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A JÁSZSÁGI ZSIDÓSÁG A VÉSZKORSZAKBAN *

1944. június 30-ának délutánján marhavagonokból és személykocsikból álló
szerelvény indult el a jászberényi vasútállomásról. Úti célja a szolnoki pályaudvar,
majd a monori téglagyárban kialakított ideiglenes gy jt tábor volt. A vonaton 494
ember, jelent s részben n k, id sek és gyermekek: a megel z  közel egy évszázadban
Jászberényt és környékét otthonának mondó zsidó közösség tagjai. Tíz nappal
kés bb többségük már nem élt, más jászsági sorstársaikkal együtt Auschwitz-
Birkenau gázkamráiban gyilkolták meg ket. Tanulmányomban ennek a tragédiának
a részleteit világítom meg, levéltári alapkutatásaimra, a korabeli sajtó és a túlél kkel
készült interjúk anyagára támaszkodva.

A zsidók más magyar vidékekhez viszonyítva kés n, a 19. század derekán jelentek
meg állandó lakosként a Jászságban. Gyors kulturális alkalmazkodásuk és társadalmi
beilleszkedésük nyomán csekély lélekszámuk ellenére fontos szerepük volt a régió
gazdasági és kulturális életének, építészeti arculatának formálásában. A Jászság
modern kori történelme, különös tekintettel a szabadságharctól a második
világháború végéig tartó korszakra, behatóbban nem ismerhet  meg az erre a sajátos
társadalmi csoportra vonatkozó alapos vizsgálódások nélkül.

Bevándorlásukról és történetük els  néhány évtizedér l meglehet sen sok
információnk van. Ez els sorban Kálmán Ödön jászberényi f rabbi (1911-1921)
érdeme, aki máig a legalaposabb levéltári kutatások nyomán írta meg hitközség-
történeti monográfiáját. A képet Szabó Adolf zsidó tanító és két világháború közötti
helytörténetírók írásai, adatai egészítették ki.1 A modern kori publikációk jelent s
részben ezekre a forrásmunkákra támaszkodtak.2 Az irodalomban kevesebb hangsúly
esik az els  világháború utáni korszakra, a közösségek német megszállás utáni
sorsáról, elpusztításáról pedig csak elszórt adatok, leírások jelentek meg.

A jászberényi zsidó Vészkorszakról3 a levéltári források mellett egyedülálló méret
és mélység oral history kollekció, tehát a túlél kkel készült életút-interjúkból,

családi fotókból, személyes dokumentumokból, tárgyakból álló hatalmas gy jtemény
áll rendelkezésünkre. Ennek létrehozása a holokauszt-túlél k gyermekeként
Jászberényben született, ma stockholmi lakos Kertész Tamás nevéhez f z dik. Az
anyag alapján középiskolai oktatóprogram is készült, amely a világhálón érhet  el,
egyel re csak svéd nyelven.4 Ugyan  a jászberényi zsidók holokauszt alatti és há-
ború utáni sorsáról sajátos mikrotörténelmi, családja által megélt perspektívából
adott pillanatképeivel is meggy z  erej  rövid összefoglalást.5 Az interjúalanyok
közül két személy visszaemlékezése nyomtatásban is megjelent.6

Hat évvel ezel tt szintén a Jászsági Évkönyv lapjain tettem kísérletet a jászberényi
zsidóság két világháború közötti társadalomtörténetének elemzésére, különös
tekintettel az antiszemita törvénykezésre és annak hatására. Erre tekintettel az
alábbiakban mell zöm az 1944-es tragédia el zményének tekinthet  zsidóellenes
politika, a korábbi konfliktusok, a jászsági zsidók utolsó éveinek bemutatását.7

Az els  világháború el tt több mint ezerf s jászberényi zsidó közösség lélekszáma
az utolsó népszámlálás idején (1941) már alig haladta meg a hatszáz f t (612, az
összlakosság 1.97 %-a), beleértve a keresztény vallású, de a fajvédelmi törvény
szerint zsidónak tekintett polgárokat is. A Jászság többi településén összesen 820
ember számított zsidónak (0.92 %).8 Ez a szám Magyarország háborúba lépése után
növekv  mértékben csökkent. Az addig is negatív demográfiai mérleget – az éves
halálozások és születések különbsége Jászberényben például 5-10 körül volt –
tovább rontották a gazdasági korlátozások miatt munkalehet ségükt l, létalapjuktól
megfosztott, és – els sorban Budapestre – elköltöz  fiatalok. 1942-ben a képzeletbeli
veszteséglistán felt ntek a munkaszolgálat els  áldozatai, akiknek száma két év
múlva már több tucatnyira rúgott. Az 1944-es tragédia küszöbén a jászsági zsidóság
már csak közel 1200 f t számlált.9

Emlékeztet ül: a korabeli Magyarországon zsidónak tekintettek mindenkit, aki
zsidó származású volt, azaz legalább két nagyszül je izraelitaként született, illetve
származásra való tekintet nélkül az izraelita felekezethez tartozókat. Több más, a
jászsági történet szempontjából kevésbé fontos kategória – így a hadirokkantak,
háborús h sök – mellett 1944-ben a megkülönböztet  jelzés alól mentesültek azok
a keresztény vallású zsidók, akiknek házastársa nem zsidó volt (az ún. árja-párják).
Ilyen alapon többen akadtak a Jászságban is, akiknek elvben nem kellett csillagot
viselniük és gettóba vonulniuk. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az üldözetést l

* A tanulmányhoz kapcsolódó kutatómunkát a J.& O. Winter Fund és az Országos Tudományos
Kutatási Alap T 043604 számú pályázata támogatta.
1 Kálmán 1916, Szabó 1904, utóbbiak közül a legfontosabbak: Blénessy 1940a, Blénessy 1940b,
Fodor 1942.
2 A legrészletesebb újabb összefoglalás Berényi Marianna pontos munkája, aki a feldolgozások
mellett sajtóidézeteket, anyakönyvi adatokat és néhány szóbeli forrást is felhasznált. Berényi 2001.
3 A nemzetközileg elterjedt Holocaust (újabb helyesírási szabályzatunk szerint holokauszt)
kifejezés mellett a magyar Vészkorszak és a héber Soá (katasztrófa, veszedelem) szavak is
használatosak az 1941–1944 közötti zsidóellenes náci népirtás megjelölésére.

4 Cs sz-Höjeberg-Kertész 2000. http://www.sub.su.se/forint/forint.htm
5 Kertész 2001.
6 Bálint 2001, Müller 1993.
7 Cs sz 2000.
8 A zsidó népesség száma településenként, 170-173.
9 Adattár I.
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teljes egészében megmenekültek, arról nem is beszélve, hogy át kellett élniük
családtagjaik kálváriáját.10

Mint arra korábbi tanulmányomban utaltam, az 1944-es év elején az egzisztenciát
és magánéletet súlyosan érint  megszorítások, a háborús veszteségek és a megélhe-
tési nehézségek ellenére valamelyes enyhülés regisztrálható a helyi zsidóság
közérzetében. Az 1938-1942 között sorozatban megszületett antiszemita törvények
és rendelkezések hullámát nem követték újabbak. Abban is sokan és joggal
reménykedhettek, hogy a háborúnak hamarosan vége, és már csak egy rövid nehéz
id szakot kell átvészelniük.11 Emigrációra, a szül föld elhagyására csak kevesen
gondoltak.12

Hazatér  munkaszolgálatosok, menekültek, katonaként szolgáló ismer sök,
rokonok révén széles körben terjedtek az információk arról, hogyan bánnak a nácik
és szövetségeseik az uralmuk alatt él  zsidósággal. A német bábállam Szlovák
Köztársaságban végrehajtott tömeges deportálásokról (1942) például a Homonnán
él  Berger Margit tájékoztatta családját. Müller Márta az ottani egyetemen tanító
férjével éjjel menekült el 1941-ben Zágrábból a letartóztatások el l. Egy túlél
emlékezete szerint ekkortájt egy lengyel és szlovák menekültekb l álló zsidó
színtársulat is vendégeskedett Jászberényben, akik szintén igyekeztek felhívni a
figyelmet a fenyeget  veszélyre, kevés sikerrel.13

Magyarországon Kállay Miklós kormányának korlátozottan zsidóellenes, tehát a
fizikai üldözést, megjelölést, kitelepítést határozottan elutasító politikája miatt a
zsidók 1944 márciusáig relatív biztonságban éltek. A jászságiak többsége is meg
volt gy z dve arról, hogy az  hazájukban nem történhetnek a keleti területeken
lezajlottakhoz hasonló szörny ségek.

