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Предговор

Сомбор је један од оних градова који имају срећу да постоје вековима, а да се испод његове мирне 
спољашњости крије узаврела историја претходних поколења, садржана у нашем културно-исто- 
ријском наслеђу којим се поносимо. Животи појединаца се стапају у слојеве догађаја, промена и нових 
почетака, потиснути у заборав. Одједном, нагомилане приче, страхови и истине почну да одјекују у 
заглушујућој тишини, која нас обавезује да се сетимо, да проговоримо и никад више не заборавимо.

Књижица пред вама има само једну сврху: да Вас упозна са Јеврејима, Сомборцима, који су у наш град 
уткали своје знање, жеље и стремљења, иметак и породични живот, да би нагло нестали, у ратном ви- 
хору, готово избрисани из етничке карте Сомбора. Ово је сећање на сомборске Јевреје, чијих потомака 
готово да више и нема међу нама.

Аутори





ПОЈМОВНИК:

Антисемитизам представља нетрпељивост, мржњу или предрасуде према Јеврејима као религијској 
групи или нацији. Ова појава постоји још од средњег века, а врхунац је достигла средином 20. века када 
је у геноциду Хитлерове нацистичке Немачке страдало око шест милиона Јевреја. Два су основна и 
врло повезана испољавања одликовала досадашњу историју негативних односа према Јеврејима. Прво 
се састоји у означавању Јевреја кривим за различита злодела и назовизлодела током историје (они су 
издали Христа, они су измислили комунизам, они владају светом, они у својим култовима уби- 
јају децу итд.). Друго се састоји у позивању на масовно истребљење Јевреја.

Ашкенази (јевр. дословно: Немци), првобитно су насељавали долину реке Рајне и Француску, а после 
Крсташких ратова се селе у Пољску, Литванију, Русију, а у 19. и 20. веку и у САД. Особеност Ашкеназа 
пре је културна него географска. У литургијском погледу, ашкенаски ритуал се разликује од сефардског 
по тексту и редоследу, мада је основни закон остао исти. Средњовековни Ашкенази били су у мањој 
мери световни од Сефарда.сматрајући изучавање Талмуда вреднијим од филозофске спекулације. Ова 
група Јевреја говорила је јидиш - мешавином немачког и хебрејског језика са мањим примесама ро- 
манских и словенских језика. Писмо је немачки облик старојеврејског курзива. На простор данашње 
Србије дошли су из Немачке, Аустрије, Мађарске, Чешке и Пољске и живели су највише у Војводини и 
у Београду.

Бар (бат) мицва (јевр. дословно: син /ћерка/ Божје заповести тј. особа обавезна да испуњава запо- 
вести Торе). Овај израз означава постизање верске и правне зрелости као и прилику у којој се тај статус 
званично задобија и прославља. За дечаке она наступа са тринаест година и једним даном, а за девој- 
чице са дванаест година и једним даном. Средишњи елемент прославе представља позивање дечака/ 
девојчице да читају Тору у синагоги, обично на први Шабат после свог рођендана.

Гето, реч Гето потиче из венецијанског језика, од речи Гхета, која означава ливницу. Термин је повезан 
са присилним одвајањем млетачких Јевреја 1516. године, од када почиње пракса одвајања јеврејског 
становништва од других грађана у издвојене делове града. Временом су хришћанске власти, посебно 
католичка црква, градиле зидине око јеврејских насеобина да би смањиле штетан утицај Јевреја на 



околину. Становници гета често су живели у тешким условима и имали су ограничену слободу крета- 
ња. У историји је најпознатији Варшавски гето током Другог светског рата.

Јевреји, древни назив за јеврејски народ је иври (пречани, дошљаци), а сами себе називају Јевреј, Хе- 
бреј, Јудејац, Жидов. Први помен Јевреја датира из 20. века п.н.е. када је Аврам повео сеобу родова у 
Канан, где је настала прва јеврејска држава. Историја јеврејског народа је историја сталних сеоба и про- 
гона, али је народ сачувао идентитет, обичаје, језик, писмо и религију. На Балканском полуострву се по- 
мињу у античко доба, а после протеривања из Шпаније у 15. веку долазе у већем броју и остају присутни 
на Балкану до данашњих дана.

Јеврејски календар је лунаран, те се година састоји од дванаест месеци који се рачунају од младине 
до младине Месеца. Неки од н>их увек имају двадесет девет дана, неки тридесет, неки их пак могу има- 
ти двадесет девет или тридесет - број дана у месецу варира из године у годину у складу са утврђеним 
формулама. Годишњи мањак од око једанаест дана у односу на соларни календар надокнађује се уба- 
цивањем додатног месеца треће, шесте, осме, једанаесте, четрнаесте седамнаесте и деветнаесте године 
у сваки деветнаестогодишњи циклус. Месеци су: нисан, ијар, сиван, тамуз, ав, елул, тишри, хешван, ки- 
слев, тевет, шеват и адар.

Јом кипур (јевр. дословно: Дан покајања). Дан помирења, покајања и праштања који се светкује на 
десети тишри (септембар-октобар). То је последњи од Десет дана покоре који почињу на празник 
Рош хашана и представљају почетак јеврејске календарске године. У складу са библијском заповешћу 
Мучите душе своје забрањено је јести, пити, прати се, носити кожу или имати полне односе. Поред 
тога, на снази су и забране рада сличне онима за Шабат.

Јом ха - Шоа (хебр. Дан. холокауста), меморијални дан који пада 27. нисана, као годишњица устанка 
у Варшавском гету који је израелски парламент прогласио Даном сећања на жртве нацизма.

Јудаизам, најстарија монотеистичка религија на свету. Постоје ортодоксни (традиционални, конзер- 
вативни) и неолошки (реформистички) правац који се развијају од 18. до 20. века. Ашкенаски ортодок- 
сни Јевреји имају карактеристичну ношњу која се састоји од тамних одела, кафтана и црних шешира са 
широким ободима. Најчешће носе браде и зулуфе, пејасе. Неолошки правац доноси модернизацију је- 



врејских вредности и традиције према потребама интеграције у шире друштво. На простору Србије су 
били бројнији од ортодокса и нису се разликовали од остатка становништва по изгледу и занимањима.

Кошер (јевр. дословно: исправно), представља скуп јеврејских прописа о исхрани који се односе на 
избор, припремање и конзумирање хране и пића. Од животињских врста дозвољено је јести прежива- 
ре и оне животиње које имају растављена копита (телетина, овчетина), стриктно одређене врсте птица 
(пилетина, ћуретина, пачетина, гушчије месо) и риба које имају пераја и крљушт. Клање животиња мора 
вршити стручњак - шохет и то на посебан начин који омогућава истицање крви и изазива најмању 
бол. Врши се и преглед заклане животиње да би се установило да ли на органима постоје повреде. Сало 
и жила из бутине животиња такође се одбацују. Месо се затим потапа у слану воду да одстоји пола сата 
па се потом, уз претходно прање, може користити у исхрани. Изричито је забрањено мешати месне и 
млечне намирнице јер млеко симболизује живот, а месо смрт. Поред месних и млечних намирница по- 
стоје и неутралне намирнице које се могу јести уз све (воће, поврће, житарице). У конзумирању хране 
користи се посебан ејсцаг за млечне и посебан за месне намирнице.

Менора (јевр. свећњак), осмокраки свећњак са додатним постољем за шамаш или поноћно светло 
који се користи при слављењу осмодневног празника Хануке.

Мицва (хебр. заповесш), библијски или рабински пропис. По традицији постоји 613 мицвот у Тори: 
248 позитивних и 365 негативних заповести. Обавеза обављања мицвот преузима се достизањем рели- 
гијске зрелости. У пракси, јудаизам у суштини представља поштовање мицвот.

