, hanem azon túlmenõen számos más összetevõ
is hozzájárult. 

Mint például:
Balassagyarmat gazdaságföldrajzi, geopolitikai elhelyez -

kedése. Nevezetesen, hogy a két nagyjelentõségû magyar középkori
szabad királyi város Buda és Kassa közötti hadi és kereskedelmi
útvonalak egyikén a számottevõ megálló- ill. szálláshelyek közé
tartozott. A Budáról Kassára (és fordítva) igyekvõk nagyszámban a
Vácon-Balassagyarmaton-Losoncon-Rimaszombaton áthaladó
útvonalat használták. Sõt a Buda és a lengyelországi Krakkó ill. a
Baltikum felé utazók, kereskedõk is szívesen közlekedtek ezen a
tranzit útvonalon.

A balassagyarmati Ipoly-híd az országon belüli észak-déli
kereskedelemnek is az egyik jelentõs áteresztõ pontja volt. Többek
között ezen a hídon zajlott az észak-magyarországi hegyvidék (az
ún. „Felvidék”)  fa-, juh-, gyapjú és egyes ásványkincsek szállítása
dél felé ill. a közép-és dél-magyarországi síkvidék (az ún. „Alföld”)
mezõgazdasági terményeinek, eladásra szánt ló- és szarvasmarha
állatállományának a „felvidéki” városokba történõ fuvarozása,
felhajtása.  

Ugyancsak hozzájárulhatott a zsidó kereskedõk
balassagyarmati meggyökeresedéséhez, hogy Habsburg I. Lipót
osztrák császár és magyar király 1693-ban megtiltotta a
zsidóságnak a királyi arany és ezüst bányáktól történõ 7 mérföldön
belüli letelepedését. Balassagyarmat nem sokkal többre, mint 7
mérföldnyire fekszik a besztercei-, a selmeci és a körmöci nemes fém
bányáktól. 

III. Károly 1726-os azon rendelkezése, mely szerint a cseh- és
morvaországi zsidóság körében csak az elsõszülötteknek
engedélyezte a házasodást, tömeges elvándorlást okozott, amely
néhány zsidó fiatalnak a nem túl távoli Balassagyarmatra  történõ
letelepedését is elõsegíthette.
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II. József császár és király 1783-ban hozott ún. zsidó
rendeletei is komoly elõrelépést jelentettek, mivel egyrészt
engedélyezte, hogy földet mûvelhessenek, kereskedést és ipart
ûzhessenek, másrészt, hogy - az említett bányavárosok kivételével -
városokba települhessenek. A szabad költözködés nagymértékben
hozzájárult a falvakban meghúzódott, szegényes körülmények
között élõ zsidó tömegek nagyobb városok - így Nógrád megye
székhelye, Balassagyarmat - felé áramlásához.

A zsidó  vallási élet intézményrendszerének kiépülése

A Balassagyarmatra letelepült zsidóság a XVIII. - XIX.
században egyre otthonosabban érezhette magát ebben az Ipoly-
menti városkában, ahol azonnal hozzálátott vallási infra struk tú -
rájának kiépítéséhez. 

A XVIII. század második felében megépül a helyi zsidó
közösség bet kneszet-je („a gyülekezés háza”), elkezdi mûködését a
már említett nemzetközi hírû-, a talmud tanulmányozásában
élenjáró tudós fiatalokat felnevelõ sajátos zsidó tanoda: a jesíva.
Már a napóleoni háborúk idejérõl (1812) adataink vannak arról,
hogy a városon belül saját ügyeiben autonóm bíráskodási joggal
rendelkezõ zsidó közösség „iskolaház”-zal és önálló „közkórház”-
zal rendelkezett… 

Az 1830-as évekre máris kicsinek bizonyul a XVIII században
megépült imaház. A közösség saját lélekszámának és - részben a
napóleoni háborúk konjunkturális viszonyai eredményeként
megnövekedett - gazdasági erejének gyors növekedését látva az
1830-as években úgy határoz, hogy olyan új zsinagógát építtett,
amely egyrészrõl megszünteti a vallási szertartások tarthatatlanná
vált zsúfoltságát, másrészrõl mintegy reprezentálja a helyi
közösségnek immáron az egyetemes zsidó kultúrában betöltött
immáron korántsem elhanyagolható szerepét.

1839-re az új monumentális mû fõ falai állnak, ám a közösség
- két táborra szakadva - harcot folytat egymás ellen az épület
stabilitása, biztonsága, az építési bizottság tisztességes
mûködésének megítélését illetõen. A kérdõjelek, a viták, a peres -
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kedések évtizedeken keresztül húzódva egészen a legma gasabb
országos igazságszolgáltatási hatóságokig feljutnak.