Megszállás, megjelölés, kifosztás, 1944. március-április

1944. március 15-én még megtartották a forradalom tiszteletére rendezett ünnepsé-
get a jászberényi zsinagógában, ahová szokás szerint meghívót kapott a város
vezetése is. Az izraelita n egylet – keresztényekkel karitatív ügyekben szorosan
együttm köd  – vezet i hasonlóképpen hivatalosak voltak a kulturális népgondozó
bizottság és a szociális segélyezéssel foglalkozó munkaközösség március huszadi-
kán a városházán tartott, együttes ülésére. Els  ízben fordult el , hogy hiányoztak

10 Az 1944-ben kiadott zsidóellenes rendeletek fogalmazói annak meghatározásában, hogy ki
tekinthet  zsidónak, a fajvédelmi törvény vagy harmadik zsidótörvény (1941. évi XV. tc.) 9.
§.-át tekintették irányadónak.
11 Cs sz 2000, 45-46.
12 A kevés megvalósult terv egyike volt a Bálint családé, akik lányukat 1939-ben az Egyesült
Államokba menekítették. Lásd: Bálint 2000.
13 Kertész Gy jtemény (a továbbiakban KGY), Müller 1993. Hálával tartozom Therese Müllernek,
hogy elkészítette számomra memoárja magyar fordítását. Az 1890-ben épült jászberényi zsinagóga
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az „optimista hangvétel ”, nagy érdekl dés mellett megtartott összejövetelr l. Az
ok ismert: egy nappal korábban a Wehrmacht megszállta Magyarországot.14

Az államf , Horthy Miklós német nyomásra hozzájárult a Kállay-kabinet eltá-
volításához, és a németekkel mindenben együttm köd quisling-kormányt nevezett
ki, Sztójay Döme volt berlini követ, közismert nácibarát politikus vezetésével, amely-
nek els  dolgai közé tartozott, hogy hozzákezdjen a zsidókérdés „végs  megoldá-
sához”. Március végét l kezdve nap mint nap újabb zsidóellenes rendelkezések
születtek, amelyek közül a legfontosabbak a zsidóság megjelölését célzó, az utazást
és az információáramlást korlátozó, valamint a vagyon bejelentését, elkobzását el író
kormányrendeletek voltak.15

Április 5-e reggelén a város több mint ötszáz polgára sárga csillaggal megbélyegez-
ve jelent meg az utcán, ha egyáltalán kimerészkedett odáig. Egy visszaemlékezésre
támaszkodó újságcikk szerint „Akkorra már óriási szakadék volt zsidó és nem zsidó
között. Fokozatosan alakult ki ez a helyzet, és mintha mindkét tábor lassan ... beletanult
volna szerepébe. Az egyik szégyellte megalázó szerepét, a másik b ntudattal kerülte
egykori ismer seit”.16 A rendelet betartását a rend rség rendszeresen ellen rizte.
Aki a megkülönböztet  jel nélkül merészkedett az utcára, tizenöt nap elzárással
büntették. A jelet nem megfelel en visel  zsidók, köztük Jász Béla ügyvéd, a
hitközség volt elnöke, 500 és 1500 peng  közötti összegeket fizettek.17

Április 16-án jelent meg az ingó és ingatlan vagyon bejelentését két hetes határid -
vel el író rendelet. Személyes holmik, tárgyak sz k körét leszámítva az üldözöttek
minden java az állam fennhatósága alá került. Ezzel összefüggésben elrendelték a
zsidó üzletek, m helyek, egyéb vállalkozások bezárását, megszüntetését. Jászbe-
rényben negyven zsidó kereskedést zártak be, így az Apponyi téren sorakozó üzletek
többsége április 22-én reggel már lehúzott red nnyel fogadta a vásárlókat. A helyi
Kereskedelmi Egyesület tagjainak több mint negyven százalékát kizárta: a létszám
380-ról 220-ra csökkent.18 Ugyanez történt számos más foglalkozási ágban, így az
ügyvédeknél is: a Jászságban 37 irodából tizenhatot zártak be.19

A „közellátás és a termelés folytonosságát” els sorban a bezárásra ítélt üzletek
és vállalatok készleteinek és berendezéseinek nem zsidó cégek részére történ  átadá-
sával óhajtották biztosítani. Ezt a központi rendelet szerint szeptember 30-ig kellett

14 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Jászberény város polgármesteri iratai (a továbbiakban:
JNSzML, Jászberény pm. ir.) 326/1946.
15 Az 1240/1944, 1270/1944, 1300/1944. és az 1600/1944. M.E. sz. rendeletekr l van szó.
Szövegüket lásd: Vádirat 1. 53-54, 127-131, 170-181.
16 Lukácsi 1994, 1.
17 Jász Hírlap, 1944. május 13. 1.
18 Jász Hírlap, 1944. május 5. 1. Az üzletek zárolásáról szóló rendeletet lásd: Vádirat 1. 204-
206.
19 A megyei ügyvédi kamara több mint felét (161/81) alkották zsidó származásúak. Szolnok és
vidéke, 1944. április 22. 3. K. Juliska Kalocsán, 1946 körül
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volna végrehajtani. Sok helyütt azonban, Jászberényhez hasonlóan, a határnapig
meg sem kezd dött a munka.20 A kormányzat által propagált elvek és célok ellenére
a zsidók radikális eltávolítása a gazdaság és a közellátás vérkeringéséb l súlyos
krízishelyzetet idézett el  csaknem minden szférában.21

„A szüleim kezdik elhelyezni az értékesebb holmijaikat ismer söknél, amíg jobb
id k jönnek. Fontos személyes iratokat … egy nagy bádogdobozba … a veranda
kövezete alá …, az ékszereket kis dobozkában a fáskamrába ásnak el…” – olvasható
egy visszaemlékezésben.22 Országszerte sokan próbálkoztak ilyesmivel, sokszor
keresztényekre bízva javaikat, pedig a kockázat nem volt csekély. A „nemzeti va-
gyon” megóvása érdekében a rend rség szigorú utasításokat kapott a rendeletek
végrehajtásának ellen rzésére. 400–1000 peng  közötti büntetéssel sújtották azokat,
akik kisebb árucikkeket, vagyontárgyakat nem jelentettek be, illetve el akarták aján-
dékozni. A keresztény „b ntárs” jóval kisebb összeget, 50 peng t tartozott fizetni. Egy
üzlettulajdonost 1000 peng re büntettek, mert április 22-én még kinyitotta üzletét.23

