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Vincze János Farkas

A JÁSZLADÁNyI ZSINAGÓGA

Írásomban egy hajdanvolt épületről szeretnék megemlékezni. Képe ma már csak az idősebb 
jászladányiaknak derenghet fel, ahogy azoké az embereké is, akik ezt az épületet látogatták. 
Egy vidéki zsinagógáról lesz szó, amelynek áldozatkész hitközössége a közel százesztendős 
jelenléte során megannyi történésen ment keresztül. Életük és munkásságuk mára feledésbe 
merült, de egyáltalán nem mondhatjuk eseménytelennek. A ladányi zsidóság történetével 
kapcsolatosan akár egy külön kötetben is lehetne foglalkozni. A zsinagóga olyan jelkép, 
mely nemcsak a helyi zsidó közösségre vonatkozik, hanem vallásosságukra és céljaikra is. 
Témámnak azért választottam a zsinagóga történetét, mert mintegy leképezi életüket és tör-
ténetüket. Jászladányon kis létszámú hitközség működött, s rengeteget küzdött a pénztelen-
séggel, de az igény egy szép épületre hamar megfogalmazódott.

E rövid írásomban nemcsak a zsinagógáról, az avatás körülményeiről, hanem azokról a 
kusza, zavaros szálakról is szeretnék szót ejteni, ami egy társadalmat mozgat. A mikro-tör-
ténelem legfőbb szépségének tartom, hogy kis közösségek története (természetesen a nagy 
történelmi folyammal sodródva) miként változik, és milyen helyi hősök, sorsok, színfoltok 
tűnnek fel egy település történelmi palettáján.

Az Isten házával kapcsolatban felmerülő kérdések között szerepel elsőként, hogy hová 
és milyet építtessenek? Ezt követően az építés körülményei még a lényegesek, valamint az 
átadással kapcsolatos ünnepség, illetve az azon résztvevők múltja és jövője.

A középkori és a földesúri birtokokon elhelyezett zsidóktól eltérő volt a közbirtokosok 
tulajdonában lévő mezővárosok letelepítési formája. A templomok egymás közti távolsá-
ga 200-500 méter volt.1 Ez a távolság egyébként megközelítőleg megegyezik a jászladányi 
Sarlós Boldogasszony római katolikus templom és a Kossuth Lajos utca 132. szám (ahol 
korábban a zsinagóga állt) közötti távolsággal. 

Ahol tiltva volt a letelepedés, ott a tiltott településtől fél-egynapi járótávolságra alakult 
ki a településgyűrű, ami kiindulópontja volt a kereskedésnek. A Jászság esetében Tiszabő, 
Tiszaroff és Tápiószele. A szabad letelepedést követően más településszerkezeti formák 
jöttek létre. Főként a vallási egyletek, zsinagógák környékére telepítettek.2 Csősz László a 
neológ hitközség alapítását 1860 körülire datálja.3 Kálmán ödön viszont a hitközség meg-
alakulásának pontos idejét nem ismerte. Amikor a jászberényi központ anyakönyvi kerületté 
alakult, Jászapáti is anyakönyvek vezetésébe kezdett, a ladányi közösség pedig az apátiak-
hoz csatlakozott.4 A hitközség szegénységét mutatja, hogy gyakran nem tudták megfizetni a 
metszőt, ezért sokszor maradtak nélküle. Azonban a vallásos törekvés szép jelképe, hogy a 
ladányi zsidóságnak az 1850-es években már volt sakterük Russ Hermann személyében. Az 
1874-es tanügyi felmérés során továbbra is a közösség anyagi gondjaira derült fény. 

1 Gerő 1989, 49.
2 Ua.
3 Csősz 2007,573.
4 Kálmán 1916, 48.
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Mivel ekkor nincs tanító, a 13 gyermekből csak nyolcnak tudták volna biztosítani a tandíj 
fizetését. 1886-ban szakítottak Jászberénnyel és Szolnokhoz csatlakoztak.5 A közösség 1910-
re éri el legnagyobb lélekszámát, 163 főt. Ez a harmincas évektől folyamatosan csökkent, 
míg 1944-re 78 fő maradt.6

Tér és forma

Klein Rudolf több szempontból is tipologizálta a zsinagógákat: kor- és építészeti stílus sze-
rint, de számunkra az épület jellegére vonatkozó tipológiája az érdekes. Eszerint a zsinagóga 
lehet parasztház típusú, polgárház típusú, protestáns templom típusú, katolikus templom tí-
pusú, jeruzsálemi templom típusú, bizánci templom típusú, csarnoktípusú, palotatípusú.7 