A belsõ viszály akkor szûnt meg, amikor az 1850-es évek
elején a közösség fõrabbija Deutsch Áhron Dávid lett. Deutsch
Áhron Dávidot messzeföldön nagytudású és karizmatikus
személyiségként ismerték, aki megszüntette a közösség megosz -
tottságát. Olyan körülményeket teremtett, hogy az 1860-as évek
végére Balassagyarmaton teljes egyetértésben fölépült Közép-
Európa egyik legnagyobb ortodox zsinagógája, amely két nõi
emeleti karzattal rendelkezett és mintegy 4000 fõt volt befogadni
képes. Egyébiránt ekkorra a vallási élet minden további feltétele
magas fokon adott volt ill. kiépült Balassagyarmaton. Saját
mikvéje, kóser vágodája, mazzósz sütödéje, önálló és kõkerítéssel
ellátott temetõje volt a helyi minjannak.
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Deutsch Áhron Dávid
(szül.:1812  Raudnitz /Morvaország/ - 1878 Balassagyarmat)

1851 és 1878 között volt fõrabbija a balassagyarmati közösségnek
- A rabbi neve akrosztichonban is olvasható baloldalon, föntrõl lefelé -
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Deutsch Áhron Dávid fia Joszef Jiszrael
(szül.: 1839 Pozsony - +1922 Balassagyarmat)

1878  és 1922 között töltötte be a fõrabbi tisztét Balassagyarmaton
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A zsinagóga, hátterben a téli imaház és a jesíva épületével
a XIX. -XX. század fordulóján
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A zsidó elemi iskola elsõ négy osztályába 215 zsidó kisfiú
és kislány járt Balassagyarmaton 1856-ban.
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A hitközség pecsétje
egy dualizmuskori iraton

Lõvinger József (1852 - 1924)
évtizedeken át a hitközség jegyzõje,
rituális metszõje, valamint a zsidó elemi
iskola tanítója volt

Baruch Liebermann rabbi,
a XIX. század második
felében mûködött
Balassagyarmaton
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Az önálló magyar feudális állam - az államalapító Szent István
királytól a feudális viszonyokat szétfeszítõ 1848/49-es polgári
forradalomig terjedõ - idõszakában az itt élõ zsidóság alapvetõen a
törvényes keretek között mindenekelõtt és jószerével csak
kereskedelemmel, pénzügyletekkel, valamint a földesuraságok
kocsmáinak, mészárszékeinek bérlésével foglalkozhatott.

A feudális keretek felbomlása, a gazdasági és szellemi életben
megindult gyors polgárosodás egyik eredményeként 1867-ben
megalkotásra kerül a báró Eötvös József kultuszminiszter nevével
fémjelzett ún. emancipációs törvény, amelyet a magyarországi
zsidóság egyenjogúsításának alapköveként szoktak emlegetni.

Ez a törvény a korabeli Európa egyik leghaladóbb,
legpéldamutatóbb „befogadó” törvénye, amelytõl kezdõdõen
szokás a magyarországi zsidóság „aranykoráról” beszélni.

Szimbólikusnak is tekinthetõ, hogy éppen ekkorra épült meg
az Ipoly-parti városkában a nagyszombati építész Nay Károly által
tervezett zsidó építészeti remekmû, a balassagyarmati zsinagóga.

Mivel az 1868-as szétválást hozó magyarországi „Egyesülési
Kongresszus” után a balassagyarmati közösség - nem csekély
mértékben karizmatikus rabbija akaratának megfelelõen - az
ortodox utat választotta természetesen a zsinagóga berendezése
(lásd pl. a tóraolvasónak a terem közepén történõ elhelyezése stb.)
az ortodox szabályok szerint került kialakításra ill. berendezésre. 

Az emancipációs folyamat azonban nemcsak a hitéletre,
hanem a civil élet minden - a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a
sport és a gazdaság - területére kezdett szétáramlani.

A XIX. század második felére - a polgárosodással párhuzamosan
- tucatnyi saját egylete, egyesülete alakult az itteni közösségnek az
ingyen tüzelõt a szegényeknek juttató egylettõl a „cheszed veemesz”-en
át a  lányok kiházasítását segítõ egyesületig sokszínû volt a paletta.
Természetesen a legrégibb - még a XVIII. század közepén alapított és
leginkább a vallási élet szabályai betartásához szükséges - szervezet a
Chevra Kadisa („Szentegylet”, vagy más néven „Temetkezési Egylet”)
volt, amely a XX.század közepéig mûködött. 

A dualizmus korára immáron teljesen természetessé vált, hogy
Balassagyarmaton a városi mûkedvelõ zenei és színi társulatokban, a
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helyi sajtóban, a számtalan „összvárosi” polgári egyesületben, a
sportéletben ugyanúgy ott találjuk a zsidó közösség tagjait, mint
bármelyik más vallási felekezet fiait és leányait. 

1884-ben megépül a város területén a Magyar Királyi
Honvédlaktanya, melyben rövidesen zsidó vallású õrmester is
teljesít szolgálatot, 1891-ben megindul Ipolyság és Balassagyarmat
között a vasúti személy- ill. teherszállítás és máris találkozunk olyan
kalauzzal, aki izraelita hitûnek vallja magát. 1898-ban megkezdi a
mûködését a Nógrád vármegyei Mária Valéria Közkórház, melynek
elsõ orvosai, fõorvosai között szintén találunk zsidó származású
alkalmazottat. 1900-ban Balassa gyarmaton megnyitja kapuit a
megye egyik legjelentõsebb középiskolája a Magyar Királyi Állami
Fõgimnázium, amelynek tanulóinak közel fele a helyi zsidó
családok gyermekeinek soraibólkerülnek ki. (Ez az utóbbi adat
egyben arra is rávilágít, hogy a polgárosodó zsidóság - „a Könyv
népe” - milyen hamar és mennyire értékének megfelelõen kezelte a
tanulás, taníttatás ügyét.)