Nagyobb mennyiség esetén keményebb volt a retorzió: özvegy Kun Edéné
keresked  például kertjében családi ezüstöket és étkészleteket ásott el, ezért az
5000 peng s büntetés mellett internálását is elrendelték. Ugyanekkor letartóztatták
Brünauer Endrét is, mindketten a sárvári internálótáborba, majd onnan Auschwitzba
kerültek.24 Jászárokszálláson a Weiszmann-ház kútjában találtak elrejtett órákat és
ékszereket, a tulajdonosra rekordösszeg  pénzbüntetés (8000 P) mellett hasonló
sorsot jelent  fogházbüntetést szabtak ki.25

Gettósítás, 1944. május

Az 1944. április 28-án kiadott ún. gettórendelet értelmében a zsidónak min sített
lakosokat országszerte elkülönített lakónegyedekbe költöztették. Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye alispánja, Alexander Imre már a rendelet kézhezvételének napján,
május 1-jén rendkívüli értekezletet hívott össze az összeköltöztetés ügyében. Ezt
megel z leg a járások f szolgabírói május 6. és 8. között jegyz i értekezleteket tar-
tottak a tízezernél nagyobb lélekszámú nagyközségek gettóinak kijelölésér l, a váro-
sok polgármesterei pedig a rend rséggel karöltve készítették el a gettóterveket. Az
értekezletre május 10-én került sor a szolnoki vármegyeházán. Itt az alispán a
kormányzati irányelveket követve arra helyezte a hangsúlyt, hogy a nem zsidó

lakosságot lehet ség szerint minél kevésbé háborgassák, tehát a gettó kevés költöz-
ködéssel legyen kialakítható. Még aznap kiadott gettórendeletének végrehajtására
mindössze ötnapos határid t adott.26

A fér helyek tervezésénél (2m2/f ) és a rendszabályok megalkotásakor az országos
összehasonlításban is szigorú irányelvek szerint létrehozott nagyváradi gettót
tekintették mintának. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a zsidók nem kerülhetnek
jobb körülmények közé, mint azok a keresztény magyar bombakárosultak, akik
miattuk – tehát az antiszemita érvelés szerint a nyilvánvalóan zsidó érdekeket szolgáló
angolszász „légi terroristák” támadásai következtében – kerültek súlyos helyzetbe.

A Jászságból feltehet leg öten utaztak el erre az értekezletre: Jászberényb l Pénzes
Sándor polgármester, Czigány Mihály városi II. aljegyz , vitéz Vass János rend r-
kapitány és Muhoray Károly, a Jászsági Fels  járás f szolgabírója, Jászapátiból
pedig Ernyey Lajos alsó járásbeli f szolgabíró. A jászberényi küldöttség Szolnokon
két gettótervet is beterjesztett: a katonai barakkokat, illetve a Rákóczi út, Oszlop
utca, K kép utca és Kossuth Lajos utca határolta házcsoportot a vasútállomás kö-
zelében. Itt szinte kizárólag nem zsidó, háztáji gazdasággal is rendelkez  családok
éltek, több mint százan. Az alispán a honvédség, illetve a nem zsidó lakosok érdekeire
hivatkozva mindkett t elutasította és inkább a belvárosi gettó létrehozását
támogatta.27

Az elkülönített lakónegyed Jászberény belvárosában a Horthy Miklós (ma Dózsa
György) út, a Zoltán, Zirzen Janka, Mázsa (ma Mészáros Lázár), Kaszinó (ma Táncsics
Mihály) és a Bercsényi utcák által határolt két lakótömbben jött létre, valamint
magában foglalta a zsinagógát és a hitközségi épületeket a Bercsényi utca túloldalán.
Ezen a területen összesen négy keresztény család lakott. Ide tömörítették a Jászsági
fels  járás hat kisebb községének zsidóságát is, összesen 49 f t Alattyán, Jánoshida,
Jászfels szentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor községekb l.28

A beköltöztetést öt, két tagból – egy rend r és egy tisztvisel  – álló bizottság vé-
gezte, a munka a sajtó értesülése szerint „tervszer en, csendben és rendben folyt”,
és május 18-án az utasításoknak megfelel en befejezték. Nem vették szigorúan azt
a központi rendeletet, hogy a zsidók poggyásza nem haladhatja meg az ötven kilo-
grammot. Sokan bútoraikat is magukkal vitték, bár a sz k fér hely ennek gátat ve-
tett: minden helyiségben 4-8 ember szorongott, a mosókonyhákban, egyéb mellékhe-
lyiségekben is laktak.29

Nagy riadalmat okozott, de mint utóbb kiderült, sokak számára az életet jelentette
a Honvédelmi Minisztérium akciója, amelynek során országszerte számos zsidó20 JNSzML, Jászberény pm. ir. 15.250/1944.

21 Err l részletesebben lásd: Cs sz 2002.
22 Müller 1993.
23 Jász Hírlap, 1944. április 29. 3.
24 Budapest F város Levéltára, Népbírósági iratok (a továbbiakban: BFL Nb.), 1900/1945.
25 Jászvidék, 1944. június 3. 3.

26 JNSzML, Kisújszállás pm. ir. 4566/1944. Az eredeti kormányrendelet (1610/1944. M.E.)
szövegét lásd: Vádirat 1. 244-250.
27 Jász Hírlap, 1944. május 13. 1.
28 Ibid. és JNSzML, Jászberény pm. ir. 6768/1946. (A jászberényi gettó iratai).
29 Jász Hírlap, 1944. május 20. 1.
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Nagy riadalmat okozott, de mint utóbb kiderült, sokak számára az életet jelentette
a Honvédelmi Minisztérium akciója, amelynek során országszerte számos zsidó20 JNSzML, Jászberény pm. ir. 15.250/1944.

21 Err l részletesebben lásd: Cs sz 2002.
22 Müller 1993.
23 Jász Hírlap, 1944. április 29. 3.
24 Budapest F város Levéltára, Népbírósági iratok (a továbbiakban: BFL Nb.), 1900/1945.
25 Jászvidék, 1944. június 3. 3.

26 JNSzML, Kisújszállás pm. ir. 4566/1944. Az eredeti kormányrendelet (1610/1944. M.E.)
szövegét lásd: Vádirat 1. 244-250.
27 Jász Hírlap, 1944. május 13. 1.
28 Ibid. és JNSzML, Jászberény pm. ir. 6768/1946. (A jászberényi gettó iratai).
29 Jász Hírlap, 1944. május 20. 1.
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férfit, köztük a korhatár (18-50 év) felett és alatt lév ket is behívtak munkaszolgálatra.
Jászberénybe és környékére a gettóba költöztetés közepette, május 15-én érkeztek
meg a behívók.30

A Jászság közigazgatásának irányítói a kormányzóhoz és a korábbi kabinethez
h , a radikális zsidóellenes politikát elutasító vezet k közé tartoztak. A forrásokból
úgy t nik, a zsidóság fels  rétege az utolsó negyedszázad antiszemita kurzusa, a
növekv  feszültségek ellenére még mindig jó, vagy legalábbis korrektnek nevezhet
személyes kapcsolatokat tartott fenn a keresztény középosztállyal és vezet kkel.
Ezt üzleti összefonódások, családi és baráti szálak is er sítették. Jászberény polgár-
mesterének például néhai felesége zsidó volt, így sok ismer se, kollégája mellett
volt anyósát is gettóba kellett vitetnie.31