A parasztház típusú alig tér el a falu többi épületétől. Gyakran egy-egy módosabb zsidó 
házában gyülekeztek, vagy egy imaterem volt a szakrális tér, vagy ha többen voltak, egy 
egész épület. Sok esetben lakóházat alakítottak át e célra. Ez a háztípus törekedett a szimmet-
riára, de ettől sok esetben eltért, és még inkább a parasztház jelleget vette fel.8 Ilyen lehetett 
Lusztig Adolf háza is.9

„A századforduló idején elsősorban a vidéki városok polgársága tudja összegyűjteni azt 
a tőkét, amely már a változó, nagyigényű zsinagóga felépítéséhez szükséges.”10 A polgárház 
típusú zsinagóga díszesebb, mint a parasztháztípus, de szerényebb, mint a palotatípus.11 A 
környezet felé semlegességét igyekszik mutatni, mintsem szakrális jellegét. „A polgárház- 
vagy városi ház típusú zsinagóga falusi vagy kisvárosi változata különálló kétszintes épület, 
zárt és takarékos díszítésű, nyereg- vagy gyakrabban kontyolt tetővel. Az oldal- és véghom-
lokzat között díszítettség tekintetében kicsi az eltérés.”12

„A zsidóság területileg nem kívánt szétszóródni, hanem társadalmilag akart egyenrangú-
vá és megbecsültté válni. Így a korábbi jellegtelen zsinagóga épületét mindenáron kiemelni 
törekszik szürkeségéből.”13 E kiemelkedés iránti vágyat tükrözi a jászladányi zsinagóga is, 
melyről a visszaemlékezők is úgy nyilatkoznak, mint „díszes, szép, szintes épület”.14

Az Alföldön eme épületek külseje a nagyobb polgárházakra, kúriákra utal. „A zsinagó-
gák funkciójára kívülről mindenkor az ablakkiosztásból lehet következtetni. Ezeknél a zsi-
nagógáknál majdnem mindig van karzat, amely felett és alatt alacsonyabbak az ablakok 
vagy magasabban helyezkednek el. […] Jó indikátor még a kémény is, illetve annak hiánya. 
Nagyobb polgárházaknál minden helyiség fűthető, ami a kémények többé-kevésbé szabályos 
elosztásához vezet. A zsinagógák esetében viszont rendszerint csak a chédert és a téli imahá-
zat fűtik, azaz kémény főleg az épület nyugati felén található.”15

5 Kálmán 1916, 127.
6 Csősz 2007, 573.
7 Klein 2011, 116.
8 Uo. 123. o.
9 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
10 Gerő 1989, 50.
11Klein Rudolf palotának csak azt tekinti, amin vannak tornyocskák, kupolák. A többi, gazdagon díszítettet tovább-
ra is a polgárház típusba sorolja.
12 Klein 2011, 131.
13 Gerő 1989, 53.
14 Bagi Kálmánné Drávucz Margit (szül.1928) beszélgetés ideje: 2012. december
15 Klein 2011, 132. 
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A zsinagóga elhelyezkedéséről több tipológiai szempont alapján a következő illik a La-
dányira: „Alföldi, illetve mezőváros, várfal nélkül, lazább beépítéssel, amelynek központi 
zónájában emeletes a beépítés, a külső területeken viszont zártsorú, földszintes, majd utóbb 
kertes.”16

Körülmények

A jászladányi izraelita hitközség elhatározása, hogy egy új imaházat építsenek, régről való 
volt. Lusztig Adolf hitközségi elnök kezdeményezése volt, mert a meglévő imaház szűkös, 
régi és rossz állapotú volt. A gyűjtést is ő javasolta.17 Talán az egyik első kezdeményezés 
1886-ban történt. Január 26-án a jászladányi ifjúság a Nagyvendéglő termében este 8 órai 
kezdettel táncmulatságot szervezett „a létesitendő izr. templom alaptőkéje javára”. A csa-
ládi jegy 2, a személyjegy 1 forint.18 Mint kiderült, az esemény látogatott volt, és a tánc 
hajnalig kitartott. A belépőjegyekből 59 forint 10 krajcár bevétel származott. Az eseményre 
egészen messziről is érkeztek vendégek. Ilyenek voltak a szolnoki Klein és Skutz nővérek, a 
jánoshidai Márkus nővérek, a kiséri Réz Ilonka és a Pintér nővérek, Schwarcz Laura Buda-
pestről, valamint Tári Mariska, Ungár Etel és Czigler Mariska Tiszasülyről.19 