Summa summarum: az eddigiek alapján is leszûrhetõ, hogy a
dualizmus korszakának végére Balassagyarmaton (is) az új
törvények és az új-, polgári szellemiség utat törése, meg -
gyökeresedése nyomán a zsidóság a helyi társadalmi-gazdasági-
kulturális élet valamennyi területén megjelent és megerõsödött. 

Mindez természetesen nem jelentette azt, hogy a helyi -
nagyszámú - zsidó családok  mindegyike hátradõlhetett ezután a
székében és valamennyiük számára beköszöntött volna a zavartalan
jólét. Korántsem. Természetesen a magukat izraelita hitûnek vallók
körében is voltak - az egyik oldalon - Balassagyarmaton gazdag
kereskedõk, jogászok, orvosok és immáron havi magyar állami
fixfizetésbõl élõ közalkalmazottak is, de az Ipoly-mentén még
ebben az emberibb, egyenjogúsítottabb világban is - a másik
oldalon - szép számmal éltek bõr-, rongy vagy tollbegyûjtõ házalók,
szegény kereskedõsegédek, de még napszámosok, nyomorgók,
koldusok is. Egyik oldalról igaz az is, hogy általában és
összesenjében javultak a nagyszámú helyi zsidóság gazdasági-,
kulturális- egészségügyi lehetõségei, ugyanakkor népesség
nyilvántartási adatok elemzé sébõl tudjuk, hogy még a dualizmus
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idején is a leggyakoribb halálozási ok a tüdõlob volt, amely részben
utal a sokgyermekes családok túlzsúfolt és vizes-penészes
lakásviszonyaira, valamint részbeni alultápláltságára is. 

A zsidóság - így az Ipoly-menti diaszpóra is - , mint mindig a
történelem során ezerarcú volt.  Egyeseknek fény és jómód, mások -
nak árnyék és nyomor jutott osztályrészül még ebben az
úgynevezett „aranykor”-ban is. A két véglet között számtalan
árnyalatú életút volna megrajzolható…

Az 1868 és 1918 közötti fél évszázad tehát a balassagyarmati
zsidóság számára a társadalmi-gazdasági-kulturális beilleszkedés
nagy korszaka volt, melynek nyomán - részben - fölgyorsult asszimi -
lálódása is. Nem mondható hát pusztán a véletlen mûvének, hogy
az 1848/49-es magyar polgári forradalomban és nemzeti
függetlenségi harcban való aktív részvétele után a kárpát-medencei
zsidóság (így a balassagyarmati közösség tagjai is) az elsõ
világháborúból derekasan kivették a részüket.

Az „összvárosi” keresztény és zsidó tagokból álló „Skarabeus-asztaltársaság”
tagjainak zsidó vallású személyiségei X
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Dr. Szenes Alfréd (1884 - 1942) ügyvéd
és felesége Cziner Irma (1894-1944. 06. 13.

Auschwitz)

Dr. Schenk József (1872-1944.
06. 13. Auschwitz),

a balassagyarmati Nógrád -
vármegyei Mária Valéria

Közkórház orvosa

Dr. Weinberger Ödön a balassagyarmati
Nógrádvármegyei

Mária Valéria Közkórház orvosa

Martos Zsigmond
(1888-1944. 06. 13.

Auschwitz)
a balassagyarmati Állami

Fõgimnázium tanára,
festõmûvész
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Óvári (Oblat)József dr. és
Óvári (Oblat) Miksa

szabadságos katonák, 1917

Óvári (Oblat) Ferenc a szer -
biai fronton (Kru evacnál)
1916 márciusában

Óvári (Oblat) József (balról a második) az elsõ világháborús fronton



ADATOK, TÉNYEK...

Deutsch Mihály
(1897-1982) az elsõ
világháború végén,

holocaust túlélõ

Fischer Ernõ sebesült honvéd
és Vértes Katalin ápolónõ

a balassagyarmati kórházban az elsõ
világháború idején

43
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Kon dor Mik lós és
csa lád ja Õfõ mél tó sá ga vitéz
nagy bá nyai Hor thy Mik lós
Kor mány zó „kor mány zói
vé dett sé ge” alá tar to zott az
el sõ vi lág há bo rú ban ta nú sí -
tott hõ si es sé ge mi att. 1914-
ben el vé gez te a Wiener-
Neustadt-i Ha di re pü lõ Is -
ko lát, me lyet kö ve tõ en ha -
ma ro san a 29. re pü lõ szá zad
kö te lé ké ben fõ had na gyi
rang ban szol gált, be re pü lõ
pi ló ta ként. Két al ka lom mal
sú lyo san meg se be sült, az
olasz fron ton lelõt ték, fog -
ság ba esett, majd meg szö -
kött és új ra front szol gá lat ra
kér te ma gát. Meg kap ta az
arany és a bronz Signum
Laudis ha di ékít mén  nyel ki -
tün te tést, a Kár oly Csa pat -
ke reszt, a két sá vos Se be sü lé -
si Ér met, a Ha di fog ság Ke -
resz tet, az Oszt rák, a Né -
met-, a Bol gár és a Ma gyar
Há bo rús Em lék ér met.