Az erkölcsi dilemmák jeleként kezdetben nem foganatosított szigorú rendszabályo-
kat a jászberényi gettóban, halogatta annak körülkerítését is. Az elkülönítés nem
volt szigorú, szabadon járhattak ki a városba, a nem zsidó, vagy kivételezett rokonok,
ismer sök is látogathatták a gettót. A fels  járás els  embere, Muhoray Károly f -
szolgabíró szintén ellenezte a gettózást, és igyekezett valamelyest késleltetni, enyhí-
teni a folyamatot. Valószín leg nekik is szólt a jászberényi Ugar antiszemita cikke:
„Az operáló kést soha nem vezeti a gy lölet, a járványos beteget elzárják. Ez a gon-
dolat szülte a zsidótörvényt. Ez irányítja a végrehajtást. Nagyon beteg és fert zött
az a társadalom, vagy az a népréteg, méginkább az a vezet férfi, aki szabotálja ezt a
törvényt!”32

Az átmeneti helyzet nem tartott sokáig. Május 22-én a zsidóellenes kampányt
irányító belügyi kormányzat, feltehet leg vitéz Endre László államtitkár személyes
közbenjárására vizsgálatot indított a vonakodó jászberényi vezet k ellen. Azonnal
áthelyezték a polgármesterrel együttm köd  Vass János rend rtanácsost, helyét
Tóth Lajos – a másik hírhedt zsidófaló belügyi államtitkár, Baky László sógora –
foglalta el. Tóth Máramarossziget rend rkapitányaként röviddel azel tt közrem kö-
dött a Tisza-menti kisváros33 tizenkétezer f s gettójának létrehozásában. Ugyanekkor
az id s városi f jegyz , Muhoray Zoltán azonnali nyugdíjazását kérte. Kollégája,
Czigány Mihály aljegyz , akit a polgármester a zsidó ügyek el adójává nevezett ki,
egy hónap betegszabadságot kért, nagyon valószín en szintén azért, hogy a
hálátlan feladattól megszabaduljon. Helyére Ceglédr l Bálint Sándort nevezték ki
aljegyz nek, aki új állomáshelyén lelkesen, határozottan látott munkához.

A május 26-ára összehívott városi közgy lésen döntöttek mindkét kérelemr l.
Tisztvisel társai május 31-én a városházán búcsúztatták el Muhoray f jegyz t.
Pénzes polgármester a posztján maradt, mozgástere azonban minimálisra sz kült. A
zsidókkal kapcsolatos intézkedések Bálint Sándor kezébe kerültek, felettese csak
utólag szignálta a kiadott rendeleteket. Az aljegyz  kés bb, 1944 októberében a
nyilas kormányzatot is kiszolgálta, annak néhány napos jászsági regnálása alatt.
Tóth Lajos rend rtanácsos május 24-én vette át az rszemélyzet parancsnokságát.
Ekkor tartotta az els  szemlét a gettóban és – Czigány aljegyz  tanúvallomása
szerint – „ez nem gettó, hanem szanatórium” felkiáltással konstatálta az ott uralkodó
állapotokat.

A két új tisztvisel  igyekezett pontosan megfelelni a központi el írásoknak, ennek
megfelel en azonnal intézkedtek az addig halogatott rendelkezések végrehajtásáról.
A rend rparancsnokot a budapesti f kapitányság, az elöljáróságot a kollaboráns
belügyminisztérium szigorúan ellen rizte. Új rendszabályokat fogalmaztak, a
határozatot a polgármesterrel aláíratták, és május 25-én kihirdették.34

Ez els ként a gettó körülkerítésér l rendelkezett: az utcák bejáratánál két méter
magas palánkot kellett emelni, minden ajtót és kaput bedeszkáztak, a kifelé néz
ablakokat bemeszelték. Közlekedni csak a Zirzen Janka és a Zoltán utca sarkánál
épített, illetve a zsinagóga bejáratánál lév  két kapun át lehetett, heti négy alkalommal,
kezdetben reggel nyolctól, majd délel tt 10 és 12 óra között. Kés bb csak délután 1
és 3 óra között hagyhatták el a gettót. Végül a kijárást csak egy tizenöt f s bevásárló
bizottság számára engedélyezték. A fokozatos korlátozások meghozatalakor arra
hivatkoztak, hogy a zsidók a piacokon áruhiányt hoznak létre, illetve felverik az
árakat. Ebben egyébként volt igazság, hiszen az állandó vev körük egy részét
elveszt  árusok a gettóhoz is kijártak, illetve hihet leg emelték áraikat abban a
hiszemben, hogy a kényszerhelyzetben lév  zsidók így is vásárolnak t lük.35

A kapcsolattartást is szigorúan ellen rizték: a látogatásokat korlátozták és külön
belépési engedélyhez kötötték, a gettólakók a hatóságokkal csak a zsidó tanácson
keresztül érintkezhettek. Az országszerte elterjedt gyakorlatnak megfelel en a
hitközség vezet sége, Lengyel Imre elnök, Braun Károly alelnök és Vámos Adolf
töltötték be a tanács szerepét. Röviddel a gettó létrehozása után k is munkaszol-
gálatos behívót kaptak. Ezután a zsidó tanács vezetését a hitközség fiatal rabbija,
Reich Béla (1933-1944) vette át, a tagok Gergely Adolf nyugalmazott gimnáziumi
tanár és Müller László keresked  voltak.36

A rend rlegénység engedékenységének, korrupciónak, személyes kapcsolatok-
nak köszönhet en azonban ezután is volt lehet ség, ha korlátozottan is, a posta,

30 Ibid. A lap adata szerint összesen száz férfit hívtak be, ezzel a létszám 527-re csökkent.
Valójában a végleges gettólétszám ötszáz f  alatt volt.
31 A helyi közigazgatás tevékenységére lásd: JNSzML, Népbírósági (Nb.), Népügyészségi (Népü.)
és Igazoló bizottsági iratok, 1945-1948. (különösen: Nb. 1209/ 1948, Nb. 1243/ 1948, Nb.
1365/ 1948. és Nb. 238/ 1945.)
32 Ugar, 1944. május 15. 3.
33 Ma Sighetu-Marma iei, Románia.

34 JNSzML, Jászberény pm. ir. 6768/1946.
35 Ibid., valamint JNSzML, Nb. 1209/ 1948. és 238/ 1945.
36 JNSzML, Jászberény pm. ir. 6768/1946.
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s t személyek ki- és bejutására. Embermentéssel országszerte csak kivételképpen
próbálkoztak. Jászberényben keresztény rokonoknak sikerült a Bercsényi utca 6.
számú gettóház ablakán kicsempészni a három éves K. Juliskát.37 Egy másik édes-
anyának is felajánlották ezt,  azonban nem merte vállalni, hogy elszakad gyermekét l.