Пасха (Песах), један од три ходочасничка празника за који су Јевреји одлазили у Јерусалим и за који 
би присуствовали посебним обредима у Храму. Почиње четрнаестог дана месеца нисана (март-април) 
и познат је као празник преласка, празник бесквасног хлеба и празник пролећа. Празник је посвећен 
изласку из ропства, изласку из Египта. Сматра се врхунским изразом божје љубави према свом народу, 
и чини спровођење Савеза који је склопио са њима на Синају. Празник се слави седам дана од којих су 
први и последњи јом тов или свети дани. Посебан елемент празника је свечани обед на прво вече 
празника који се назива седер xaiaga (редослед приповедања) јер му је основна намена приповедање 
приче о изласку. Обед чине: кост јагњета, бесквасни хлеб маца, горко зеље марор, кувано фарбано јаје, 
посудица са сирћетом и мешавина сецканих јабука, ораха, сувог грожђа - харосет. На трпези су и пет 
чаша вина од којих је пета чаша посвећена пророку Илији који најављује долазак Месије.



Пурим (јевр. жреб), представља подсећање на догађаје садржане у библијској Књизи 0 Јестири и своје 
име дугује жребу којим је злочинац Хаман одредио дан за уништење персијских Јевреја. Тај план осу- 
јетила је Јестира. Тога дана чита се КњиГа 0 Јестири те се при помену Хамановог имена лупа ногама и 
окреће чегртаљка, деца праве костимиране забаве и једе се троугласти колач са маком Хатанове уши.

Рош Хашана (јевр. дословно: гпава Године), овај празник се слави првог и другог тишрија (септем- 
бар-октобар). Овај дан означен је као дан окупљања и дувања у трубе шофар, а слављење овог празни- 
ка као почетка нове године има своје порекло у Талмуду јер је тамо овај дан сматран за празник рађања 
света. За разлику од обичаја других народа, код Јевреја се овај празник светкује озбиљно,уз присећање 
на грехе и покајање. Дува се у шофар чији звуци, који подсећају на плач, треба да позову на покајање. 
Овим празником почиње период који се називадесет дана кајања и који се завршава празником Јом 
кипур. Такође је обичај да се на дан Рош Хашане служе јабуке са медом које симболизују слатку нову 
годину. Служе се и разноврсна јела у зависности од локалних обичаја. То може бити кувани језик или 
било који део са главе животиње или рибе, што означава 'главу' односно почетак године. Присутни су и 
пасуљ,спанаћ,тикве и празилук који се помињу у Талмуду. Важноје и поменути традиционални јевреј- 
ску кружни хлеб који симболизује циклус од једне године. Друге вечери славља се служи свеже воће као 
гаранција за добијање благослова.

Сефарди, реч Сефарди на хебрејском значи Шпанци и означава јеврејско становништво које с после 
протеривања из Шаније 1492. године као и у време инквизиције те нових облика економских актив- 
ности, населило на територији тадашњег Османског царства, Холандије, Британије и касније Новог 
света. Сефард је првенствено једно културно или лингвистичко одређење, које се односи на посебну 
религијску праксу и закон. Отвореност световним утицајима одликовала је Сефарде који су то сматра- 
ли предношћу. Такође, постоји и посебни народни језик - ладино - мешавина хербрејског и шпанског 
језика. Сефарди су углавном насељавали територију западног дела Балканског полуострва, а у Србији, 
без Војводине,чинили су већинско јеврејско становништво.

Синагога (јевр. дословно: скупштина, окупљање), зграда у којој се обављају верске активности у ју- 
даизму. Јеврејска религија је монотеистичка, а Бог се назива Јахве. Најстарије синагоге потичу из Егип- 
та.Главнаулогасинагоге је заједничка молитва,мада је повезана и са приватном или личном молитвом. 
Синагога се повезује и са учењем па се назива и бет мидраш или кућа учења. У почетку су синагоге 
грађене по узору на Јерусалимски храм из времена цара Соломона. Прилагођавање животу изван Хра- 



ма (након 77. г. н. е.), архитектура и уметност синагога подложна је утицају доминантне естетике свога 
доба. Од 18. и 19. века, са либералним тенденцијама у друштву, настају разне иновације у синагогама 
реформистичких и конзервативних Јевреја као што су увођење оргуља и музике у верску службу, при- 
хватање проповеди, свештеничке одеће, прихватање говорног језика околине и увођење секуларног 
образовања.

Сукот (хебр. дословно: сенице, колибе). Један од три ходочасничка празника. Док траје празник жи- 
ви се у привременим заклонима. Празник почиње четрнаестог тишрија (септембар-октобар) и траје 
седам дана. Обичај боравка и обеда у суки (сеници) симболички представља оне сенице у којима су 
Јевреји по предању живели за време изласка из Египта. Празник је по својој теми пасторалан јер слави 
жетву пшенице и бербу грожђа.

Талмуд (хебр. дословно: учење, изучавање, проучавање), представља огроман корпус јеврејских 
текстова првенствено теолошке садржине, али садржи и текстове из других области живота - бајке, 
легенде, право, филозофију, одредбе о одржавању хигијене, о одржавању домаћинства и располагању 
имовином, међуљудским и социјалним односима. У њега су инкорпорисане збирке расправа које су 
водили рабини о јеврејском праву, етици, обичајима и историји. Састоји се из Мишне и Гемаре.

Тора (хебр. дословно: наук, учење), позната и као Петокњижје јер обухвата пет књига Мојсијевих 
које представљају темељ јудаистичког правног и етичког учења.

Хагада (јевр. хебр. дословно: прича), представља књигу у којој је записан текст за Седер вече, за Песах, 
заснована на библијској причи о изласку Јевреја из Египта.

Ханука (хебр. Посвећење), празник ослобођења Јерусалима и јеврејске државе од грчких окупатора у 
3. веку п. н. е. Слави се паљењем свећица у посебном осмокраком свећњаку, менори, током осам дана 
празника.

Холокауст, назив за систематски државни прогон и геноцид над Јеврејима и другим народима који 
су сматрани нижом расом од стране нацистичке Немачке и њених савезника током Другог светског 
рата. Холокаустом је обухваћено око две трећине од девет милиона Јевреја који су раније живели у 



континенталној Европи. Јевреји су у холокаусту највише страдали у нацистичким логорима Аушвиц, 
Берген-Белзен, Маутхаузен и др.

Ционизам, основне идеје ционизма стреме очувању јеврејског идентитета и оснивању јединствене 
државе јеврејског народа. Тежња Јевреја да се врате у Ерец Израел. Реч Цион представља библијски 
израз повезан с Јерусалимом (Псалми, 126,1). Оснивач ционистичког покрета је био др Теодор Херцл. 
Под утицајем циониста, 1917. године, јеврејском народу признаје се право стварања сопствене државе 
у Палестини која је настала 1948. године под именом Израел.

Шабат, јеврејски дан одмора, идентификован као седми дан у недељи, траје двадесет четири часа, по- 
чевши од заласка сунца у петак. Према традицији, Бог је шести дан створио свет, а седмог се одмарао. 
Традиција захтева уздржавање од рада, а подстиче се учење и молитва. Петком се уређује дом и спре- 
мају јела, а након молитве у синагоги пале се свеће и свечано обедује у кругу породице. Мајка пали 
свеће пре вечере, отац моли благослов за децу и супругу те се обавља и кидуш - дизањем чаше вина, 
која је симбол радости Шабата и певањем благослова. Хлеб посебног, извијеног облика назива се хала 
(тесто) и представља саставни део обеда.

Шавуот (јевр. дословно: седмица), један је од три ходочасничка празника који се слави шестог сивана 
(мај-јун) јер се у Талмуду наводи да је тога дана Мојсије и јеврејски народ на Синају примио заветну 
плочу - Тору са десет божијих заповести. Назива се и празником жетве и празником првих плодова, а 
познатјетакође и као Педесетица пошто пада на педесети дан од Пасхе. Уочи празника синагоге и куће 
се ките зеленилом, обично се једу и пију млечни производи, а у свакој кући мора бити довољно плодова 
који расту на земљи и дрвећу.



