
Ézsiás Adrienn - Horváth Brigitta - Kalló Brigitta:

A JÁSZJÁKÓHALMI ZSIDÓ TEMETŐ

Sokan nem is tudják, hogy egyáltalán volt zsidó temető a faluban, azt meg különö-
sen nem, hogy még ma is létezik. Úgy éreztük, hogy a 24. órában vagyunk, hogy egyál-
talán leírjuk, mi látható még belőle napjainkban.

Az első terepszemle alkalmával megriadtunk a várható munka nehézségétől, látva a
tengernyi gazt, és az összefonódott lícium bokrokat. Amikor nekiálltunk a szövegek leírá-
sának összevissza karmolt minket a szúrós növényzet, ruháinkat pedig a bogáncs díszítette.
Némelyik felirat alig volt olvasható, néhány ledőlt emléket pedig meg kellett fordítani, hogy
olvasható legyen. Egy olyannal is találkoztunk, ami úgy be volt süppedve és gazzal benőve,
hogy a rajta lévő szöveg most is ismeretlen számunkra. Visszaemlékezők szerint az eladás
előtt még nagyobb dzsungel volt itt, nagy, elvadult fák, bokrok nőttek ide.

Reméljük, hogy Jákóhalma történetének egy kis – de nem feledhető – részét sikerült
megörökítenünk.

A 2000. március 21-i emlékkő
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A Jászkun Hármas Kerületek nem engedték letelepedni a zsidó kereskedőket. 1850
előtt görögök kereskedtek a Jászság településein.Az 1848-49-es forradalom után megnyílt
a lehetőség a letelepedéshez. Jákóhalmán 1850-ben még nem kapott engedélyt az első
zsidó, de 1853-ban már két ilyen személy található a faluban. A letelepedéssel vele járt,
hogy igényük volt különböző szolgáltatásokra. Természetesen kevesen voltak ahhoz, hogy
minden helyben rendelkezésre álljon. Iskolába vagy templomba Jászberénybe járhattak,
de a temetkezést szerették volna helyben megoldani. Nem tudjuk, hogy a zsidó temető
pontosan mikor alakult ki, de a jelenlegi legrégebbi sír, a XIX. századból való. Az való-
színű, hogy akik először jöttek Jákóhalmára még aktív korukban voltak, tehát csak ké-
sőbb lehettek halottaik. A temetőjüket a község temetőjéhez nem túl messze, a vásártér
szélén jelölték ki. A zsidó vallás szerint a sírokat nem lehet felszámolni, tehát ahová te-
metkeznek, az örök időkre ott is marad.

A jákóhalmi zsidók mindössze bő 90 évig éltek itt, mivel 1944-ben mindegyiküket
Auschwitzba szállították. A temető az enyészet áldozata lett. Ismereteink szerint 13 já-
kóhalmi zsidó halt meg a koncentrációs táborban, kiknek a nevét a jászberényi zsidó te-
metőben állított mártír emlékművön találhatjuk meg. Jászberénybe szállították a Jászság
zsidóit, és onnan indították utolsó útjukra. 1990-ben, amikor a II. Világháborús emlékmű
elkészült a faluban, ez a 13 név is bekerült a hősök és áldozatok nevei közé.Az már a sors
iróniája, hogy nemrégiben a többivel együtt ezeket a táblákat is ellopták az emlékműről.
Hivatalosan nem tudunk róla, hogy maradtak-e életben a jákóhalmi zsidók közül, de va-
lószínűleg igen, ugyanis voltak olyan visszaemlékezők, akik találkoztak évekkel később
ott megfordult látogatókkal – és az egyik síron van egy titokzatos 1950-es karcolás. Ide,
Jákóhalmára közülük senki sem jött vissza lakni.