A szigorítások dacára a berényi gettóban az országos átlagnál elviselhet bb
körülmények uralkodtak, volt vezetékes víz és az élelmiszerellátás is megfelel  volt.
A visszaemlékezések szerint több helyi polgár, köztük a volt polgármester, Friedvalsz-
ky Ferenc adományokkal és információkkal támogatta a zsidókat, majd tájékoztatták

ket elhurcolásuk tervezett id pontjáról is. Barátok, rokonok, tanítványok, amíg
lehetett, bejártak a gettóba, kés bb lopva igyekeztek üzeneteket, híreket közvetíteni.
Berger Endre keresked  például volt alkalmazottjával tartotta a kapcsolatot, levelet
csempészett Budapestre testvére (Pál) megmentése érdekében. Csomagok is érkez-
tek, hiába ostorozta a Jász Hírlap az élelmet ily módon „pazarló” „hazaárulókat”.38

A munkaszolgálatos rokonok, keresztény ismer sök által közvetített információk
nyomán tudtak arról is, hogy az országban tömeges deportálások folynak, a zsidókat
marhavagonokban, mindenükt l megfosztva hurcolják ismeretlen cél felé. Általános
megdöbbenést okozott Gere Aladár halála: a köztiszteletben álló orvos, a vármegye
egyik legel kel bb zsidó családjának tagja gyógyszerekkel megmérgezte, majd
beszállítása után az Erzsébet kórház kórtermében felakasztotta magát.39 Félelmei és
szorongásai ellenére a többség még mindig reménykedett és minden erejével a
helyzet átvészelésére törekedett.

A vezet k hosszabb itt-tartózkodásra rendezkedtek be, erre utal, hogy „Zsidó
Tanács Jászberény” felirattal körbélyegz t is készíttettek. Az iparosok, alkalmazottak
ragaszkodtak a gettón kívüli munkahelyükhöz, és amíg lehetett, kijártak oda. A
zsidótörvények miatt ekkor már a fiatalok többsége fizikai munkát végzett,
iparossegédként, tanoncként, napszámosként dolgozott. Sok szakember munkáját
nem nélkülözhették a helyi cégek és intézmények. A gyerekeknek a gettóban iskolát,
foglalkozásokat igyekeztek szervezni, a vallási élet sem sz nt meg: az istentiszteletek
megtartását kedd és péntek esténként fél hétt l fél nyolcig, illetve ünnepnapokon
engedélyezték.40

Az orvosi teend ket Holló Kálmán és Stark Emil látták el. Három fogorvos is volt
a gettóban, de a városi vezetés nem engedélyezte, hogy m szereiket is magukkal
hozhassák. A tisztiorvos hetente tartott ellen rzéseket, június els  hetében tífusz
elleni véd oltást rendeltek el, amelyet Holló Kálmán adott be sorstársainak. A
tanács feladata lett volna a fert z  betegek elkülönítése és a gettó tisztán tartása.

Erre a nagy zsúfoltság miatt nem volt lehet ség, a szemét kihordása sem volt
megfelel en megoldva. A szülés el tt állókat nem engedték kórházba, ezért két
asszony is a gettóban szülte meg gyermekét.

Az elkülönített lakónegyedben a központi el írások szerint zsidó rend rség
m ködött, akik fehér, R bet s karszalaggal ellátva éjjel-nappal rszolgálatot tartottak
a kapuknál. A kijárást szigorúan kellett felügyelniük, a kilép knek névjegyüket az

rségnél le kellett adniuk. A városi rend rkapitányság emberei kívülr l rizték a
gettót.

A városi gettó létrehozásával egy id ben történt meg a jászberényi székhely
Jászsági fels  járás nagyobb községeiben él  zsidóság tömörítése, a Jászárokszállá-
son létrehozott gettóba. A m veletet Muhoray Károly f szolgabíró irányította, aki,
mint említettük, szintén ellenezte a zsidóellenes kampányt. Május 22. után  sem
vállalta a további késlekedést, és intézkedett arról, hogy a Jászárokszálláson él
127 zsidót a község központjában, az Arany János utcában és környékén hat lakó-
házba – a Schwartz testvérek és Rosenthal Béla, valamint négy nem zsidó polgár
háza – költöztessék be. Május 23-án ideszállították Jászfényszaru (58 f ) és Jász-
dózsa (27 f ) zsidóként megbélyegzett lakóit is. ket a község külterületén a
pénzügy ri laktanya, a volt ún. küls  fogadó épületében zsúfolták össze. Másnap
a f szolgabíró a községi vezet kkel és a csend r rs parancsnokával együtt megte-
kintette a gettókat és intézkedett a rendszabályokról. A korábbi szabadabb kijárást
itt is korlátozták, csak reggel 8 és 10 között, illetve a hetivásár alkalmával lehetett
bevásárolni. Egyebekben az ellen rzés nem volt nagyon szigorú, és nem korlátozták
az ingóságok bevitelét sem. A higiénés viszonyok t rhet ek voltak, és a legtöbb
megyei települést l eltér en itt valóban létrehozták a május 10-ei alispáni rendeletben
el írt gettókórházat is. A belterületi gettó parancsnoka Katona Gyula orvos, hitköz-
ségi elnök, a külterületi gettóé Fränkl L rinc jászfényszarui bádogosmester volt.41

A jászsági alsó járás f szolgabírója, Ernyey Lajos a nagyobb települések
jegyz ivel folytatott megbeszélést követ en jelölte ki a gettókat Jászapátiban és
Jászladányban. A járási székhely zsidóságát május 12-én költöztették össze a
központhoz közeli Dósa utcában (1607-1620. sz.) a zsinagóga, a kántorlakás, az
izraelita elemi iskola és a Tabáni Olvasókör épületében, valamint a környez  hét
nem zsidó lakóházban. A másnap Jászkisérr l gyalogmenetben és szekereken
érkezett 43 f nyi zsidóságot ugyanitt helyezték el. A helyi vezet k (Teleki Sándor
nyomdatulajdonos és társai) - a budapesti zsidó tanácshoz küldött május 19-ei
jelentése szerint - a sz kös fér hely miatt nem engedélyezték nekik bútorok bevitelét,
így a gettólakók egy része a földre terített szalmán aludt. Ugyanitt a rossz bánásmódra37 Nagyapja Kalocsán él  „árja” rokonainál élte túl a háborút, ahol a háziasszony elkötelezetten

jobboldali érzelm ként volt közismert, ezért a kis jövevény nem keltett gyanút. KGY. Lásd a
fotót a 95. oldalon.
38 Jász Hírlap, 1944. június 3. 2. és KGY.
39 Nemzeti Jöv nk, 1944. május 19. 3.
40 Erre és a továbbiakra lásd: JNSzML, Jászberény pm. ir. 6768/1946. és a KGY interjúit. 41 JNSzML, Sz. Nb. és Népü. ir.; Jász Ujság, 1944. június 8.; Jászvidék, 1944. május 20. 3.
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is panaszkodtak.42 Három nagylétszámú és szegény család élelme néhány nap alatt
elfogyott, ellátásukról pedig nem gondoskodtak.43

Jászladány gettóját eredetileg a f szolgabíró javaslatára a község szélén, a IV.
kerületi Sotú utcában (1–29. sz.) jelölték ki. Az elöljáróság kérvénye alapján ezt hat
nappal kés bb az alispán megváltoztatta, és a központban a Kossuth Lajos utca
84–85. számú, nagyrészt zsidók által birtokolt épülettömböt nyilvánították gettóvá.
Így az 51 helybeli zsidó többsége lakásában maradhatott, de néhány nap múlva
meg kellett hogy osszák a fér helyet Jászalsószentgyörgy (72 f ) és Tiszasüly (16
f ) községekb l beszállított sorstársaikkal.44 A zsidó tanács feladatkörét a két
háztömb felügyel i, Garami Mihály hadirokkant keresked  és Kohn Jen  látták el.
A község vezet i itt a körülményekhez képest emberségesen bántak a gettólakókkal.45