НАШИ СУГРАЂАНИ ЈЕВРЕЈИ

Јевреји се први пут спомиљу у Сомбору 1735. године, када је у попису оставштине и дуговања преми- 
нулог грофа Јована Бранковића, капетана сомборског Војног шанца,утврђено да дугује огромну суму 
од 91 форинте извесном Илији Јеврејину. У нареднпх педесет година нема помеиа о самом Илији или о 
његовим наследницима, па је прихваћен податак о првом Јеврејину Јакову Штајну,перјару из Чонопље, 
из које се доселио у град 1789. године. Две године касније у Сомбору живе још и породице Абрахама 
Хајдушке и Франца Штајна.

Наредбом цара Јосифа II из 1787. године сви Јевреји су морали да узму немачка презимена и да нова 
имена пријаве градском Магистрату до 30. новембра те године, уз потпис и печат свог рабина. Тада је 
забрањено даље ношење специјалних жутих ознака којима су Јевреји дотад бпли дискриминисани у 
царству. Иста наредба је налагала вођење матичних кљига, али се оне у Сомбору почињу водитн тек 
1851. године.доласком првог вероучитеља Волфа Бергера.



Од 1783. године Јеврејима је било дозвољено насељавање у градовима, али на периферији, а смели су се 
бавити искључиво торбарењем. Сомборски трговци и занатлије су се до почетка 19. века борили про- 
тив насељавања Јевреја у оквиру Венаца и њиховог бављења трговином и занатством. И поред отпора 
сомборских грађана, број Јевреја у граду је растао. По списку из 1817. године који је саставио сенатор 
Матија Ј03ић,у градује било 18 Јевреја, да би их 1861. године било 211.
У граду је већ 1818. године постојала синагога у Јеврејској улици, а касније је пресељена у Синагогину 
улицу. Синагога је 1828. године имала 50 седишта за мушкарце и 40 седишта за жене. Нова синагога која 
је служила заједници за обављање верске службе до Другог светског рата, изграђена је 1862. године, а 
обновљена 1905. Јеврејска црквена општина је основана око 1810. године, а званично је почела са ра- 
дом тек 1828. године када је усвојен Статут на хебрејском језику. Општина је доживела процват у време 
председника Кароља Рохајма, од 1888. до 1902. године. У то време у граду има 140 јеврејских домаћин- 
става. Рохајм је организовао рад Израиљског певачког друштва и личним средствима набавио оргуље 
за синагогу. После његове смрти, 1902. године, основана је задужбина под његовим именом, а певачко 
друштво је наставило рад до 1926. године.

Синагога

До средине 19. века Јевреји нису имали своје школе сем приватних учитеља у богатијим кућама. Када 
је држава забранила приватне школе, Јеврејска општина одлучује да оснује јавну школу за децу својих 
верника 1852. године. Први учитељ Адолф Полак предаје само годину дана, а затим га наслеђује вероу- 
читељ Волф Бергер. Првобитно се школа налазила одмах поред синагоге, а 1870. године је почела да се 
гради нова зграда, за коју је сомборски Магистрат издвојио 851 од потребних 2000 форинти, те је она 
завршена 1875.године.
Постојала је намера да се организује виша школа Талмуд торе, коју би похађала деца после завршене 
основне школе, а коју би издржавали родитељи. Школа није основана ни 1906. године, када јеХевра ка- 
диша покушала да отвори виши школски течај, који би похађала и српска деца. Нека српска деца која 
су желела да науче мађарски језик похађала су јеврејску основну школу, од којих су најпознатији 1)0рђе 
Антић.Светозар Бикар и Коста Гргуров.У оквиру школе, 1880. године,основано је јеврејско забавиште, 
у коме је прва забавиља била Рожа Сингер. Јеврејска школа као самостална просветна установа преста- 
ла је да постоји 1919. године одлуком Министарства просвете Краљевине СХС.
Почетком 20. века Јевреји су, попут осталих националних заједница, имали грађански слој занатлија, 
трговаца и интелектуалаца који је образовао јеврејска удружења.



Ученици основне јеврејске школе, Сомбор, 1914.

Матурски пано Трговачке школе, Сомбор, 1912. 
Међу ученицима су Јевреји Ерлих Микша, Рубинд Хуго, Шосбергер П, Клојбер Ервин,

Орехоја Оскар, Абрахам Деже ן ך
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18 Списак одликованих сомборских Јевреја у Првом светском рату



Миран живот сомборских Јевреја прекинут је избијањем Првог светског рата, након којег је нестала 
Аустроугарска монархија. Јевреји-регрути одлазили су у аустроугарске јединице п борили се на фрон- 
товима у Галицији, Италији 11 Србији. Нема поузданих података о броју погинулих Сомбораца, али је 
на јеврејском гробљу у Сомбору сахрањено 25 војника, погинулих до 1917. године. У музеју Јад Вашем 
чува се књига о учешћу бачких Јевреја у Првом светском рату, у чијим прилозима се спомињу многп 
Сомборци који су добили одликовања за војничке заслуге, а који ће у Другом светском рату бпти де- 
портовани и убијени у Холокаусту.

Јолан Дрелих и Иштван Ковач у шетњи градом, Сомбор, око 1940.

У периоду између два рата постојало је 117 градских општина (сефардских и ашкенаских), као и 12 
оргодоксних, нздвојених у Удружење ортодоксних јеврејских вероисповедних општина. У Савез јев- 
рејских вероисповедних опшгина, основан 1919. године са седшптем у Београду, обједињено је 105 
општина. У Сомбору су постојала оба Савеза, али је Ортодоксна општина имала мање чланова. 19 



Јевреји су се брзо прилагодили животу у Краљевини СХС/Југославији јер су им била гарантована ин- 
дивидуална људска и колективна грађанска права. По попису становништва из 1920. године у Сомбору 
јебил0 31366 становника,одчега Словена24091,Мађара4968,Немаца2836,Италијана 12,Арнаута 18 
и осталих 43. Јевреји се на овом попису нису изјаснили као самостална национална заједница и њихов 
број је садржан у броју Мађара, Немаца и осталих. У првим послератним годинама Јевреји су били ис- 
казани само по вероисповести, док у националном саставу нема показатеља о њима. У Сомбору је 1929. 
годинеживело 1 167 припадникаизраиљскевероисповести,амеђуматерњимјезицимакојимаговоре 
Сомборци нема хебрејског.

Положај заједнице био је регулисан Законом о верској заједници Јевреја у Краљевини Југославији из 
1929. године, којим сујеврејској заједници призната верска.али не и национална права. Држава јеовим 
законом обавезала све јеврејске заједнице да постану чланови Савеза јеврејских општина који је био 
под њеном директном контролом. Државни органи не праве никакву разлику између Јевреја и осталих 
становника, сматрајући их све Југословенима. Примена овог закона, у измењеним међународним по- 
литичким приликама тридесетих година 20. века и све дубља криза друштва у Краљевини, довели су до 
различитих интерпретација и начина примене ових одредби у свакодневном животу свих национал- 
них мањина, па и јеврејске. Опште је мишљење да су области које су раније биле под аустроугарском 
влашћу баштиниле латентни антисемитизам. Све до тридесетих година ово су били појединачни ин- 
циденти које је државна власт санкционисала. У основи нетрпељивости према Јеврејима био је библиј- 
ски стереотип којим је снажен страх руралног становништва од превласти јеврејског становништва у 
привредним и интелектуалним круговима.
Јевреји су се и у међуратном периоду најчешће бавили занатством, трговином и непродуктивним зани- 
мањима, посебно индустријом, штампарством, производњом сапуна, банкарством. Међу њима је пред 
рат било чак 50 факултетски образованих лица. Сомборци Бела Самарјаи и Ернест Орехоја су били 
чланови Управног одбора Пчеларске секције Бачког пољопривредног удружења, др Хуго Офнер је био 
потпредседник Трговачкогудружења  Лојд и члан Градског представништва, као и Мартин Рип,столар, 
постављен од стране бана Дунавске бановине у децембру 1935. године. Породица Хај управља фабри- 
ком сапуна, а Давид Гросбергер је 1925. године отворио текстилну фабрику за израду мебл-штофа и у 
њој запослио 200 радника. Фабрика је успешно пословала под именом Прва јуГословенска творница 
тканина. Ерне Керењи је управљао фабриком коже од 1927. до 1929. године и годишње производио 
50 вагона коже. Шимон Вајс, трговац јајима, поседовао је 200 јутара земље у Растини и кудељару у 40- 
нопљи. Рудолф Розенберг, велепоседник, извозио је јаја и житарице, а поседовао је 350 јутара земље на 