1944 után nem volt gazdája a területnek: benőtte a gyom és a bokrok. A sírkövek le-
dőltek, eltörtek. Sokat, az értékesebbek közül, az 1970-es években elhordtak olyan szemé-
lyek, akik ezért a későbbiekben börtönbe is jutottak.A70-es évek elején –visszaemlékezések
szerint – sok olyan szép márvány síremlék meg volt még, mely ma már nincs. Az ezred-
forduló körül már csak 15 sírról van tudomás, de ezek egy része is jelöletlen.

A temető mai fekvése: közvetlen a falu belterületének határán, egy tanya mögött van.
Éppen a tanya tulajdonosa – Balkányi Dénes – volt az, aki szorgalmazta, hogy jó lenne
gazdát találni a temetőnek. Ez a gondolata onnan származott, hogy a rendszerváltozás
után kapott földjébe beleesett a temető egy része is. A másik része viszont az önkor-
mányzat tulajdona volt. Mindez az 1990-es évek elején derült ki. A tanyatulajdonos azért
is szorgalmazta a rendezést, mert a gazos területről rendszeresen patkányok jártak be a ta-
nyára, és neki kellett a fal közelében álló bokrokat irtani, hogy az épület fala ne rongá-
lódjon, és egyáltalán kilásson. Ezek után az önkormányzat is bekapcsolódott a megoldás
keresésébe, és közös erővel eljutottak Samuel Berkowitz-hoz. Ő Amerikából félig haza-
települt vállalkozó, aki Traubisoda gyáráról közismert. Megalapította a Mechon Simon
alapítványt, mely a zsidó emlékek megőrzésével is foglalkozik. A Mechon eleve alapít-
ványt jelent. Az ő szándéka az volt, hogy a régi temetőket meg kell őrizni az utókornak
– már csak a zsidó hagyományok miatt is.

2000-ben Balkányi Dénestől és az önkormányzattól is megvásárolta a zsidó temetőt.
Kitakarították, és nagy ünnepség keretében vették birtokba.Aközepére egy új emléket ál-
lítottak az ősöknek, és jelképes temetést rendeztek. A község életében nagyon színpom-
pás és meglepő esemény volt ez, hiszen ennyi pajeszos zsidót, fekete kalapban és fekete
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kabátban még soha nem láttak. Az eseményeket több újság is figyelemmel kísérte, és a
televíziós stábok is egymást érték. Erre az alkalomra bekerítették a temetőt, a tanya tu-
lajdonosa is örült, hogy végre rend van a tanyája körül. Ezt követően pedig tájára se néz-
tek, és minden maradt a régiben: ismét ő írtja ki néha a gazt és a bokrok nagyját.

A jákóhalmi zsidók pozitívan élnek a lakosság emlékében. Általában kereskedők vol-
tak, de egyikük – Fränkl Jenő – cipőgyárat alapított az 1940-es évek elején. Még teljesen
nem is üzemelt, mikor megtörtént a holokauszt. Ha ez nem így van, akkor talán ma Já-
kóhalma Martfűvel vetekedne a cipőgyártásban.

Név szerint is többet megemlítettek közülük idősebb emberek a honismereti szak-
körben. Jóska zsidó kocsmáros volt, ahonnan a szüreti mulatság indult a csárdába. De
említenek egy "Igenyes" zsidót, akinek gerincbántalom miatt volt jellegzetes tartása. Nem
tudjuk mi volt a valódi neve „Nyestök” zsidónak.

Többen sírva búcsúztak tőlük 1944-ben, mert érezték, hogy többé nem fognak talál-
kozni velük.

Az azonosított sírok:

1. A 2000-ben állított emlék szövege héberül és magyarul:
„Ne felejtsd azokat, akik elmentek és nincsenek eltemetve. Emléküket örökké őrizdmeg.”
Mechon Simon Alapítvány
Temető Tulajdonosa

2. Perlusz Róza élt 36 évet, 1894. (Olvashatatlan szöveg). Ha az évszám a halál
időpontját jelöli, akkor a megmaradt emlékek közül a legrégebbi sír.