A helyi társadalom reakciói

Említettük, hogy sokan igyekeztek javaikat nem zsidók közrem ködésével menteni.
A segít k motivációi a színtiszta emberbaráti gesztustól a nyerészkedésig sokfélék
és vegyesek lehettek, az azonban kétségtelen, a rejteget , együttm köd  „árja” is
pénzbüntetést, komolyabb ügyekben bántalmazást, szabadságvesztést kockáztatott.
A vagyonmentési kísérletek száma azonban az erélyes felszólítások ellenére sem
csökkent. Június 15-ét l kellett például beszolgáltatni a zsidók kerékpárjait, a rendelet
kihirdetésével egyid ben ugrásszer en megnövekedett a kerékpárlopások száma.46

A viszonyok ugyanakkor alkalmat adtak sokak számára a személyes bosszúvágy
kiélésére is. Nem lehetett jelentéktelen a megalapozatlan feljelentések száma. Erre
utal a rend rkapitányság felhívása, amelyben arra intették a lakosságot, hogy „a
névtelen levelek írásától tartózkodjék s szüntesse be azt a kell leg el nem ítélhet
magatartást, hogy bosszuból semmivel sem igazolható névtelen levelet írjon pusztán
csak azért, hogy haragosának kellemetlen órákat szerezzen.”47

Emellett felszólították a polgárokat, hogy jelentsenek minden vagyon- vagy
embermentési kísérletet, illetve a rendeleteket megszeg  zsidókat, hiszen ez a „közös-
ség minden tagjának nemzete és faja iránti kötelessége.”48 A közvetlenül Endre

László belügyi államtitkárhoz, a zsidóellenes kampány egyik f  ágenséhez intézett
feljelent  levelek között is találkozunk jászsági levélíróval: vitéz M. L. István csillagot
nem visel  polgártársait jelentette fel.49

A gettó létrehozása után a megürült zsidó lakások leltározása és hasznosítása
jelentett feladatot a közigazgatás számára. A sajtó tájékoztatása szerint nem volt a
f városihoz hasonló „ rült túligénylés”, hiszen mindössze kétszeres túljelentkezés
volt: a 152 ingatlanra háromszázan, azaz a jászberényi illet ség  nem zsidó családf k
5-6 %-a adott be ilyen irányú kérelmet a polgármesteri hivatalban. Közöttük sok
volt a megalapozatlan igénylés, luxusigény.50

A kiosztásnál a szociális szempont másodlagos volt, a társadalmi pozíció, állami
és egyéni érdekek többet nyomtak a latban. Szép, tágas zsidó lakást foglalhatott el
például Tóth Lajos rend rkapitány, de más hivatalnokok, a honvédség és rendvéde-
lem tisztjei is jó eséllyel pályázhattak. Ezután következhettek csak a frontharcosok
családjai, és a valóban rászorulók: hadirokkantak, bombakárosultak, sokgyermekes,

42 JNSzML, Jászsági alsó járás f szolgabírói iratok (a továbbiakban J. alsó járás f sz. ir.) 1944,
75-76. doboz (d.); Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MZSML), H. 6/1; Jász Ujság, 1944.
május-június.
43 Ez ügyben a jászapáti elöljáróság az alispáni hivatalhoz fordult, ahonnan az a válasz érkezett,
hogy élelmezésükr l a hitközség gondoskodjon. JnSzML, J. alsó járás f sz. ir. 229/1944.
44 A hatodik alsó járásbeli faluban, Jászszentandráson csak egyetlen zsidó élt, t egy feljelentés
nyomán internálták, majd deportálták, ahonnan nem tért haza. J. alsó járás f sz. ir. 1931/1944.
45 JNSzML, J. alsó járás f sz. ir. 2443/1944. és Sz. Nb. ir.
46 Jász Hírlap, 1944. június 17. 3.
47 Jász Hírlap, 1944. június 3. 3.
48 Jász Hírlap, 1944. június 3. 3.

* a bérmáláshoz hasonlítható zsidó szertartás
49 MZSML, 65. d. 1095. 9.
50 Jász Hírlap, 1944. július 29. 1. A lakások, üzlethelyiségek és egyéb javak iránti kérelmek egy
része fennmaradt, lásd: JNSzML, Jászberény pm. ir,, 672-676. d.

Reich Béla rabbi és a Bat Mitzva* szertartás résztvev i, 1940
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* a bérmáláshoz hasonlítható zsidó szertartás
49 MZSML, 65. d. 1095. 9.
50 Jász Hírlap, 1944. július 29. 1. A lakások, üzlethelyiségek és egyéb javak iránti kérelmek egy
része fennmaradt, lásd: JNSzML, Jászberény pm. ir,, 672-676. d.

Reich Béla rabbi és a Bat Mitzva* szertartás résztvev i, 1940
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szegény családok. Politikai szempontok is érvényesültek: a Nyilaskeresztes Párt
jászberényi szervezete már április 23-án párthelyiségért folyamodott. Országgy lési
képvisel jük támogató állásfoglalásában azzal érvelt, hogy „a hasonló tárgyú
kérelmeket országszerte kedvez en intézik el”. Június 15-én, Bálint aljegyz  érvelését
idézve, a „tekintélyes” taglétszámú, a „nemzet jobb jöv jét szolgáló” párt meg is
kapta a helyiséget.51

A zsidó lakások mellett az üzletek, egyéb cégek, valamint az ingóságok is izgalom-
ban tartották a közvélemény nem jelentéktelen részét. A sajtó és a rend rségi felhívá-
sok nem gy zték hangsúlyozni: minden zsidó holmi az államé, azt gondosan leltárba
veszik, felhasználásáról kés bb döntenek, és osztogatásról szó sincs. Ennek ellenére
zsidó ingókkal kapcsolatban is sok kérvény érkezett a polgármesteri hivatalba.
Egyetlen üzlet, Braun Ferenc vaskereskedése továbbfolytatását engedélyezték csak,
volt alkalmazottjának irányítása alatt. Május 2-án kezdett el újra árulni, a boltnál
tumultuózus jelenetek játszódtak le, mert azt hitték, kedvezményes kiárusítás van.
A tömeg szétoszlatásához karhatalmat kellett kivezényelni.52

Az államilag irányított rablás végeredménye sokakat nem elégített ki, és még
jóval a tulajdonosok deportálása után is beszédtéma volt a zsidó vagyon sorsa.
Jászberényben „a gettólakások leltározása csalódást okozott azoknak, kik azt
remélték, hogy ott sok elrejtett s be nem jelentett értéket fognak találni” – írta a helyi
sajtó. „Az egész gettóban alig találtak valami értékes dolgot.” Pénzt egyáltalán
nem, arany és ezüst tárgyakat is alig, mindössze hét értéktelen n i bundát, „noha
köztudomású, hogy az eltávozottaknak (sic!) sok, nagyon értékes bundájuk volt”.53

Sokan fogtak ekkor „ásatásokba”, kevés eredménnyel. Egy túlél  szerint a gettóban
minden kertet felástak a kincsvadászok, ekkor találták meg egy elásott dobozban
családi fényképeit és bélyeggy jteményét. Utóbbit pénzzé tették, az el bbieket
azonban mint szétszórt, értéktelen holmit hazatérve megtalálta, így kerülhettek azok
végül a Kertész Gy jteménybe. 1945 után, s t még az 1960-as években is el fordult,
hogy Jászberényben befalazott, elásott zsidó vagyontárgyakat találtak.54

A segít készség és bátor kockázatvállalás – természetesen és els sorban rokonok,
volt alkalmazottak, barátok részér l – megnyilvánuló példái mellett az ellenséges
magatartás, feljelentés, káröröm is regisztrálható. A hangulatkeltést a sajtó is
támogatta. A központi lapoktól leküldött – például a Zsidóság faji eredete cím  –
írások el írásszer  közlése mellett a helyi szerz k is lelkesen, önként írtak antiszemita
cikkeket.