1889-ben még bizonyos, hogy a régi, kis imaházat használták, mivel az új épületet min-
dig templomként említették, a régit imaházként. Ekkor Rudolf trónörökös halála kapcsán 
került említésre, ugyanis a gyászlobogót az izraelita imaházra is felhúzták a római katolikus 
templomon, a községházán, a postahivatalon, a népiskolán, a kaszinó egylet épületén és a 
48-as körön kívül.20 1908-ban a helyi hitközség országos könyöradomány gyűjtési engedélyt 
kért templomépítés céljából.21 A község rövidesen határozatot hozott, hogy a hitközség ré-
szére templomépítés céljából 1000 korona segélyt adományozzon.22 A jászladányi izraelita 
hitközség a szolnoki községkerület elnökségét is megkereste „templomépítési segély iránti 
kérvényét érdemleges elintézés végett” 1912. március 12-én.23 Ezen felül a település közös-
sége folyamatosan támogatta a nemes célt kisebb-nagyobb összegekkel.24 Bornemissza Jenő, 
Jászladány jegyzője ünnepi beszédében megemlékezett Grünbaum Vilmosról, aki a gyűjtési 
indítvány után azonnal 100 koronával járult hozzá a költségekhez, valamint Frank Jakabról, 
aki a gyűjtéseket irányította.25 Az időközbeni pénzbeli hozzájárulásokon túl már a templom 
felépülése után érkezett adomány Ferenc József királytól. „Őfelsége, a király, a jászladányi 
izr. imaegyesületnek, templomszentelési költségekre, magánpénztárából 200 korona segélyt 
adományozott.”26 

Gaál István megemlékezik arról, miszerint a hitközség két képviselője támogatásért for-
dult az egri érsekhez is: 
16 Klein 2011, 429.
17 Jászapáti és Vidéke1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
18 Szolnoki Híradó1886. január 14. IV. évf. 4. sz.
19 Jász-Nagykun-Szolnok Közlöny 1886. január 31. X. évf. 5‒457. sz.
20 Jászság 1889. február 9. II. évf. 6. sz.
21 MNL JNSZML Alispáni mutatókönyv 1908. 18591.
22 MNL JNSZML Alispáni mutatókönyv 1908. 19109.
23 MILEV Izraelita Országos Iroda Iktató Naplója 1911‒1914. 31581.
24 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
25 Jászaptái és Vidéke1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
26 Jászapáti és Vidéke 1914. február 1. XIII. évf. 5. sz.
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„Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr!
Jászladány község közel másfélszáz tagot számláló zsidó hitfelekezete rozoga és életve-

széllyel fenyegető imaházából kilakoltatott és ezen ősei rajongó vallás szeretetétől áthatott 
hithű kisfelekezet vallásgyakorlatában részben szegénysége, részben alkalmas hely hiányá-
ban, akadályozva lett. A hitközség, mely ötven éve már fennáll, minden követ megmozgatott, 
hogy Istentiszteletének ősi tisztaságához a nagyságához méltó imaházat építhessen… Biza-
lommal és reménységgel fordulunk Nagyméltóságodhoz, s alázattal esedezünk, hogy áldást 
a jóságot osztó kezét mitőlünk se fordítsa el, anyagi támogatásban részesíteni kegyesen mél-
tóztassék.

Jászladány, 1913. május 6.
Flamm Lajos hitk. Jegyző Lusztig Adolf hitk. Elnök”27

Gaál István közli, hogy az érsekség 100 koronát adományozott számukra. Ferenc József 
esetében a helytörténész 50 korona adományt említ.28

Az építéssel Varga Lajos jászladányi építőmestert bízták meg, aki a korabeli sajtó meg-
emlékezése szerint egy „csinos, ízléses” imaházat épített a közösség számára.29 Az avatást 
követően az esti banketten további felajánlások történtek a templom javára: Sugár Jenő 40, 
Salgó Mór a szolnoki hitközség nevében 30, Normann Ignác 25, a jászalsószentgyörgyi hit-
község 20, Czigler N. tiszasülyi lakos 20, Fischer N. ceglédi lakos 10 és Steiner N. 10 koro-
nát ajánlott fel.30