Az 1919. ja nu ár 29.-i
„ba las sa gyar ma ti cseh ki ve -
rés” részt ve võ je, mint az
iglói gép pus kás ala ku lat hi -
va tá sos tiszt je.

Az 1944 ok tó be ri
nyi las ha ta lom át vé tel után
a „kor mány zói vé dett ség”
megszünte után csa lád já val
Bu da pes ten buj kál és így

éli meg a fõ vá ros föl sza ba du lá sát. Né hány hét tel ez után meg fá zik és 1945. már -
ci us 19.-én agy hár tya gyul la dás ban meg hal.

Kondor (Kohn) Miklós
I. világháborús magyar katonai hõs

(szül.: 1894. Balassagyarmat -
+ 1945. március 19. Budapest), holocaust túlélõ
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ÉS A NYILAS RÉMURALOM IDEJÉBÕL

Az Osztrák-Magyar Monarchia elsõ világháborús vesztessé
válása, az azt követõ magyar kommün, majd az ún. Trianoni
Békeszerzõdés Balassagyarmat számára „kettõs veszteségek”-et
okozott.. Nógrád megye korabeli székhelye közvetlen vesztesége
mindenekelõtt abból fakadt, hogy a város korábbi - hosszú
évszázadok óta meglévõ - geopolitikai szerepét elveszítve, az
ország középponti régiójából periférikus határvárossá vált az
újonnan létrejött ellenséges szomszédállam Csehszlovákia
közvetlen határán. Mégpedig úgy, hogy egyrészrõl elveszítette
saját területeinek egyötödét, másrészrõl elveszítette a megyének
immáron az Ipoly folyón túlesõ területeinek, valamint saját
gazdasági vonzáskörzetének mintegy felét. Mindez a gazdasági-
kereskedelmi-kulturális életre egyaránt dezorganizálólag és
részben demoralizálólag is hatott, kedvezõ táptalajt biztosítva
egyúttal az antiszemitizmus szellemének a palackból történõ
kisza badu lásához. Ennek a szellemnek a konkrét megjelenési és
mûködési formája azonban Balassagyarmaton különösen
összetett volt…

Bár már 1920-ban a Mezõgazdasági Gépjavítómûhely és
Szerszámárugyár Rt. elnöke dr Sztranyavszky Sándor - Nógrád
megye korabeli fõispánja, késõbbi belügyi államtitkár, a Gömbös
Gyula-féle országos fasisztoid Nemzeti Egységpárt elnöke, késõbbi
Imrédy-féle kormány földmûvelésügyi minisztere, majd a magyar
parlament elnöke -  a Horthy-korszak kezdeti idõszakában mintegy
büszkélkedve arról tesz jelentést Bethlen István
miniszterelnöknek, hogy a balassagyarmati 70 fõs üzemet sikerült a
zsidó munkavállalóktól megtisztítani. Ugyanakkor ugyanez a dr.
Sztranyavszky Sándor 1928-ban annak a balassagyarmati 98 tagú
városi Képviselõtestületnek a tagja, mely városvezetõ,
törvényhozó, tanácskozó testületnek az egyharmadát a város
tekintélyes zsidó személyiségei teszik ki, még ekkor is.
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Továbbá a kép teljességéhez tartozik, hogy ugyancsak dr.
Sztanyavszky az, aki magánéleti zûrzavarai idején egyes
balassagyarmati zsidó kereskedõk toleráns hitelezõi hozzáállása
révén tud csak megmenekülni a csõdbejutás, az egyéni „úri
tragédia” elõl... 

Alapvetõen és általában azonban az volt a jellemzõ, amit Dr.
Czilczer György a háború elõtti zsidó tanács tagja, az 1945 utáni
helyi hitközség elnöke -, a két balassagyarmati auschwitzi túlélõ
egyike - mond el egy 1945. november 17-én felvett jegyzõ -
könyvben. Ebbõl - és más forrásból is leszögezhetõ - Balassa -
gyarmaton a zsidó közösség „a keresztény lakossággal harmonikus
egyetértésben éltek, a nyilasoknak itt nem volt komoly párthívük,
eltekintve néhány suhanctól, a középosztály távol tartotta magát a
nyilas kilengésektõl. A köztisztviselõk olyanok voltak, mint másutt.
Kifejezett antiszemitizmusról nem beszélhetünk, minden hatóság
minden kérdésben szívesen állott a zsidóság rendelkezésére.”

De, hogy a megyeszékhely politikai elitje számottevõ
személyiségeinek a körében sem volt sikere az új „nemzetfelemelõ”
nyilas szemléletnek arra talán elegendõ egy egyszerû, mindennapi,
emberi történelmi adalékot felidézni, nevezetesen, hogy Baross
Józsefnek, az 1944-es Szálasi-féle fasiszta hatalomátvétel idejéig
hivatalban lévõ Nógrád vármegyei nagytekintélyû fõispánnak az
utolsó pillanatig a legkedvesebb kártyapartnerei közé tartozott
Magos (Munk) Dezsõ, Balassagyarmat egyik legjobb módú zsidó
származású építésze, akinek Baross fõispán a legfelsõbb köröknél
közbenjárva munkaszolgálat ill. a gettóba vonulás alóli men -
tességet szerzett. (Ennek ellenére a bevagonírozás napján Magos
Dezsõt egykori hitsorsosai közé lökik és egy óra multán õ is
immáron Auschwitz felé zakatol egy marhaszállító vagonban.
Hónapokkal késõbb pedig Baross fõispánnal 1944 októberében a
nyilas hatalomátvételkor minõsíthetetlen hangot ütnek meg
hivatalában, majd a balassagyarmati börtönbe záratják.)