2q Карлици (између Сомбора и Бачког Моноштора) и Градини. Браћа Лео и Деже Ледерер су основали 



приватну банку, Штедионицу бачке области и млин у Бачкој Тополи,те су се бавили трговином житом. 
Јолана Песинг је била власница биоскопа Арена,а Гашпар Телч НародноГ биоскопа.
У друштвеном животу града сомборски Јевреји су учествовали равноправно са другим грађанима и 
обележавали све државне празнике, бавили се културним радом, не обазирући се на веру и нацију. Би- 
ли су потпуно уклопљени у своју средину и разликовали се само по обичајима 11 сопственим верским 
уверењима. Највећи допрпнос су дали у јеврејским удружењима која су несметано деловала у Сомбору 
од 19. века.

Традиционални костим за дечји празник Пурим

Најстарије јеврејско удружење у Сомбору је било Хевра Кадиша (Свето друштво) основано 1828. 
године, као саставни део јеврејске верске општине. У записницима Градског одбора ово друштво се 
назива Јеврејска добротворна задруга за погреб или Јеврејско свето друштво за помоћХевра Кадиша.



Насловна страна књиге др Симона Гутмана, Сомбор, 1928.

Друштво је имало хуманитарно-социјални карактер, помагало је сиромашне, болесне и вршило вер- 
ске обреде приликом сахране. Установл^ена је Хевра, књига која је садржавала основна правила у раду 
друштва од 21 члана, писана јеврејским алфабетом на немачком језику. Од 1888. године ово друштво 
има статус културног друштва. Председник Друштва је до 1927. године 6110 Мавро Енгл, члан Градског 
представништва. Друштвојеактивно деловалоу богатој културној клими града, да би се 1928. године 
издвојило из састава Јеврејске општине и одржало велику прославу стогодишљице постојања. У часг 
ове прославе најстаријегсомборског културног друштва,надрабин др Симон Гутман написао је Исто- 
рију сомборских Јевреја. Хевра Кадшиа јс постојала до депортацијс Јевреја у априлу 1944. године.



Сомборско јеврејско жснско друштво је било хуманитарно удружење основано 1871. године. Иниција- 
тор оснивања је била Хана Штерн. Друштво је у почетку имало 50 чланица, 1919. године 147, а 1927. 
године 240 чланица. Председница Розалија Шгшцер била је на челу удружења 48 година.

Јеврејско женско друштво, Сомбор, 1917.

Међу Јеврејима у Сомбору је постојало 11 хуманитарно удружење Бикур холим (BIKKUR CHOLIM), 
основано 1886. године залагањем Барањ Липота, а постојало је до 1944. године. Основни ш 1 љ Друштва 
била је брига о смештају старих, болесних и социјално угрожених сународника. За њпх је, на иниција- 
тиву шефа лекара Бачко-бодрошке жупаније, др Мавра Шпицера, основан Дом за старе 11 изнемогле. 
Др Шпицер је поклонио 240 јутара земље за оснивање и одржаваље Дома који се налазио у блпзини си- 
нагоге.у Синагогиној улици. Дом је престао да ради у време интернације Јевреја у логоре, 1944. године. 

Под окриљем идеје југословенсгва сомборски Јевреји бпли су изједначенл у иравима и обавезама са 
осталим националностима и они су се потпуно уклопилп у сомборски друштвени миље. Југословен- 
ство је било природан наставак дотадашње јеврејско-југословенске националне идентификације. Деца 
су похађала школе на сриском, мађарском или немачком језику.учествовала су у школском, културном 



и друштвеном животу града, али у штампи из тридесетих година 20. века нема текстова о њиховом вер- 
ском животу. У верском погледу заједницу су до средине 20. века водила три рабина: Давид Кон од 1852. 
до 1884. године, а затим од 1887. до 1936. године др Михајло Фишер. Непосредно пред рат сомборски 
рабин био је Јаков Шпасер. Од 1925. године Сомбор је имао и надрабина, др Симона Гутмана, веома 
образованог, једног од ретких Јевреја који су говорили хебрејски.

Антисемитизам у свету јача од доласка нацизма на власт у Немачкој 1933. године, а млађе генерације 
Јевреја у Краљевини Југославији све више прихватају југословенски идентитет и комунистичке идеје 
које осуђују расизам и антисемитизам. Јеврејске избеглице из Немачке су се надале да ће из Југославије 
лакше прећи у Палестину или друге прекоморске земље, али су ретки у томе успели. Свега 1 % југосло- 
венских Јевреја се одлучио на илегално пресељење у Палестину,углавном из економских разлога.

У то време се међу југословенским Јеврејима, па и у Сомбору, шире ционистичке идеје. Ционистички 
покрет међу војвођанским Јеврејима могао је да ојача само у оним срединама у којима су Јевреји у је- 
зичком идентитету и свакодневној комуникацији били окренути према Србима. Од двадесетих година 
20. века он се јаче осећао једино у Новом Саду и околини. Дешавања у Европи су подстакла јачање цио- 
нистичких тежњи јеврејског народа. У Сомбору је постојала Месна ционистичка организација чији је 
чланство расло упоредо са ширењем нацистичких идеја међу дојучерашњим комшијама Немцима.

Нема података о већим изгредима између припадника локалног Културбунда и сомборских Јевреја, али 
их је појединачно било. У ноћи 20. јануара 1940. године све јеврејске куће и синагога у Апатину су биле 
исписане антисемитским графитима. Насупрот мржњи појединаца, остао је забележен пример прија- 
тељства које се успело сачувати у опасним временима пред рат и током њега. Породица Сузане Велтнер 
из Сомбора била је у пријатељским односима са фолксдојчерском породицом Ренц из Куле и то прија- 
тељство се потврдило и спасило им животе у овом бурном времену. Антисемитизам мађарске нацио- 
налне мањине је био слабије изражен него код немачког становништва, али је био повезан са антијуго- 
словенством. Он ће ојачати после мађарске окупације Бачке у априлу 1941. године и показаће своју снагу 
1944. године. Делови српског становништва, који су били присталице Југословенске страже, Љотићевог 
Збора или владике Николаја (Велимировића), показивали су нетрпељивост према својим јеврејским 
суграђанима пред рат, али није било организованих иступа антисемитизма. Већи део Срба је наставио 
миран саживот са Јеврејима и осталим националностима, све до избијања Другог светског рата.

Однос државе према јеврејском становништву се мења непосредно пред рат, од доласка Антона Коро- 
шца на место министра просвете и покушаја кнеза Павла да се приближи Немачкој. Јеврејски савез је 
настојао да спречи или одложи намеру југословенске владе да ограничи право Јевреја на школовање,



алм је, ипак, 5. октобра 1940. годпне донета Уредба о упису у школе лица јеврејског порекла у школској 
1940/41. години. NUMERUS CLAUSUS је претворио Јевреје у грађане другог реда. Поред рестриктив- 
них одредби о упису Јевреја у школе свих нивоа,истовремено им је забрањено и трговање намирница- 
ма за људску исхрану. Примена ових прописа представљала је отворену дискриминаторску политику 
Крал>евине Југославије према Јеврејима. Ипак, Јевреји су се у Југославији осећали безбедно и неспрем- 
ни су дочекали Други светски рат и депортацију у логоре.

Окупацијом југословенскетериторије после краткотрајног АпршижоГ рата 1941. године почела је нај- 
већа трагедија у историји Јевреја на југословенским просторима.

Ручак у радном логору за Србе и Јевреје у Апатину, изградња аеродрома 1941.