Az avatóünnepség

A templom avatásának időpontját Szent István ünnepére tűzték ki. Meghívóikat szétküldték 
a vidéki és vármegyei meghívottak számára. Utóbbiak augusztus 6-án kapták kézhez a meg-
hívót.31 Az imaegyesület augusztus 13-ig (a Szolnok újság 12-ét említi) várta a részvételre a 
visszajelzéseket, ugyanis a meghívottak az imaegyesület vendégei voltak, és gondoskodtak a 
vendégek elszállásolásáról is,32 akik az imaegyesület vendégszeretetét élvezhették. 33 E célra 
a Nagyvendéglő és a „Korona” szálló álltak a vendégek rendelkezésére abban az időben.

Az ünnepség részletes és magasztos leírásáról a korabeli sajtó tudósított. 1913. augusz-
tus 20-án délután 3 órakor kezdődött az ünnepség Lusztig Adolf házában, amely az imaház 
elkészültéig ideiglenes imaházként is funkcionált, s az ünneplők itt gyülekeztek. A vendé-
gek (akiknek felsorolását azért is tartom fontosnak, mert személyük ékes bizonyítéka, hogy 
nemcsak a helyiek számára volt nagy esemény, hanem a hitközségek közötti kapcsolatot is 
jól mutatja) a következők voltak: Bodnár Sándor járási főszolgabíró; Heves Kornél szolno-
ki, Spira Salamon miskolci és Breuer Soma nagykátai rabbik; Friedmann Bernát szolnoki 
kántor; Büchler Pál járási főorvos; Vajda Soma és Krémer Gyula jászapáti ügyvédek; ceglé-
di, abonyi, szolnoki, jászapáti, jászárokszállási izraelita hitközségek kiküldöttei és elnökei, 

27 Gaál 1999, 134.
28 Uo.
29 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
30 Uo.
31 MNL JNSZML Alispáni mutatókönyv 1913. 16382
32 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 10. XII. évf. 32. sz.
33 Szolnoki Újság1913. augusztus 2. II. évf. 177. sz.
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valamint Bornemissza Jenő jegyző és Mészáros G. József főbíró, helyi testületek, bankok, 
társulatok és „az intelligencia színe-java”. Miután a vendégek megérkeztek, a menet elindult 
az új templom felé, melyet Lusztig Adolf és Adler Miksa hitközségi alelnök vezettek virá-
gokkal díszített tórákkal, őket pedig a járás előkelői követték. A templom előtt a jászladányi 
önkéntes tűzoltó csapat sorfalat állt Drávucz István szakaszparancsnok vezetésével. A temp-
lom bejáratánál Lusztig Adolf a templom kulcsát átadta Bodnár Sándor főszolgabírónak, aki 
szép beszéd kíséretében megnyitotta az imaház főbejáratát, ahová ünnepélyes csendben be-
vonultak. A tórák elhelyezése alatt Friedmann szolnoki kántor gyönyörű éneke töltötte be a 
teret, majd Grünbaum Vilmos meggyújtotta az örökmécsest, mely után Breuer Soma magyar 
nyelvű imát mondott a királyért és a magyar nemzetért. Ezt követte Hevesi Kornél hazafias 
és lelkesítő beszéde, Friedmann újabb éneklése, majd Spira Salamon miskolci főrabbi ma-
gasztos és mélyen vallásos szónoklata. Beszéde végén a templomot felavatta. Egy újabb dalt 
követően Breuer Soma mondott beszédet, majd az ünnepélyt a Himnusz zárta. Ezt követően 
este folytatódott az ünneplés a fogadóban 120 főre terített bankett keretében.34 A vacsora az 
Ipartestület nagytermében zajlott.35 A közönség előtt a pecsenyénél köszöntőt mondott Spira 
Salamon a királyra, Breuer Soma Jászladány község tagjaira, Rados újságíró Lusztig Adolf-
ra, Lusztig Adolf pedig a megjelent rabbikra és jelenlévőkre. Ezt követte Bornemissza Jenő 
beszéde, melyet az újság teljes terjedelmében idézett:

„Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Ha végig megyünk községünk keleti főutcáján, egy 
impozáns épület köti le figyelmünket, mely mintegy parancsszóra emelkedett ki a földből 
s amely ma már elnyerte igazi betetőzését, mikor egy kisded, de lelkes csapat ugyszolván 
vér-áldozatának Isten dicsőségére felszenteltethetett. A mai tulságosan reális világban nagy 
szó ez! Mert a létért való küzdelem nehéz munkájában görnyedő vállak több terhet már nem 
igen bírnak s ha a páratlanul sulyos pénzügyi és gazdasági viszonyok mellett egy kis gár-
da ilyesmire is képes, fényes bizonyítékát szolgáltatta hitéhez való ragaszkodásának, amely 
tettében a zsidó nép mindig első volt s őseitől öröklött hithűséggel vallásosságát ez uttal is 
bebizonyítani s az ember s Isten közötti kapcsot ez által is megszilárdítani igyekezett. Mennyi 
küzdelem, mennyi fáradtság kellett ahoz, hogy ez az évek óta bíztató álom valósággá válhas-
son s mennyi meghiúsult remény s mennyi érzékeny áldozat füződik a ma felszentelt imaház 
megvalósulásához. S most, amikor az uj templomban elhangzott első áldozat akkordjai még 
élénken visszhangoznak lelkünkben, érdemes visszapillantani arra a csaknem egy századot 
magába ölelő hitközségi életre, fejlődésre, mely a zálogba vett kis rozoga háztól a mai ma-
gasztos templomig vezet. Mintegy 80 évvel ezelőtt az alig pár családot kitevő zsidóság veze-
tői: Adler Farkas, Lusztig Márton, Gunszt Mór egy kis rozoga házat szereztek, ahol áldoza-
tukat a Jehovának bemutathatták. Tulajdonképpen innen kezdődik a hitközség eredete, ami 
fokozatos fejlődéssel annyira erősödött, hogy a nyolcvanas években már egy nagyobb házat 
szerezhettek, amelyet átalakítottak s benne istentiszteleteket tartottak. Az idomtalan, hosszu 
sárga ház s a modern fejlődés azonban csakhamar ellentéteket váltott ki a vallásukat rajon-
gásig tisztelő hívekben s így történt, hogy mintegy hat évvel ezelőtt, ‒ a hitközség fejlődésétől 
el nem választható agilis elnök, Lusztig Adolf úr arcképének a hitközségi tanácsterem részére 
történt leleplezése alkalmával – Sugár Adolf indítványában szárnyra kelt az uj templom lé-
tesítésének igéje, mely hogy testet öltött s hogy megvalósulhatott, oroszlán része van benne 

34 Jászapáti és Vidéke1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
35 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 10. XII. évf. 32. sz.
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Grünbaum Vilmosnak, aki az inditványozás után azonnal 100 koronát felajánlott, továbbá 
Jászladány községnek, amely 1000 koronát utalványozott s Frank Jakabnak, aki eredményes 
s megbecsülhetlen fáradtsággal történt gyüjtésével a költségekhez nagyban hozzájárult. De 
sok volna mind névszerint felemliteni azokat, akik koronáikkal, fillérjeikkel e magasztos cél 
eléréséhez hozzájárultak, hisz ugy lehet, hogy épen ezek a szerény fillérek voltak a legna-
gyobb áldozatok, de egyuttal a legbecsesebbek is a megvalósítás nehéz munkájában. De mit 
ért volna a nemes cél, mit ért volna az áldozatkészség, ha nem lettek volna lelkes férfiak, akik 
fáradságot, áldozatot nem kimélve, minden alkalmat, minden eszközt megragadtak, hogy a 
nemes eszme szolgálatában fellobbantott Vesta lángot kialudni ne hagyják s a siker remé-
nyében kétkedőket ujabb tettekre serkentsék. Ezek a férfiak a hitközségnek jelenlegi vezetői, 
akik Lusztig Adolf elnökkel az élen emberfeletti munkát végeztek a csekély hivet számláló 
hitközség anyagi erejét jóval felülmuló örök mü megteremtésével s bajos volna eldönteni, 
hogy közülök melyiké volt a nagyobb érdem: azé-e, aki többet adott, ‒ vagy aki azt gyü-
mölcsöztetni s a szent célnak megfelelően felhasználni igyekezett. Jutalmuk s fáradtságuk 
édes gyümölcse meg is van, mert az Isten tiszteletére mai napon, a keresztény egyház s Ma-
gyarország törvényes nagy ünnepén felszentelt imaházban maguknak is maradandó emléket 
állítottak s Jászladány község nevében én is örömmel nyujtom nekik a legnagyobb elismerés 
babérágát s biztosithatom őket, hogy nemes tettük nemcsak a hitsorsosaik szivében élő hála, 
de az egész község osztatlan becsülése övezi. Én tehát, midőn Lusztig Adolf urra s a zsidó 
hitközség vezetőire üritem poharamat, kivánom az Istentől, hogy adjon nekik hosszu, meg-
elégedett életet, hogy áldásos munkájok után felépitett uj imaházukban hatalmas Istenüket 
még soká, boldogan imádhassák s szépen fejlődő hitközségi életüknek s Jászladány község 
társadalmának még továbbra is hasznos polgárai lehessenek.”36