A megyei politikai, közigazgatási, hivatali élet - és annak
részben a környékbeli falvakban élõ, földbirtokos származású
hivatalnok rétege - mindig mintegy rárakódott Balassagyarmat
polgári urbánus életére. Utóbbi sokkal kevésbé volt a politikától és
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az elõítéletektõl áthatott. Sõt, nyugodtan elmondható, hogy a
város tényleges lakói, polgárai  számára a zsidósággal történõ
együttélést alapvetõen az évszázadok óta jellemzõ természetes
tolerancia és békés egymásmellettiség jellemezte.

A gettósítás idejéig - mint annak elõtte is - teljesen
természetes volt, hogy a balassagyarmati keresztény népesség
(iparosok, kereskedõk, tisztviselõk stb.) ha tartós és szép lábbelitt
akartak vásárolni, akkor mindenekelõtt Ungár Béla cipõboltját
keresték föl , ha divatosan és igényesen akartak öltözködni, akkor
azt Gansel Móritz divatáru üzletében tették meg, ha
fényképeszkedni akartak a Vámos-féle mûtermet keresték föl,
díszes porcelánt és üvegnemût Benedek Pinkásznál, festéket
Szántóéknál, papírárut Székely Samunál, kenyeret a Heksch
pékségnél stb. stb. vásároltak. A chanuccai  ill. a karácsonyi hal a
város zsidó és nemzsidó népessége számára az Ilovsky Ármin-féle
nyírjesi mintagazdaság halastavából került a helyi hívõ polgárok
asztalára. Balassagyarmaton. A II. világháborúig teljesen
természetes volt, hogy a fõutcai üzletek szombaton zárva tartanak.
Ugyancsak  természetes volt, hogy a Lázár és Nikolszburger - svájci
exportra is termelõ - seprû és kefegyárban keresztény munkások
dolgoztak és, hogy a seprûgyáros - mellesleg a zsidó hitközségi
elnöke - Lázár Mihály leánya Lázár „Magda” és võlegénye Holló
Imre ugyanúgy kijárt a városi strandfürdõre, mint bármelyik más
keresztény leány és fiú kortársuk. 

A Balassi Gimnáziumba, a polgári  a tanonc és a kereskedelmi
iskolába 1944 márciusáig ugyanúgy jártak a zsidó fiatalok, mint
évekkel, évtizedekkel korábban. 

Még az is természetes volt, hogy az utolsó pillanatig ebben az
Ipoly-menti városkában nyugodt körülmények között
mûködhetett - Magyarországon az egyik utolsóként - a
balassagyarmati jesíva. De egészen a gettósításig ugyancsak
folyamatosan mûködött a mikve, a kóser vágoda és a mazzósz
sütöde is. 
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A „vörös” kommün (1919), a szélsõjobboldali „fehér terror”
(1919-1920) és a zsidó diszkrimináció folyamatát elindító numerus
clausus (1920) után is...

Bízva a XX. századi magyar országi „otthon” jövõ jé ben, a
„balassa gyarmati zsidó élet” folytatá sában.

„Oblat Ignácz és felesége Linka”
1913. augusztus 24.

Gansel Lenke és Werner Gyula esküvõje 1923-ban
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Schwartz Sarolta (1901 Balassagyarmat) és Lõwy Manó (1887 Budapest)
esküvõi képe 1922-ben. A felvétel a Hunyadi u. 11. szám alatt Schwartz Adolf

ruhakereskedõ házának udvarán készült.

„Két évtized multán” Schwartz Sarolta és férje Lõwy Manó
(+ 1944 Nagycenken, „munkaszolgálat” közben) 

A szülõk között Lõwy Irén (1933 Balassagyarmat - ma Svédországban él),
Hátul áll: balról Lõwy Arnold (1923 Balassagyarmat - 1944 Németország) 

és Lõwy Sándor (1925 Balassagyarmat- ma Svédországban él)
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A tablón látható Czilczer György 1944-ben a gettóban a zsidó tanács tagja
volt, aki - a balassagyarmatiak közül - másodmagával élte túl Auschwitzot. 1945
után a helyi hitközség elnökeként tevékenykedett.

Osztálytársak voltak Sztranyavszky Imrével, Sztranyavszky Sándor országos
poli tikus fiával. Osztályfõnökük az a katolikus papi végzettségû Majthényi Gyula
volt, aki 1944-ben a gettóba tejet próbált bejuttatni dr. Mandel Ignácz kórházi

Tabló az 1925/1926 gimnáziumi végzõs növendékekrõl
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fõorvosnak és dr. Czilczer Gyögy jogásznak, egykori tanítványának. Az alacsony,
gyenge fizikumú lelkész-latin tanár dula ko dásba keveredett a csendõrökkel, majd a
tejeskannát át dobta a gettót leválasztó kerítésen.