Однос Мађара према Јеврејима на окупираним територијама је био много суровији него према њихо- 
вим сународницима у другим деловима мађарске државе. Мађарска влада је током 1941. године донела 
три закона 0 расној чистоћи који су неким одредбама били драстичнији од нацистичких. Четврти 
антијеврејски закон јеусвојен 1942. године,теје Јеврејимазабрањенотрговање  некретнинама.а држава 25 



врши национализацију пољопривредних добара јеврејских власника. У ставу VIII овог закона Јевреји- 
ма јеукинут сгатус признате верске конфесије и вратио је на сгатус законскп прихваћене конфесије. 

Јеврејска верска општина у Сомбору је пред рат имала 1 272 члана, различитог имовног стаља и дру- 
штвеног статуса, али је била чврсто повезана са осталим јеврејским општинама на територији Кра- 
л>евнне Југославије. Уласком мађарске окупационе војске у Сомбор, 12. априла 1941. године, почело је 
несигурно и тешко времеекономског,психичког и физичкогтерора над сомборским Јеврејима. Мађар- 
ска војска је 12. априла 1941. године инсценирала окршај са четницима и у знак одмазде с־грел>ала на 
пијаци У ланцима стотињак Сомбораца. Међу њима сустрељани др Аушпиц Иштван.зубни лскар са 
супругом, а остало су били Србл, оптужени за непријатељско деловање.

Јеврејска омладина на присилном раду у околини Сомбора 1941-1944 (Левенте)

Мађарске војне,а касније л цивилне власги одмах су почсле са спровођењем противјеврејских мера. 
Крајем алрлла 1941. године командант Војне управе у Сомбору, генерал Агоштон Сентендрем, наредио 
је да сомборски Јевреји лсплате износ од 100 000 пенга да би искупили своје ipexe почињене према 
мађарској држави помажући оружјем и новцем четнике у Априлском рату. Овај лзнос ie нак- 
надно увећан на 325 000, па ла 493 000 пенга. Тако сакупљен новац омогућио је окулатору да улаже у 

26 привидне грађевинске радове и популистичке инвестицлје.



Једна од првих мера коју је мађарски окупатор предузео против Јевреја било је образовање радних че- 
та по наредби генерала Терека, команданта Печујске дивизије. На основу тог наређења крајем априла 
упућено је 40 сомборских Јевреја у Гаково, на рашчишћавање тенковских препрека и ровова из кратко- 
трајног АприлскоГ рата. Маја исте године, око 400 бачких Јевреја упућено је на изградљу пута Стапар 
- Бачки Брестовац.Мађарски хонведи су ихтешкозлостављалп током шест недеља радова. На почетку 
окупације сомборски и Јевреји из околине су били ангажовани на изградњи аеродрома и за њих је 
образован радни логор у Апатину.

Шетња затвореника у затворском кругу Војне амбуланше, Сомбор, 1941.

Генерал Бела Новаковић, командант Јужне мађарске армије, у мају 1941. године издао је наређење бр. 
3707 о образовању сабирних логора за Србе 11 Јевреје, јер су оии поклоници интернационалистич- 
ких и великосрпских идеја. Од лста исте године, кад се развио Народноослободилачки покрет, оку- 
патор је у неколико градова у Бачкој образовао посебне затворе за припаднике НОП-а (Нови Сад, 
Суботица, Сента). У Сомбору је такав затвор назван Војна амбуланта и у њему су били политички 
затвореници и Јевреји.



Команда војне управе Јужне армлје,са потписом генерала Новаковлћа, 27. јуна 1941. годлне, послала је 
упугство да се на терлторлјама које спадају под војну управу поплшу јеврејска имања л непокретна до- 
бра. Уз сваку непокретлу лмовлну требало је доставлти л коплју катастарског ллсга л лзвода лз ллсте 
непокретлостл,с роком до б.јула. Индустрлјскл погонл су дошлл под управу државлог комесара. Свом 
лепокретном јеврејском имовлном под војлом управом је управљала Влтешка столлца са седлштем у 
Сомбору.

Млади јеврејски гимназијалци на сомборском корзоу 1942. Моше Мусафија (лево), 
Александар Хај, Рајнер М. Геза, Јозеф Хај, Калед Муктар, 3030 и Рајнер ?

Током лрве лоловлне 1942. годлне веллкл број бачклх Јевреја упућел је у Сомбор, где су од 1. до 3. јула 
распоређелл у посебне једлнлце.заједно са Срблма л Мађарлма којл су билл лелодоблл за лову власт 
(комунлсти). Формирање јеврејсклх радллх батал>она крајем 1942. годллс прерасло је у радну службу 
у коју су лозлвалл мушкарцл од 21 до 48 годллаЈер су Србл л Јевреји сматранл припадницима ниже 
расе и непоузданим лицима. У Сомбору су формлрале чете 105/5,105/7 л 105/8. До краја 1943. годл- 
ле у радну службу (Мункаше) блло је одведено око 4 000 бачклх Јевреја. Комалду иад глм четама су 



крајем 1944. године преузели Гестапо и мађарски Стреласти крстови. Мункаши су били издвојени 
у посебне радне чете од 250 л>уди и одвођени су на присилни рад у Мађарску (Будимпешта, Шопроњ, 
Солнок),а један деојеупућен на Источни фронт,у Украјину.

Хапшење браће Николе и Исидора Санто и Родер ? у Сомбору, 1944.

Само је мали број обвезника за присилни рад остао у Бачкој п то претежно у Сомбору. Приликом по- 
влачења немачке војске.у октобру 1944. године.убијено јеу Сомбору 1400 мађарских Јевреја на присил- 
ном раду и њихова тела су несахраљена лежала поред путева и на салашима у мањим и већим групама. 

Под мађарском окупацијом бачки Јевреји су лишени скоро свмх грађанских права, морално су били 
жигосани, привредно и друштвено онеспособљени и постало им је све теже да преживе јер им је бпло 
забрањено да се баве својим занимањнма. Упркос томе, већина Јевреја се надала да су у Мађарској на 
сигурном и да lie се њихова судбина поправити носле рата.



Ситуација се потпуно променила кад је Немачка преузела јеврејско питање у Мађарској. Гестапо јс, 
после окупације Мађарске 19. марта 1944. године, предузео најодлучније мере за коначно решењеје- 
врејскоГ питања, прво секвестрирајући њихову имовину.азатим депортујући Јевреје у концентраци- 
оне логоре. Немачка власт доноси 22. априла уредбу која забраљује рад јеврејских трговачких н занат- 
ских радњи, а сви Јевреји који су били у државној служби изгубили су посао.
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Картон Бројер Ђуле, учесника Првог светског рата

Министар унутрашњих послова Мађарске 7. априла издао је наредбу о спровођењу припремних ме- 
ра за одвођеље Јевреја у концентрационе логоре, која је допуњена 17. апрлла. Руководство Јеврејске 
општине требало је да у року од 24 часа састави потпуне спискове, са пореским обавезама 11 сумама, 
са материјалним стањем свих удружења и институција у месту. На основу тог списка мађарске власгп 
израдиле су картон за сваког члана Јеврејске огпитине, који је последњи знак постојања и живота ве- 
ћине чланова општине. Данас се чувају у Јеврејској општини Сомбор, а њиховом аиализом је утврђен 
број од 1 076 припадника општине који су депортовани из Сомбора. Овај попис је непотпун јер не по-



стоје картони за многе познатије Сомборце (нпр. Т)0рђе Лебовпћ и његов брат) и тиме је свака анализа 
састава становништва које је одведеио у нацистичке логоре веома несигурна. Ипак, према доступним 
картонима може се закључити да је 113 Сомбора одведено 310 мушкараца, старостп од 13 годпна до 
најстаријег житеља рођеног 1856. године,466 жена старијих од 12 година и 64 деце млађе од 12 годнна. 
У радним батаљонима је прлсилно регрутовано 90 радно способних млађих мушкараца,атом броју се 
прикључује и 9 ухапшенихљуди који су покушалп да избегну депортацију.
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Полеђина картона Бројер Ђуле

Јеврејски комунисти (4) су се налазили натешкој робијиу Калочи (Мађарска),заједно саосталим Сом- 
борцима, присталицама КПЈ. Међу картонима постоји 70 листова хартије са исписаним пменима без 
личних података, на којима се налази 49 мушкараца и 46 жена. Неки од њих су страдалн на самом по- 
четку окупације, нпр. др Иштван Аушпиц и његова супруга, а њихова деца Мерн и Рудолф су депор- 
тована 113 Београда. У безуспешном покушају да сачувају жпвот и пмовину неки Јевреји су прешлп у 
римокатоличку веру (18), а др Ервпн Тибор са супругом и двоје деце је 1942. године прешао у рефор- 
матску религију. Током депортације је умрло 16 особа.углавном старих, који нису издржали путовање 
до Аушвица.