Kiskun József – minden bizonnyal álnév – például ünnepelte, hogy „Moloch55

szolgálói külön városrészbe keríttettek” és a „keresztény erkölcsökre alapozott
életrend el tt led lt az akadály. A tiszta útra nem vet árnyékot az idegen faj lelki
dzsungelének árnyéka. Indulhatunk teljes g zzel a magunk útján…”56 „Nem vagyunk
barbárok…”, írta R. J. két héttel a zsidók deportálása után, „de nem sajnálkozhatunk
rajtuk”.57

Több megyei lap szerz i is kikeltek a nem kell en lelkes, a zsidók sorsán sajnálkozó
közvélemény ellen. A keresztény könyörületességre hivatkozóknak így üzent a
jászárokszállási F. Gy.: „Le kell sujtani s múljék ki az élet, mely nekünk legtöbb
keser séget okozott! Miért a zsidóság? Nem azért mert megszületett, nem a születés
ténye, hanem egymás óvatos nevelése arra, amik lettek, az akarás furfangossága s
az akarat végrehajtásának alattomossága teszi ket egyenként és összességben
b nösökké.”58 Kérdés, hogy a kegyetlen ítéletet mondó szerz  valóban a maroknyi
helyi zsidó meggyilkolását óhajtotta-e, illetve mennyiben sejtette, hogy az „ítéletet”
hamarosan végrehajtják. Mindenesetre a megfogalmazás – és az elhurcoltak javai
iránt megindult hajsza – gyengítik a végrehajtók és szemlél k azon közismert érvét,
amely szerint úgy hitték, a zsidókat munkára viszik.

Az idézett megnyilvánulások ellenére a jászsági sajtó hangnemét, illetve a
zsidóellenes uszítás helyi mértékét összességében és országos viszonylatban
enyhének, visszafogottnak tekinthetjük. A jászapáti Jász Ujság – jászsági laptársaitól
és az akkor m köd  magyar sajtó túlnyomó többségét l eltér en – tartózkodott az
antiszemita kommentároktól.

„Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak…” Gy jt tábor és
deportálás, 1944. június

A jászberényi gettó foglyait június 30-án a monori gy jt táborba szállították. A
túlél k emlékezete szerint a gettót ezt megel z en személyesen ellen rizte a
jászberényi illet ség , ekkor már az SS egyenruháját visel  Zöldi Márton, az 1942.
januári délvidéki tömeggyilkosságokért elítélt csend r százados.59 A kiürítés hírére
két házaspár öngyilkosságot követett el. Hajnalban – egyes adatok szerint reggel
fél kilenckor – idegen, máshonnan ide vezényelt csend rök közrem ködésével a
Rákóczi úton végigterelve a Tanítóképz  Intézet épületébe vitték ket, ahol az el -
adótermekben megalázó motozást szenvedtek el. Többeket meg is kínoztak az elrejtett
vagyon után nyomozó csend rök.

51 JNSzML, Jászberény pm. ir. 7031/1944. és BFL Nb. 1243/1948.
52 JNSzML, Sz. Nb. ir. 120/1946.
53 Jász Hírlap, 1944. szeptember 9. 1.
54 JNSzML, Kárpótlási Akták 456/1993.

55 Emberáldozatot is követel , félelmetes istenség az ókori keleti mitológiában.
56 Jász Hírlap, 1944. június 3. 2.
57 Jász Hírlap, 1944. július 15.
58 Jászvidék, 1944. május 6. 1. Kiemelés t lem, Cs.L.
59 KGY, JNSzML, Nb. ir.
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Délután a jászberényi csend rszárny jelentése szerint 494 embert szállítottak innen
Szolnokon át Monorra, a téglagyárban létesített gy jt táborba. Egyes vissza-
emlékez k szerint a berényi állomásról induló szerelvény még személykocsikból
állt, mások szerint tehervagonokról volt szó, amelyeket a menetrendszer  személy-
vonathoz csatoltak. Egy kivételezett, keresztény családtag azt állította,  is elutazott
a többiekkel Szolnokra, ott még a közelükben volt egy darabig, de az rt álló csen-
d rök elzavarták.60

Monoron több tanúvallomás szerint névjegyzéket készítettek a zsidókról, és a
gy jt tábor parancsnoksága négy-öt embert, köztük   Klein Aladárt mentességük
ellen rzése után, igazoló iratokkal ellátva visszaküldött lakóhelyére. k kés bb is
zaklatásoknak, rend ri felügyeletnek voltak kitéve, többeket internáltak is.61 A
népszer  ügyvédet, Németh Ferencet például egy jászberényi pékm helyben
segédként rejtegették a megszállás utolsó hónapjaiban.61/b

Röviddel a gy jt táborba szállítás el tt megérkeztek Jászberénybe a Jászság
másik három gettójába zárt emberek. Nem világos,  mikor és hogy, a jászberényiekkel
együtt vitték-e el ket. A jászságiakon kívül Monoron koncentrálták a Budapestt l
délre és keletre fekv  települések, többek között Pestszenterzsébet és Kispest
városok, valamint a nagykátai járás zsidóságát is, összesen közel nyolcezer embert.62

A tábort, sok más gy jt központhoz hasonlóan, a helyi végrehajtók sokkal
kevesebb ember befogadására tervezték. Az els  csoportokat még a téglagyár szá-
rítóiban helyezték el, de a kés bb érkez knek, köztük a jászságiaknak csak a szabad
ég alatt jutott hely, a gyár területén lév  agyaggödrökben. Több mint egy hétig
tartózkodtak itt. Az es s id ben nem tudtak fedél alá húzódni, aludniuk is a sáros
talajon kellett. Megfelel  latrinák és vízellátás nem volt, kórháznak egy falba vájt
pinceszer  üreget jelöltek ki. A helyi elöljáróság és szociális intézmények szállítottak
ugyan élelmet a táborba, naponta egyszer levest is osztottak, de ebb l csak
keveseknek jutott. Az otthonról hozott készleteket igyekeztek beosztani, néhányan
f zni is próbáltak hevenyészett t zhelyeken. Egy túlél  szerint egyes monori lakosok
az elszállításkor vizet adtak nekik.

A tábor parancsnoka egy SS-tiszt volt, feltehet leg f hadnagyi (Obersturmführer)
rangban, t azonban csak néhány f s osztag kísérte, az rszolgálatot túlnyomórészt
magyar csend rök látták el. Éjszakánként az üldözöttek gyakran hallottak riasztó
lövéseket, sokan úgy hitték, menekül ket l nek le. Utóbbi nem bizonyított, az azonban
tény, hogy az embertelen körülmények között naponta többen meghaltak, illetve
voltak, akik önkezükkel vetettek véget életüknek. A többi magyarországi gy jt tá-

borhoz hasonlóan itt is napirenden volt az elrejtett vagyontárgyakkal kapcsolatos
„puhatolás”, amelynek során sokakat, – korra és nemre való tekintet nélkül – kínvalla-
tásnak vetettek alá a budapesti csend rnyomozók. Az rszemélyzet egyes tagjai is
gyakran bántalmazták az rizetükre bízott embereket.