Ilovsky Ármin a Balassagyarmat melletti -
ún. Nyírjes pusztai - katolikus hercegprímási
földbirtok bérlõje, föld bir to kos, annak a nyírjesi
„minta gazdaságnak” volt a létrehozója az 1920-as
-30-as években, amely ben, hét tóból álló
halgazdaság, bol gár kertészet, szarvasmarha-, ló és
juhtartó telep is mûködött. A sors tragédiája, hogy
a balassa gyarmati gettó tagjait az 1944. június 10-i
bevagonírozás elõtti napok ban az Ilovsky-féle
„primaciai minta gazdaság” dohány szárító pajtá -
iban „szállá solták el”.

Meghalt 1943-ban. Felesége néhány hónap
multán a balassagyarmati gettóba kerül, majd
1944. 06. 13-án 56 évesen Auschwitzban a
koncentrációs táborban elpusztítják.

Ilovsky Ármin
(szül.: 1881 - +1943)

A Balassagyarmati MOVE football csapat városszerte elismert játékosa volt
Bergmann Hugó (a kapus után a második fiatalember)

A felvétel 1927-ben készült
Bergmann Hugó szül.: 1906 - + 1987 New York, holocaust túlélõ 

(Felesége, született Büchler Magdolna és 9 éves kislányuk Bergmann Évike
+ 1944. 06. 13. Auschwitz)
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Nógrád vármegye korabeli székhelye Balassagyarmat Megyei Város
98 tagú Képviselõtestületének - részben választás, részben a vagyoni helyzet
alapján (ún. virilis jogon) alábbi további zsidó származású tagjai voltak az
1920-as évek végén: Czilczer Manó (1882-1944. 06. 13. Auschwitz), Elfer
Ede, Elfer Izsák, Elfer Mór, Engel Samu,. Feledi Jenõ dr., Felsenburg Ödön,
Földes Ignácz Gansel Artúr, Gerõ József, Grûnbaum Aladár (1882 - 1944.
06. 13. Auschwitz), dr., Hajdú Ferencz (1892 - 1944. 06. 13. Auschwitz)
Haás Lajos (1871 - 1944. 06. 13. Auschwitz)., Heksch Sándor dr. (1885 -
1944. 16. 13. Auschwitz), Himler Géza, Holló Dezsõ dr., Jónás Emil, Klein
Andor (1888 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Klein Dávid, Klein József, Kondor
Ármin, Koffinger Fülöp, Lázár Mihály (1886 - 1944. 06. 13. Auschwitz),
Mandel Ignácz dr. (1887 - 1944. 06. 13. Auschwitz),

Az ortodox vallású Schwarcz Dávid, képviselõ (sapkában), a városi tulajdonú
Balassagyarmati Szeszfõzde Rt. - a helyi önkormányzat által megválasztott -

üzemvezetõje, 1930 táján. A képen még dr. Vannay Béla is látható, aki 1927 és
1939 között a „város törvényességének õre”, fõjegyzõje, majd 1939-tõl 1944

õszéig polgármestere volt
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Munk (késõbb Magos) Dezsõ (1884 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Petõ Béla dr.
(1888 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Róth István, Salgó Gábor (1864 - 1944. 06.
13. Auschwitz), Schenk Béla (1867 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Schreiber Miksa,
Schirmann Lipót, Susitzky Mór (1886 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Strausz Emil
(1870 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Szendrõ Jenõ, Szenes Alfréd dr., Székely
Miksa, Weisz Ármin, Weisz Bertalan (1875 - 1944. 06. 13. Auschwitz), Weisz
Emil dr., Weisz Oszkár

Schwarcz  Dávid, Balassagyarmat Megyei Város Képviselõtestületének tagja
mélyen hívõ, ortodox vallású hozzátartozói, rokonai körében

az 1920-as években
Ülõ sor, jobbról balra: Schwarcz Dávid, édesanyja Zwi Schwarcz-né („Seva néni”),

Zwi Schwarcz rabbi, Ascher rabbi.
Álló sor, jobbról balra: Schwarcz Saul, Schwarz Menahem,

Schwarcz József („Josko”)
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Magos (Munk) Dezsõ (szül.: 1884 - + 1944. 06. 13.)
Római katolikus vallásra történõ kikeresztelkedésekor keresztapja Baross

Pál volt, aki a dualizmuskori „vasminiszter” Baross Gábor rokonának bellusi
Baross József Nógrád vármegyei fõispánnak volt a testvére.

Baross Józsefet az a vitéz baráti Huszár Aladár neveztette ki elõbb a
vármegye alispánjává, aki az 1919-es balassagyarmati „csehkiverés szellemi

vezére”-ként elsõ világháborús
hõsként és „fajvédõ magyar”-
ként, az antiszemita és anti -
kommunista írónõ Tormay
Cécile bujtatójaként kezdte
pályafutását. 1919 után Nógrád
fõispánja, késõbb Budapest
fõpolgármestere lett, aki „vitéz
nagybányai Horthy Miklós
Õfõméltósága, Kor mányzó”
bizalmi embere volt az 1944
októberi „kiugrási kísérlet
idején”. Huszár Aladár az

Magos (Munk) Dezsõ építési vállalkozó úri barátaival sétál a Hajós Alfréd által
tervezett és Magos Dezsõ által 1936-ban megépített balassagyarmati

strand mögötti sétányon.