Картони су садржавали основне личне податке, име родител^а, брачни статус, занимање 11 адресу ста- 
новања. На полеђини картона су прецизноуписани подаци отранспорту у сабирне логоре и даљи пра- 
вац депоргације.

Одлучено је да ће одвођење Јевреја - испражњавање почети рано ујутро 26. априла у свим местима 
под мађарском влашћу на терлторији Бачке, Барање, Међумурја и Прекомурја н да мора бити заврше- 
но у року од четири до пет дана. Јевреји су плакатима позвани да се тог дана, рано ујутро у 5 часова, са 
најнеопходнијим стварима.обавезнојаве испред железничке станицеу Сомбору. Билоје допуштено да 
понесу само одећу коју су имали на себи, два комплета белог рубља, храну за две недел>е и евентуални 
пртљаг до 50 кг (постељина).Све мере којеје власт предузимала говорилесу дасеони више nehe врати- 
ти кући. Од 5. априла били су обавезни да на грудима, на горњем левом делу одеће, носе видљиву вел нку 
шестокракузвездујаркожутебоје, направљенуодсвиле или сомота, величине 10x10 цм.
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Идентификациона картица Mopa Мусафије из Сомбора, 
логор Берген-Белзен након ослобођења, 1945.

Логори за интернацију и ратне заробљенике бнли су директно подређени Команди војнеуправе Јужне 
армије. Правилник о логорима за интернацију и о сабирним центрима је строго прописивао одвајаље 
мушкараца и жена. Деца млађа од чегрнаест година, без обзира на пол, затварана су са женама. Вођена 
је детаљна евиденција о интернираним особама, уз посебно навођеље разлога хапшења. Правилник 
логора је прописивао хумано поступање према интерниранима,али је у стварности често долазило до 
физичкогзлостављања. Логори за интернацију су свакодневно припремали извепггаје о бројном стању 

32 у три примерка.



Сомборски Јевреји су одведени у сабирни логор у Бачкој Тополи, а затим су преко Баје упућени у Ау- 
швиц. Највероватније су пз Баје кренули 27. маја, а у Аушвиц су стигли у неколико транспорта од по- 
четка јуна до августа 1944. годпне 11 одмах је отпочела селекција по полу,узрасту 11 истребљење у гаснпм 
коморама. Одређен (неутврђен) број је био упућен у друге логоре у Пољској, Шлезији 11 Аустрији, о 
чему сведоче тражилице за њима током 1945/46. године. Јевреја је било 11 у немачким заробљеничким 
логорима на почетку рата 1941. године, али о њима нема прецизних података.
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Први списак преживелих, Сомбор, 1945.

Одмах по ослобођењу Сомбора и успостављаља нове народне власти. 1944. године,у градује обновљен 
рад Јеврејске вероисповедне општине. Први уписан податак је од 10■ децембра 1944. годнне, када је по- 
ново почео да сс водп деловодни протокол Јеврејске општине.



Број преживелихсомборских Јевреја мењао сетоком 1945.године њиховим повратком из депортације 
и одласком у друга места. Почетком 1946. године их је у једиом тренутку било 273, од којих се седам 
одселило из Сомбора. До средине исте године ЈВО је пријавила Савезу 242 члана општине. Сомборска 
јеврејска општина је организовано функционисала као окружна,у оквиру Савеза јеврејских вероиспо- 
веднихопштина и у 1946. години јеукупно имала око 300 чланова. Дужност председникаје од др Санто 
Николе у 1946. години преузео адвокат др Мирко Гутман, а дужност секретара је од 1945. године оба- 
вљао Грин Игљат. Седиште Јеврејске вероисповедне општине је 1946. године било у Апатинској улици 
бр. 17,аод 1948. годинеу Синагогиној бр.6.
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Због претрпљених страхота, тешког материјалног 
стања и неприхватања околине, сомборски Јевреји 
који су се вратили у град одлучили су се на исел>ење 
у новоосновану државу Израел. Од 1948. до 1952. 
године они су се одрицали југословенског држа- 
вљанства, своје имовине и у пег организованпх та- 
ласа тзв. бат алија одлазили у нову домовпну. Пут 
их је водио преко Загреба, Ријеке до израелске луке 
Хаифа,азатим широм Израела.У потразизасигур- 
ношћу отиснули су се у непознато, а тамо су их до- 
чекалн ратови за опстанак Израела. У Сомбору је 
остало само 105 чланова Јеврејске општине, који су 
делили мирнодопску судбину свих народа у Соци- 
јалистичкој Федеративној Републици Југославији.
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Омот за документа на броду за Израел, 
1948.



ОДЈЕЦИ...

Време Другог светског рата време је масовне хистерије мржње када се глас појединца губи и неретко 
постаје беспомоћан. У вртлогу лудила чија правила постављају људи без савести и божије љубави у 
срцу, важне су оне личне историје, како бисмо их могли назвати, судбине појединаца у одређеним 
историјским околностима, а које нам могу расветлити оно што до тада узимамао као историјску чиње- 
ницу, податак, статистику. Нема историје без личног и нема личног без историјског. Нема догађаја без 
поједин(а)ца.
Зато ће следећи редови бити посвећени онима који су транспорт из априла 1944. године (пре)живели 
и онима који нису, људима који су зверски прогањани, на које је расписан лов који је трајао шест дана 
и ноћи колико су њихове душе сакупљане да би се извршио транспорт из кога, за већину, није било 
повратка.
О чему су размишљали док су паковали оно што им је било дозвољено да понесу? Да ли су се осврну- 
ли за својим домом, за својом постељом? Да ли су помислили ко ће неговати цвеће у баштама, обићи 
гробове предака? Ко ће певати песме на празнике, читати молитве, ко ће спремити халу? Да ли су на 
путу до железничке станице удисали мирис пролећа, да ли су помислили на први пољубац, смех и шале 
проживљених лепих времена? Да ли су стрепели, плакали, ћутали, привијали се једни уз друге, чврсто 
хватали децу за руке,тешили се међусобно?
Град је утихнуо њиховим одласком, а тишина траје...