3. Itt nyugszik Istenben boldogultWillner Sámuel. Élt 62 évet. Meghalt 1916. márc.
19-én.

Béke legyen porai felett. Emlékül állította hű neje, Klein Pepi.

4. Tusán Istvánné Klein Klára Szül: 1887. okt. 2. Megh.: 1909. szept. 6. Béke po-
raira. Emlékül hű férje

5. Itt nyugszik Heller Ignác (né?) Szül.: Treuman Lina Megh.: 1918. szept. 20. 55
éves korában

6. Itt nyugszik Klein Róza. Megh.: 1932. juli 20. Béke hamvaira! Csák Jb. (Az ol-
vasható sírok közül a legkésőbbi temetés. Ezen a sírkövön a Csák Jb. azt a jászberényi sír-
kövest jelöli, aki számtalan sírkövet faragott a községi temetőben is, és több útszéli
keresztet is a határban. Vélhetően a hozzátartozók közül valaki túlélte az elhurcolást, mert
a kő síremlék tetejére rá van karcolva, hogy 1950)
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Megjegyzés: a fent olvasható anyag bővebb változata honismereti pályázatként megyei ifjúsági első díjat nyert
a 2008-as pályázaton, majd a következő évben a budapesti Néprajzi Múzeum oklevéllel jutalmazta.



Klein Róza sírja

7. Betét kőben héber szöveg, alatta: Klein József(né?) Engel Eszter Szül.: 1861.
decz. 1. Megh.: 1900. márcz. 16. Béke hamvaira

8. Welner Hani Szül.: 1800. Megh.: 1892. máj. 2. Béke hamvaira (Ő lehetett a le-
göregebb, hiszen 92 évesen halt meg, s talán ő volt a legrégebbi születésű, aki még élete
nagyobbik részét nem Jákóhalmán élte le.)

9. Willner Sámuelné. Szül.: Klein Regina Élt.: 29 évig. Megh.: 1900. nov. 14.
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Willner Sámuelné földön fekvő síremléke

10. Az olvashatókon kívül még van egy nem olvasható, továbbá az említett, írással
lefelé a földbe süppedt, valamint törmeléksírkövek egy kisebb kupacban. A 2000-ben ál-
lított emlékkő mögött van egy jelképes sír. Vélhető, hogy lehettek még 1932. utáni te-
metések is a következő 12 évben. Valószínűleg ezek a sírkövek lehettek a legjobb
állapotban, szinte biztos, hogy ezeket hordták el a tolvajok.

A temető további sorsát illetően ez évben levelet kapott Fodor István Ferenc Berman
Dávid úrtól, a Szolnoki Zsidó Hitközség elnökétől:
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„Először is köszönetem fejezem ki, hogy hozzájárult akkori polgármesterként és a
Horváth Péter Honismereti Szakkör elnökeként a temető újra átadásához. Sajnos a fényes
ünnepség ellenére a temetőről nem gondoskodott kielégítő módon az új tulajdonos. Ma
már benőtte a bozót és nincs látogatható állapotban.

A szomorú állapot ellenére örömteli fordulatról számolhatok be Önnek. Örömmel ér-
tesítem, hogy jákóhalmi fiatalok kis csoportja önként hozzálátott a temető rendbetételé-
hez, valamint új tulajdonos kereséséhez.

Tájékoztatom arról, hogy e munkálatokhoz a Szolnoki Zsidó Hitközség, mint terüle-
tileg illetékes hitközség, hozzájárul, és lehetőségeihez mérten támogatásáról biztosítja a
csoportot. Hogy a zsidó közösség egyetlen jászjákóhalmi öröksége ismét a békés és gyü-
mölcsöző együttélés tanúja lehessen, kérem az Ön és szervezete erkölcsi támogatását is.”

Kutatás a bozótos részen
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