Baross József, Soldos Béla és Sáska Dezsõ
fõispánok, Magos Dezsõ kártyapartnerei
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1940-es évek elejétõl nyílt német és nyilas ellenes publicisztikáival szerzett
országos ismertséget. Emiatt 1944 október 16.-án a nyilasok elhurcolták, majd
Dachauban koncentrációs táborban elpusztítottak. 

A legmagasabb körökig jó kapcsolatokkal rendelkezõ Baross József fõispán
kieszközölte Magos Dezsõ „védettség”-ét, melynek nyomán - bár a sárga csillagot
hordania kellett, de szabadon járhatott és -  mentesült a gettóba zárás alól. 

Magos Dezsõ a két világháború közötti idõszakban számos magyar
honvédségi objektumot épített a legfelsõbb hadvezetés megelégedésére. (Mint
például a rétsági és a pétervásári laktanyát, a kárpátaljai védvonal Kõrösmezõ és
környéki hadi erõdítményeit.) Munkásai iránti szociális érzékenysége, bõkezû
anyagi támogatásai miatt városszerte köztiszteletben állt. Számos fiatal
értelmiségit - pl. Réti Zoltánt a késõbbi festõmûvészt, karnagyot - fölkarolt és
foglalkoztatott vállalkozásaiban. Az utolsó napon 1944. június 10-én a
bevagonírozásra váró gyarmati zsidó közösség tagjai közé toloncolták. Aszódra
érve öngyilkosságot követett el.

Magos Dezsõ
(balról)

1936-ban
a balassagyarmati

strand építése
idején.
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A hitközség szellemi erejét és igényét jelezte az önálló újság kiadása
az 1920-as, -30-as években

Braun Tóbiás
( ? - 1944. 06.13. Auschwitz)
a hitközség lapjának a szerkesztõje, egyben
a közösség utolsó rituális metszõje (sahter)
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Zsidó elemi iskolások színi elõadás után az 1930-as években

Keresztény és zsidó gyerekek közös zsúrja az 1930-as években, a képen látható
Ilovszky Kató, Kertész Györgyi, Kohn Rózsika, Ekstein Lilla, Engel Vali,

Deutsch Robi, Breiner Hédi, Glück Tibi, Szirtes Sanyi, Susitzky Vali
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A Balassagyarmati Városi Zenekar Erdélyi József vezetésével,
Az 1930-as években a vármegyeháza udvarán. Zsidó származású tagja volt -

többek között - Szántó Dezsõ (cselló, jobbra, ül) és Szántó Gyula
(hegedû, jobbról 2.álló), Kondor Béla (hegedû, balra elõl ül)

Szántó Gyula, Szántó Miklós
(gimnáziumi sapkában), és Szántó Dezsõ

házimuzsikálása 1940-41 táján,
holocaust túlélõk

Szántó Miklós (ma Sapír
Matitjahu, Petach Tikva- Izrael -)

a Balassi Bálint Gimnázium
tanulója családi körben
az 1940 -es évek elején
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Boros Mór fia, Boros László
(1922 Balassagyarmat- 1988

Haifa/Izrael/) a Balassi Bálint
Gimnázium felsõs tanulója a
középiskola egyenruhájában

az 1930-as évek végén,
holocaust túlélõ

Boros Mór
(1887 - 1944. 06. 13. Auschwitz), a zsidó
elemi iskola igazgató-tanára, elsõ világ há -

borús hõs, a Signum Laudis aranyfokozata
kardokkal kitüntetés, Károly csapatkereszt,

sebesülési érem, magyar, osztrák, német
Háborús Emlékérem tulajdonosa

A felvétel 1937-ben készült
a balassa gyar mati I. világháborús hõsi 

emlékmû felavatásakor, melynek akkor még
az egyik „meghívo tt vendége” volt

Boros Mór százados
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Akik már nem hittek és elindultak az „õshazába”, Erec
Jiszraelbe

Weinberger Zseni és férje, Sanyi a három gyerekkel Ilonkával, Magdával,
Lacival útban Palesztína felé

Az 1930-as évek közepén még
Balassagyarmaton.

A Weinberger gyerekek
- hátul: Ella, György, Magda,
elõl: Ágnes, László
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Akik a bevagonírozásig hittek és szolgálni akarták a „magyar hazát”

Miközben fogalmazódtak a magyarországi diszkriminatív ún.
„zsidó törvények”, aközben még magyarországi  - közöttük
balassagyarmati - zsidó fiatalemberek Felvidék(Szlovákia),
Kárpátalja (Ukrajna) és Erdély (Románia), Délvidék/Bácska/
(Szerbia) magyarlakta területeinek „visszacsatolását” biztosító
fegyveres alakulatok tagjaiként, „honvédekként” az 1938 és 1941
közötti években „jó hazafi”-ként, büszke „magyar öntudattal”
vettek részt a katonai bevonulásokban.

Leszerelésük után - mindössze néhány hónap elteltével -
legtöbbjüket immáron „büdös zsidó”-ként kényszermunka
táborokba, ún. „munkaszolgálatra” hurcoltatták el a legfelsõbb
magyar hatóságok.