ТОМИ ДРЕЛИХ (ДРОРИ)

Рођен је 1934. године у Сомбору од оца Карла и мајке Олге Дрелих која умире када је Томи имао свега 
четири године. Од тада живп са сестром своје мајке,тетком Вилмом Адлер Бибиш и њеним супругом 
Оскаром. Две године након смрти мајке, његов отац се жени Барбаром те одлазе да живе у Дубровник. 
Томи остаје код тетке у Сомбору. Године 1942. отац је одведен у радне логоре из којих се није вратио 
и где је био задужен за чишћење минских поља. Април 1944. затиче их у Сомбору где су доживели 
судбину својих сународника и били депортовани у Аушвиц. Транспортни воз за Аушвиц са Томијем и 
тетком Бибиш зауставл^ен је у транзитном логору Штрасхоф, где је им је речено да ће укупно 600 људи, 
старости између 18 и 40 година, бити упућено на рад у пољопривреди код аустријских сељака. Испред 
њиховог вагона налазила се стражарска кућица немачког СС-а па је тетка Бибиш, на савршеном немач- 
ком језику, упитала стражара да ли да остану у Аустрији или да наставе пут? Уследио је одговор да се 
потруди да остану у Аустрији. Десетогодишњи Томи и његова тетка прошли су другу селекцију код два 35



СС официра, а мали Томн био је последља и 601. особа која је остала у Аустрији. Ова група је раздеље- 
на, а Томи је са тетком упућен на рад на сеоско домаћинство код доброг и поштеног човека који их није 
остављао гладнима. Томијева дужност била је да шета коње. Приближавањем Црвеноармејаца, већина 
Јевреја из ове групе пребачена је у логор Терезијенштат, одакле су ослобођени 1945. године и упућени 
кући у Сомбор. У Сомбору их је дочекала једино братаница Магда Дрелих, док су остали чланови мно- 
гобројне Дрелих породице страдали у Аушвицу. У Сомбору Томи остаје да живи са тетком Бибиш и 
њеним супругом Оскаром који се вратио из немачког заробљеништва као југословенски војник. Једа- 
наестогодишњи Томи наставља да се школује у Сомбору. Године 1949. одлазе у Израел па у Боливију, да 
би се Томи 1953. године вратио поново у Израел. Тује дипломирао, радио у ратном ваздухопловству и 
упознао супругу Рутса којом сесели поновоу Боливију. Године 1961. добијају ћеркеблизнакиље,а 1969. 
враћају се у Израел.

U/0• tfVAjU

Томи Дрелих, 1943.

По Томијевим причама,он никада није наишао на антисемитизам у Сомбору. Гакође наводи да су при- 
35 ликом депортације у априлу 1944. године у Сомбору већина капија кућа дуж улица којима су ишли би- 



ла широм отворена као знак да су Јевреји добродошли, као знак гостопримства, или покушај да се неко 
од Јевреја спасе бежећи 113 колоне. На томе ћеувек бити захвалан сомборским становницима.

МАГДА ВОЛНЕР

Рођена је у Сомбору 1924. године од оца Вплмоша (рођен 1871) и мајке Рози (рођ. Кениг, 1888. године). 
Волнер Вилмош био јетрговац заједно са братом Липотом (рођен 1867). Магдини родитељи имали су, 
поред најмлађе ћерке Магде,још двоје деце: ћерку Јолан (1911) и сина Ота (1914), студента права којп је 
1942. године одведен на принудни рад са којег се није вратпо. У породичној кући на Апатинском путу 
говорио се мађарски језик, а Магда је добро свирала клавир.

Магда Волнер у Сомбору, 1939. Магда са супругом Марјаном на Бледу



У априлу 1944. године цела породица је депортована у Бачку Тополу, а потом у Аушвиц. Из логора смр- 
ти вратиле су се једино Магда и њена сестра Јолаи упутивши се у породичну кућу у Сомбору. Кућа је већ 
била усељена и тадашњн станари су их отерали са капије. Сестре су тада нашле привремени смештај и 
покушале да дођудо информација 0 евентуалним преживелим члановима породице.
Магда је бпла лошег здравља, измучена логором у којем је била и силована. У Сомбору упознаје Марја- 
на из Љубљане који је након ослобођења Сомбора радио као оператер на аеродрому. Њих двоје одлазе 
у Љубл3ану где ступају у брак и настављају свој заједнички живот. Мада је Магди саветовано да не рађа 
децу због лошег здравственог стања и тешког опоравка, она ипак 1949. године рађа сина. Од тада се 
њено здравље погоршава, срце јој слаби и добија леукемију од које умире 1958. године у Марибору.
Породица је запамтила и Розл Ландау (рођ. 1910), Магдину познаницу из Сомбора која је преживела 
холокаусг и иселила се у Хаифу у Израел. Рози је сваке године долазила у Словенију, у термалну баљу, 
где се Магдина породмца састајала са њом. Розини родитељи били су Сомборци, а тата Геза је водио 
плесну, балегску школу Ландау у Сомбору. Магдина сестра Јолан није волела што јој се сесгра удала за 
нејеврејина. Она сама,живела је у Сплиту где се удала за Јеврејина. Преминула је 1967. у Сплиту.
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ПОРОДИЦЕ ХАЈ И ХЕРЦОГ

Породица Хај живелајеутри кућеу сомборској Јоргованској улици у чијој се непосредној близини на- 
лазила и мања фабрика за производњу сапуна којом се ова породица генерацијама бавила. Ужасе рата 
преживео је Јосиф Хај звани Мони о којем Дорђе Лебовић у књизи Semper idem пише:

Јосиф Хај, звани Мони, беше једини, поред Капија, коГа сам одраније познавао. ЊеГова мајка 
Ирина, удата за Јулија Хаја, фабриканта сапуна, беше ћерка тетке Леоноре, рођене сестремо- 
је баке Марије. Деда је причао да се први Хај, сапунџија, доселио у Сомбор још у време цара Јоси- 
фаДруГоГ крајем осамнаесто! века када су Јевреји коначно добили дозволу да се населеу Градском 
атару, додуше, само изван шанчева. Чика Јулије, растом низак, као и њеГов син, окруГло! лица, 
ширио је око себе освежавајући мирис тоалет сапуна. ‘Када осетим мирис сапуна, ioeopuo сам 
своме друштву - ‘знам да је тата Мони 4eige у близини.’ (...) Знао сам да имају велику кућу у 
Јорјованској улуци, али нисам никада био код њих. Mipao је добро стони тенис, то је било све 
што сам знао 0 њему.

Јосиф Хај преживео је ужасе Аушвица и након рага живео у Тел Авиву.

Леонора Лори Бом рођ. Херцог

Нешто више нам Лебовић говори о тета Леонори, ро- 
ђеној сестри његове баке Марије (мајке Лебовићевог оца 
Павла), једној од виловитих ХерцоГовки како их је Лебо- 
вић називао:лш;ш 11 окруГла, пунокрвна (што би рекао 
деда Адолф), ималаје праскав 1лас, веома подесан за 
свађе и зађевице. Била једвострука удовица (...). Била 
је стално ‘зле воље’, натмурена и набусита, а уз то 
неумољиво строГа. ‘Твори право, не вређај честитоГ, 
буди здрав и поштуј Soia. То су правила живота’ Го- 
ворила је мени, брату, свомунуку Јосифу, вероватно 
и својој ћерци Ирини.

Тетка Леонора Лори Бом рођена Херцог, рођена је 
1882. године у Богојеву од оца Ђуле Херцога и мајке Јулије 
рођ. Еренфрај. Имала је ћерку Ирену Јенку Хај, мајку 10- 
снфа Хаја. Свој живот посветила је породици. Страдала 
је 1944. годинеу гасној комори Аушвица.



Ирена Јенка Хај

Јулије ђула Хај

Ирена Јенка Хај била је мајка Јосифа Хаја, рођена је у 
Сомбору 1904. године од оца Шпилер Јосифа и мајке Ле- 
оноре Херцог. Била је жена Јулија Ђуле Хаја. Страдала је у 
Аушвицу 1944. године.

Јулије Ђула Хај, отац Јосифа Хаја, рођен је 1897. године 
у Сомбору. Отац му је био Александар Хај, а мајка Јохана 
Хај рођена Вајценфелд. Био је ожењен Иреном Хај. Стра- 
дао је 1944/45. године у радном логору, негде у Немачкој. 
Јулије Хај имао је два рођена брата, Павла и Јосифа Хаја са 
којима је држао фабрику сапуна.



Павле Хај рођен је 1911. године у Сомбору. Страдао је 1943. године негде у Украјини. Био је ожењен 
Аном Фани Хај, рођеном у Баји 1923. године од оца Михаља Фолдеша и мајке Ержабет Розенберг. Ана 
је страдала у Аушвицу 1944. године.

Ана и Павле Хај

Јосиф Хај

Јосиф Хај рођен је у Сомбору 1904. године. По струци је био 
економиста. Био је ожељен Аном Анци Мајер. Страдао 1943. 
годинеу Украјини.