A sakter

„Még a zsidó templomot nem mondtam. Háború után bontották el, magyar épített oda. Olyan 
fain templom volt, hogy a Ceizleréknek mikor hordtam a vizet, a tejet, erre a helyre elküldtek, 
kacsa vót e vagy tyúk, beletették a kosárba. Mondta a Giza néni, akkor majd elmész, hát mon-
dom el, de úgy féltem, mint a csuda, mert szintes háznak mondjam. Nagyon fain kis templom 
volt, széles ablakokkal ellátva, de bent én nem voltam, csak gyött a kántor, mer mindig az 
vágott nekik, mer a zsidó hölgyek, azok nem vágtak. Be kellett vinni a kántorho. […] Sakter, 
az volt a neve, de hogy a neve mi vót, nem voltam én csak egyszer-kétszer iskolaszünetkor, 
mer úgy megijedtem mikor hozta ki azt a nagy kést, oszt a fölűrű olyan, mint a csatorna csak 
nem kerek vót, csak ilyen fél kerek, oszt ott vágta fent, oszt folyt lefele a vér mer azok a  vért 
meg nem ették, se nem vágtak se kacsát, se libát, semmit úgyho.”37

„Meg vót nekik templomjuk is, […] nagy épület vót az a izé, zsidó templom. Na meg 
sakternak hívták még a izét, a kántort. Mer kántorjuk is volt nekik. Meg tartottak misét, meg 
minden rendesen. De az meg libával foglalkozott. Itt ugye sok környék volt, azután meg töm-
ték a libát a népek. Hát olyan szerződéssel, hogy nem csináltak még akkor abbó nagy szer-
ződést, becsületes emberek voltak, elég volt a becsület ugye, hogy na töm húsz vagy harminc 
darab libát, megtömi osztan neki adja. Oszt az szedte fel a sakter, sakternak hívták. 

36 Jászapáti és Vidéke 1913. augusztus 24. XII. évf. 34. sz.
37 Bagi Kálmánné Drávucz Margit (szül.1928) beszélgetés ideje: 2012. december 17.
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Vette meg a libát osz, ű meg autóval szállította el, tudja fene hova. De vót, hogy mikor 
itten levagdosta a libát, nyakát elvágták a libának, máskor meg ílve szállította nem tudom 
hát hova, emlékszem, hogy monták, vágta a liba nyakát, egybő el kelett a nyakát vágni a 
libának, az vót kóser, az vót a jó. Egybű kellett elvágni a liba nyakát. Oszt népek, ilyen 
napszámos emberek meg akarmik, ősszel foglalkoztak vele, vették a libákat, tanyasi libákat, 
mer tanyán igencsak volt liba. Mindenütt tartottak húsz-harminc darabot, tizenötöt vagy 
akarmennyit. Oszt ősszel tudod hazahajtották a piacra, oszt itt talpon megvették a libatömők, 
osztán megtömte, oszt jó pízt kapott érte, mer háromszor38 kész vót a liba, hát jó pénzt kapott 
érte na, megérte neki megtömni, mer jó pízt kapott érte. Aszt ez a sakter ez megveszegette, 
hát vehetett itt más is libát.”39