Holló Imre honvéd
(1906-1971) 1937-ben

holocaust túlélõHolló Imre honvéd a budapesti Aréna utcai
laktanya udvarán, kiképzési idejét tölti 1937-ben

Holló Imre szabadságos katona
a balassagyarmati strandon,

1937-ben unokaöccsével Holló
Ferenccel (1930 - USA-ban él),

holocaust túlélõk
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Holló Imre és Lázár Magda között
Nikolszburger Erzsébet (késõbb Benedek

Pálné, 1908 - 1944.06.13. Auschwitz)

Lázár Magda (1915 - Budapesten
él) Lázár Mihálynak, a helyi zsidó
hitközség elnökének a lánya, az
elsõ magyar olimpiai bajnok - a
zsidó származású - Hajós Alfréd

által tervezett és az ugyancsak
zsidó származású balassagyarmati

építész Magos (Munk) Dezsõ
által 1936-ban épített balassa -
gyarmati strandon, 1937-ben,

holocaust túlélõ

Holló Imre a kárpátaljai bevonuláskor, 1940
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Kárpáti (Kohn) Dénes honvéd (1909 - Budapesten ma is él) katonatársaival
járõrszolgálatban a „magyar haza” határán, Erdélyben, 1939-ben,

holocaust túlélõ 

Lõwy (késõbb Lombos) Márton (1916 - 1988), - balról az elsõ ülõ katona -
az erdélyi bevonulás részt vevõje Csíktaplócán, 1940 õszén, holocaust túlélõ
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Róth József (már, mint) „munkaszolgálatos”
levele Ukrajnából, amelyben többek között arra
kéri a szülõket, hogy a szomszéddal jó viszonyba

legyenek (Magyarázat: a szomszéd fia a
munkaszolgálatosok fegyveres felügyelõje volt)

Róth József (1913 -2003) részt vett
Erdély visszacsatolásában, 1940-ben,
holocaust túlélõ

65
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Néhány hónappal, néhány héttel Auschwitz elõtt

Goldstein
Bandika (1933-
1944. 06. 13.
Auschwitz)
„levente”
sapkában 1940
táján) háttérben
édesanyja
Goldstein Jenõné
(1901 - 1944. 06.
13. Auschwitz)

„Levente foglalkozás” balassagyarmati tizenéves zsidó
fiatalok és egyes jesíva tanulók részvételével, 1943

nyarán. A képen látható - többek között - Gansel
Jenõ (kalapban), Weisz „Szami”, Mózes „Pityu”,

Simon „Tutu”, Kohn Gyuri és egy Netzer-fiú…

Munkaszolgálatos század 1944-ben Kiskunlacházán
A képen látható balassagyarmatiak: Gansel Móric, Grünberger Adolf,

Engländer Sándor, Kohn György, Aftergút Imre és Steiner pék
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Lázár Mihály, hitközségi
elnök, seprûgyáros (szül.:

1886- + 1944. 06. 13.
Auschwitz)

és unokája Lázár Julika
(szül.: 1941 + 1944. 06. 13.

Auschwitz)

Benedek Janika (1938 - 1944. 06. 13.
Auschwitz. Anyja: Benedek Pálné szül:

Nikolszburger Erzsébet /1908 - 1944. 06.
13./, apja: Benedek Pál elsõ világháborús

önkéntes gyalogos, hadirokkant) Lázár
Julikával

Lázár Mihály levele vejéhez Holló Imréhez a mohácsi munkaszolgálatos
szálláshelyre 1944. február 3.-án.

(Részlet a levélbõl)
„Kedves Imre, nagy-nagy öröm nekem is az én örömtelen

napjaimban a Te hazajöveteled. Istennek legyen hála ezért is.
Jól vagyunk különben, alig várjuk mi is a viszontlátást Veled.

No egy kis önzés is vegyül belé,
mert már nagyon kellene néhány jó felvétel Juliról.”
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1944. április 1-én a keresztény és a zsidó lányok még együtt örültek
a háború miatt megrövidített tanév végének.

A Balassagyarmati Polgári Leányiskola III. osztályos tanulói között Schõnfeld
Valéria, Krausz Györgyi, Lichner Magdolna nem sejtették, hogy néhány hét mulva
gettó lakóvá kell válniuk a Hunyadi és a Thököly utcákban, hogy június második

hetében a nyírjesi dohánypajtákban kell aludniuk és azt sem sejthették, hogy június
13.-án Auschwitzban a „halálgyárak” gázkamrái már várni fogják õket.

Az uto lsó  út… A nyírjesi Ilovsky-féle mintagazdaság dohánypajtáitól
a vasútállomásig terjedõ szakaszon, 1944. június 10. és 13. közötti napok

egyikén. (Az  amatõr felvételt a csendõrök háta mögött készítette: id. Wágner
Béla mérnök, balassagyarmati keresztény civil lakos)
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A bevagonírozás napján 1944. június 10.-én
szökni próbáló Luczáty Sándort a csendõrök

Balassagyarmat utcáján megölték

Balassagyarmati
zsidó személy

eredeti, egykoron
„használatos” sárga

csillaga

Steinberger Tibor
fényképes ajándéka
rokonának Lázár

Magdának 1942-bõl.
1944. október 16.-án

a nyilas hatalomátvétel
napján Budapesten

eltûnt.