A monori tábor foglyait három transzportba osztva, július 6-8. között deportálták.
Ezt megel z en a Kasztner-féle ment akció részeként egyeseket Budapestre
szállítottak. Nem tudunk arról, hogy jászsági zsidók lettek volna a szerencsések
között. Szintén kimaradtak a jászságiak abból az akcióból, amelynek köszönhet en
tizenötezer alföldi deportált a haláltábor helyett Bécs környékére került,
mez gazdasági és más munkára. Néhány jászberényi zsidó család más megyei
városokba elszármazott tagja így menekült meg.63

A vagonírozás el tt a csend rök nem csak megmaradt pénzüket és értékeiket
vették el, de személyes irataiktól, tárgyaiktól, fényképeikt l is megfosztották az
üldözötteket. Csak egy ruhát, egy kabátot és egy váltás fehérnem t hagytak meg.
Az út a megsemmisít  táborba több napig tartott, minimális víz és élelem ellátással.
„A vagonok színültig lesznek emberekkel. Nyolcvan személy, négy ló helyén.
Mindenki a csomagján ül, háttal egymásnak. A vagon úgy tele van, hogy alig lehet
megmozdulni.” A szükségletek elvégzésére egyetlen vödör szolgált: „egy takaró
mögé bújnak el, sokszor egy kabát mögé. Azután elküldik az edényt az ablak felé, a
falak mentén. Ott a rabbi vállalta el – sokak tiltakozása ellenére – hogy kidobja a
tartalmát az ablakon át, a drótok között.”64

Július 7-én illetve 9-én futottak be a szerelvények a határállomásra, Kassára, ahol
a csend rök átadták a németeknek a szállítmányokat, el tte azonban még értéktárgya-
kért utoljára átkutatták és bántalmazták foglyaikat. Feltehet leg július 10-én vagy
11-én érkezett a jászberényieket is szállító szerelvény (esetleg szerelvények)
Auschwitz II. (Birkenau) lágerébe. A megsemmisít  táborban a jászsági transzport
legid sebb tagja, a kilencvenhat esztend s Kohn Fülöpné percekkel a megérkezés
után meghalt: a vagonokból kihajtott emberek eltaposták. Társai többsége csak
néhány órával élte túl, ket azonnal a gázkamrába küldték. Kevesebben voltak,
akiket munkára alkalmasnak ítéltek, és a szelekciónál a jobb oldalra kerültek.

A kényszermunkára kiválasztott n k többek között az alsó-sziléziai Peterswaldau
és Parschnitz, a fels -ausztriai Lenzing hadiüzemeiben dolgoztak, repül gépgyárban,
textilüzemekben, romeltakarításon. Voltak jászságiak abban az 1700 magyar n b l
álló kontingensben is, akik kegyetlen munkakörülmények között Frankfurt-am-Main
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repül terét építették.65 A kés bbi kiürítések során Ravensbrückbe, Günskirchenbe,
Bergen-Belsenbe hurcolták ket, sokan a kimerültség, éhezés és fert zések követ-
keztében ezekben a táborokban haltak meg, akadt, aki már a felszabadulás után.

A munkaszolgálatra vitt fiatal és középkorú férfiak közül sokan szintén megjárták
a birodalom lágereit. A nyugati határszélen er dítési munkálatoknál dolgoztatták

ket, innen gyalogmenetben az ausztriai Mauthausenbe, majd Günskirchenbe
hajtották. Néhányan munkaszolgálatosként fogságba esve szovjet és román
fogolytáborokban, kórházakban töltöttek el hónapokat, olykor éveket. A birkenaui
rámpán munkára szelektált id sebbek és kamasz fiúk többnyire Buchenwaldba és
altáboraiba kerültek, ahol gyárakban, vegyi üzemekben, építkezéseken dolgoztak.
Volt, akit végül szintén Günskirchenbe vittek, mások a csehországi Theresienstadt
lágerében élték meg a felszabadulást.

Veszteségek, emlékezés

A jászsági holokauszt koncentrációs táborokban és munkaszolgálatban elpusztí-
tott áldozatainak számát több mint nyolcszáz f re becsülhetjük, tehát nagyjából
minden harmadik helyi zsidó élte túl az üldöztetést. Jászberényben a Szent Imre
herceg úti temet ben álló mártíremlékm vön 491 helyi és 46, a környez  öt faluból
való áldozat neve szerepel. Jászapátiban az alsó járásbeli áldozatok emléktáblájára
180 nevet véstek. A jászárokszállási és jászfényszarui zsinagógában megörökített
névsorok esetében pontos adatot nem tudunk, ezen a két helyen 120 körül lehetett
a halottak száma.66

A holokauszt után öt évvel mintegy kétszáz lelket számláltak a jászsági hitközségek
(Jászberény 140, Jászapáti 25, Jászárokszállás 20, Jászfényszaru 14), míg a többi
településen már csak szórványokban éltek zsidók.67 Az életben maradt fiatalok zöme
elköltözött, kivándorolt, ezzel végleg megpecsétel dött a közösségek jöv je.
Jászberényben a szervezett vallási élet az 1960-as évek második felében sz nt meg,
a zsinagógát is akkoriban (1968) bontották le. A menthet  m szaki állapotú épület
helyére jellegtelen „szocreál” kockaházat emeltek, városi könyvtár céljára (1970).
Utóbbit 2005-ben helyi kezdeményezésre lebontották, és a motívumaiban –
szimbolikus visszafogadási gesztusként – az egykori zsinagógára utaló új épülettel
helyettesítették. Jászapátiban még áll az egykori imaház, de a jelek szerint meg rzésére
kevés a remény.

Ismereteink szerint az avatás idején már csak egy-két túlél , néhány leszármazott
maradt az egykor virágzó közösségekb l. Emléküket az egykor általuk lakott házak,
temet k és emlékm vek, Jászberényben emléktábla rzik. Az emlékezet egyéb
épít köveit, materiális és szellemi jelleg eket egyaránt, a Kertész Gy jtemény,
valamint az abból készül  honlap és internetes archívum igyekszik összegy jteni.
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JÁSZAPÁTI DEMOGRÁFIAI ADATAI 1882-BEN

Dolgozatomban Jászapáti város születési és halotti anyakönyvi kivonatainak
vizsgálata alapján a város történeti demográfiai jellemz it kívánom bemutatni. Az
1882-es születési és halotti anyakönyvi kivonatokat helyeztem a kutatás középpont-
jába, a teljesség és a megalapozott következtetések kedvéért egy teljes évet vizsgál-
tam meg munkám során.

A település rövid történetét, a város lakosságának eredetét, népesedési adatait,
a település vallását, hiterkölcsi életét és a gyermek születésével kapcsolatos szoká-
sok bemutatását követ en térek rá a dolgozatomban vizsgált 1882-es esztend  de-
mográfiai vizsgálatára, a születési anyakönyvek alapján.

A város lakosságának eredete, népesedési adatai

Az úgynevezett „t sgyökeres” jászok, az id  sokféle viszontagsága miatt a XI.
századra lassanként kipusztultak. A lakosság 1698-ban alig érte el a kétszázat, egész
évben csak 13 gyermeket kereszteltek. 1699-ben - a rohamos bevándorlás folytán -
1000 f  körül volt a lélekszám.

1. sz. tábla A lakosság lélekszámának alakulása1

Évek Lélekszám (f )

1720.   2000
1730.   2400
1740.   1900
1753.   2949
1766.   3628
1792.   4390
1829.   8135
1840.   8794
1860.   9752
1890. 10398

1 Vándorfy János: Jász-Apáthi város egyházának multja és jelene. Eger, Érseki Lyceum
Könyvnyomdája. 1895. 151. (a továbbiakban: Vándorffy, 1895.)