Још једна од сестара Херцог, Јохана Јанка Херцог удата Вагнер описанајеу поменутој Лебовићевој 
књизи: (...) по имену ‘БоГу мила, била је одиста мила особа, најпитомија и најпопустљивија 
међу силовитим Херцсиовкама. За разлику од моје баке, није много марила за линију. Висока, 
крупна, јаких ноГу и бедара, тешка и незграпна, Гледана одострсп деловала је претеће, али чим 
би се окренула тај утисак би ишчезао: лице пријатно са траговима девојачке лепоте, очи бла- 
Ге а уста стално осмехнута као да не знају за 1рч омраза или беса. Глас јој је био дубоки алт, 
створен само за нежне речи.

Јохана Јанка Херцог удата Вагнер

Јохана је рођена у Богојеву, негде између 1892. и 1895. године од оца Ђуле Херцога и мајке Јулије Ерен- 
фрај. Са добрим миразом, удали су је за Белу Вагнера, ортодоксног Јеврејина који је у Сомбор дошао 
негде из Пољске и који је временом посгао вешти часовничар и златар. Јохана је са Белом имала ћерку 
Ђурђинку која се спасила депортације скривајући се негде у Будимпешти са мајчином сестром Ма- 
ријом Херцог, баком по оцу Ђорђа Лебовића. Јохана и Бела Вагнер живели су у пространом салонском 
сгану на Светођурђевском сомборском тргу. Обоје су из Сомбора депортовани у Аушвиц где су стра- 
дали 1944. године.



ПОРОДИЦА ГРОСБЕРГЕР

Породица Гросбергер је пре Другог светског рата живела на првом спрату сомборске палате Вајдингер 
у чијем приземљу су имали и гекстилну радњу. Давид Гросбергер рођен је 1890. године у Мађарској ода- 
кле се његова породица преселилау Суботицу. Његови родитељн били су религиозни 11 вредни људи,а 
он се одлучио преселити у Сомбор и ту започеги свој посао. Давид је током живота вредно радио и ус- 
пео да отвори фабрику текстила која је запошљавала 200 радника. Оженио се Кларом Гусман из Сомбо- 
ра и са њом имао двоје деце: сина Андрију, рођеног 1924. и ћерку Магдалену, рођену 1926. године. Деца 
су васпитавана да буду скромна, слободно време су проводила играјући се са вршњацима, а током лета 
су са оцем ишла на Блед или на море,тесу време проводила на породичном имањуу близинл Сомбора. 
Магдалена је шпла на приватне часове француског, плеса и клавира и одлазила у синагогу на молитве. 
Сви јеврејски празници обележавани су у кругу породице. Клара је била болесна и преминула је 1934. 
године. Отац Давпд се 1936. године оженио Јоли Кон, Јеврејком из Румуније. Породпчни живот текао 
је скромно и спокојно све до избијања рата. У априлу 1941. године Давид Гросбергер бпо је ухапшен, и 
заједно са осталим Јеврејима и Србима, држан је као талац у сомборском затвору. Од укупно два мили- 
она пенга колико је тражила мађарска окупациона властза исплатуратне штете,

1
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Давид са Магдаленом и Андријом Магдалена Гросбергер

Давид Гросбергер дао је један милион пенги. Након пуштања из затвора био је у обавези да учествује у 
присилном раду. Магдалена Гросбергер памти да су током рата већина њених школских нејеврејских 
пријател^а престали да јој се јавл:»ају на улици, осим Срба са којима је наставила да се дружи.

Након пада Хортијеве владе, у марту 1944. године, сви сомборски Јевреји били су у обавези да носе 
жуте Давидове звезде и да се јаве власти у априлу 1944. године само са неопходним стварима. Давид 
Гросбергер био је међу првим транспортованим Јеврејима и страдао је 2. маја 1944. године у Аушвицу. 
Његова друга жена Јолм са поћерком Магдаленом депортована је у радни логор у Аустрији у којем је 
родила ћерку Миру Рут. Све три ослобођене су из логора 8. маја 1945. године. Вративши се у Сомбор 
сазнали су за трагичну судбину оца и супруга Давида. Магдалена је наставила школовање у Београду 
где се и удала и живела у Земуну, док су се Јоли и Мира Рут иселиле и наставиле живот у Израелу. Син и 
брат Андрија био је у радном логору из којег је ослобођен и наставио је свој живот у Сомбору.

За крај овог делића пичних историја и судбина људи који су (пре)живели трагичне догађаје пролећа 
1944. године и атмосфере која је владала у Сомбору, навешћемо сведочанство Т>орђа Лебовића записа- 
но од сгране љегове супруге Злате:



Шта се десило 1944, па се у Сомбору судбина Јевреја променила?

Средином марта, немачке јединице су окупирале Мађарску, а ист01а дана Ајхман је био у Бу- 
димпешти. Крајем марта 1944. прекинута је настава у мојој школи, аја сам добио сведочан- 
ство шестог разреда Гимназије. Почетком априла изашао је закон 0 обавезном ношењу јеврејске 
звезде, на Грудима и на леђима. Јеврејски познаници били су углавном инертни (сем деда Адол- 
фа)> чакје било и извесне Глупе кокетерије: неки су говорили штоје страшно што морајуумре- 
ти у пролеће. Ипак, ништа се није предузимало. Хапилење Јевреја почелоје 20. или 21. априла, 
у Сомбору их је било око хиљаду двеста. Скупљани смо неколико дана, да не дође до панике. То 
сурадили неотесани мађарски жандари, веома Грубо. Деду Адолфаје његова жена Швабица са- 
крила у трапу њиховог воћњака. Моја мајка, њена сестра Елизабета са петсподишњим сином 
Ђорђем, брат и ја, покупљени смо последњеГ дана. Сећам се, обележио сам страницу у књизи 
коју сам читао, заклопио књту и кренуо на путовање са к01 повратак није био предвиђен.

Да ли памтиш понашање твојих суграђана док су вас прикупљали и одводили?

Наравно. Памтим. Моја радозналост је надвладала страх и већ првог дана скинуо самјеврејску 
звезду и лутао Градом. Скоро сви су знали шта се дешава и знали су ко сам> али су ћутали. Сле- 
gehei дана у шетњу сам изашао са јеврејском звездом. Неколицина немачких другова из школе 
правила су се да ме не виде; мађарски gpyl из разредаје пришао и изјавио да не разуме шта се 
дешава. Друг из нижихразреда, Србин по националности, ставио је моју звезду на Груди и тако 
смо, краће време, илетали Градом. На срећу, нисмо срели ниједноГ жандара, а комшије су прола- 
зиле, најчешће, погнуте Главе. Видели смо трафиканта, Мађара, који се злурадо смешкао докје 
двоГледом пратио шта се дешава на плацу ige су били прикупљени Јевреји. Видели смо и профе- 
сора латинсксн, Јакова Славицксп, са прозора кућеу којојје становао, гледаоје и плакао. Билоје 
онако како сам претпостављао, злурадости и саосећања, помешано. Дру1 меје тада допратио 
до куће, а ја сам био поносан на нашу храброст.

Сећаш ли се још неког геста солидарности са вама, издвојенима?

Да. Једна девојка, Српкиња, симпатија мог ciuapujei брата, коју нисам званично познавао, при- 
шла мије пред улазом на плац ige су доводили Јевреје и док сам на ципели везивао пертлу, поку- 
шала да ме наговори да са њом пођем њеној кући. Мађарски жандар, моја фамилија и брат, већ 



су били на плацу, иза жице, аја сам одбио понуду и пожурио да се прикључим породици. Нисам 
био уплашен, али ни спреман за такву акцију. Нажалост, девојка није живела у Сомбору, кад 
сам. се вратио из логора и нисамје више никад видео.

Нека ови записани редови буду сведочанство, подсетник и опомена свим генерацијама о страшним 
ужасима рата и судбинама људи чију трагедију не смемо заборавити. Нека буду глас који ће тишину 
прекинути.
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