Elbontása

A háborút követően a ladányi hitközség tagjai közül csak néhányan tértek vissza a 
településre. A holokauszt túlélőinek zöme már nem Jászladányon telepedett le. A háború 
után kiadott iparengedélyek és a közigazgatási iratok révén kaphatunk némi képet arról, 
kik tértek vissza Ladányra: Garami Lajos,40 Erdődi Ernő,41 Hőnig Pál,42 Reich Miklós.43 A 
négy személy közül azonban Erdődi44 és Hőnig45 már a háború előtt valamely keresztény 
felekezethez tartoztak, míg Reich Miklós a 40-es évek végére már Budapestre költözött.46 
Garami Lajosról keveset tudni, a Garami család és hozzátartozóinak holttá nyilvánítását 
Garami Lajos végezte. A család síremléke ma is megtalálható a temetőben.47 1949-ben a 
zsinagóga még állt erősen megrongálódott állapotban.48 Az áttérések és a holokauszt miatt 
a hitközség tagjainak és egyben a hit megtartóinak száma ‒ a helyi izraelita hitközség élet-
ben maradásához ‒ végzetesen lecsökkent. A zsinagóga sanyarú és becstelen pusztulását 
jellemzi egy visszaemlékezés: „Szalóki49 bontatta a zsinagógát, és mindenfélét elhordtak 
az emberek. Akik Istenfélő katolikusok voltak, azok hangoztatták, hogy nem szabad, mert 
az Isten megbünteti őket. A zsinagóga anyagából építettek a TSz-be istállót.”50

Záró gondolatok

Mint láthattuk, a régi parasztháztól a hitközség egy jóval impozánsabb épületet kívánt 
emelni. Ez pedig az első világháború előtt létre is jött, ami azért is árulkodó, mert ha 
figyelembe vesszük, hogy a templomépítési kezdeményezés már 1886-ban elkezdődött, 

38 Naponta háromszor-négyszer tömték a libákat.
39 Túri Ferdinánd (szül.1926) beszélgetés ideje: 2012. március 27.
40 MNL JNSZML Jászladány és vidéke ipartestületi ir. Ipartestületek és kereskedők igazolási nyilatk. 1945.
41 MNL JNSZML Jászladány és vidéke ipartestületek segédek ki- és bejelentő 1947. 55. 
42 MNL JNSZML Jászladány közigazgatási iratok 1947. 1708/1947
43 MNL JNSZML Jászladány közigazgatási iratok 1947‒1949. 3504/1948
44 MNL JNSZML Hol. Gy. 3639/1944.
45 MNL JNSZML Jászladány házassági anyakönyv 1919. 119.
46 MNL JNSZML Jászladány közigazgatási iratok 1947‒1949. 2427/1949
47 Vincze 2013, 46‒47.
48 Gaál 2000, 86.
49 Szalóki János 1950‒1952 között V.B. elnök volt a településen.
50 Bágyi Mihályné Muhi Petronella (szül.1940) Beszélgetés ideje: 2012. február 20.
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igazolja azt, miszerint egyfajta emancipációs és asszimilációs törekvésről is szó volt a kö-
zösségen belül. E folyamatnak ékes bizonyítékai Breuer Soma és Hevesi Kornél beszédei, 
valamint Breuernek a ladányiakhoz intézett köszöntő szavai. A magyarság részévé válást 
jól jellemzi, mint ahogyan az is, hogy a következő évben kirobbanó világháború során a 
zsidó közösségek buzdító gondolatokat intéztek híveikhez, hiszen egy nemzethez tartozó-
nak érezték magukat.51

De ez csak a zsidók oldaláról való megközelítés. Esetünkben azonban jelen van a má-
sik oldal is Bornemissza Jenő képviseletében. Szavaiból kitűnt, hogy abszolút közösséget 
vállalt a helyi zsidósággal, és örömtelinek látta fejlődésüket. A jegyző zsidókról alkotott 
véleménye rövid távon nem módosulhatott jelentősen, szimpátiája régebbi keletű kellett 
legyen. 1919. május 14-ig bizonyára nem változhatott meg a gondolatvilága, ám Berncz 
vörös parancsnok fehérnek minősítette, elfogatta és agyonlövette. Bornemissza a település 
érdekeit nézte, mikor a rend fenntartására alkalmas személyeket összeírtatta.52 Jól látható, 
mennyire összetett a helyzet, hiszen az avatáson elhangzott beszédek is hazafias jelleget 
öltöttek, valószínűleg a beszédet mondók meggyőződése sem változott jelentős mérték-
ben. A zsidó hitközség összeforrni látszott a helyi katolikus közösséggel, ám a nagypoliti-
kai befolyás később más, szomorú irányba terelte a helyi lakosokat is.
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