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A Holocaust jósvafői áldozatainak nyomában 

 
Keveset, mondhatnám, semmit nem ismerünk a Jósvafőről elhurcolt zsidó kö-

zösség további sorsáról, kálváriájuk utolsó állomásairól. Az idősek elmondása 

szerint Kassára kerültek, a téglagyár gettójába, ahonnan Auschwitzba szállítot-

ták Őket. A fennmaradt legendák szerint néhány jósvafői ott, a téglagyárban is 

felkereste Őket, élelmiszert eljuttatva a nélkülözőknek. 

Az alábbi közlést a „mindenkilapja.hu” web-oldalon találtam, változatlan for-

mában közre adom: 
 

„1944. április 24. hétfő  
 

Jaross Andor rendeletet adott ki - 172.207/1944. VII. b. sz. - a zsidó szerve-

zetek és intézmények feloszlatásáról. 

 

Endre László látogatást tett a sátoraljaújhelyi gettóban. A város főjegyzője 

ezután indítványozta a "zsidók mielőbbi továbbszállítását, mert a város keresz-

tény lakosságára is veszéllyel járt ez az összezsúfolt állapot". Ugyanezen a na-

pon Adolf Eichmann, Dieter Wisliceny, Hermann Krumey, továbbá az Endre 

László és a Ferenczy László által vezetett magyar "zsidótlanító különítmény"  

Takács Albert, Lulai L. László stb.  megbeszélést tartott Kassán, ahol a gettósí-

tást ellenőrizték. Tárgyaltak az I. zsidótlanítási műveleti zónában végrehajtandó 

feladatok menetéről, és szóba került, hogy a deportáló vonatok Kassán haladja-

nak keresztül. Még Rudolf Hösst, az auschwitzi tábor parancsnokát is a városba 

rendelte Eichmann. 

A kassai gettóban, a tisztiorvos jelentése szerint, "a kiütéses tífusz gyanúja 

merült fel", ami ellen azonban nem tettek semmit. Az ellenőrzés után a kassai 

rendőrség által kiadott hirdetmény később az egész országban mintául szolgált. 

Szövege a következő volt: 

"Április hó 28-án, 18 óra után Kassa város területén  a téglagyári tábor kivéte-

lével  zsidó személy nem tartózkodhat. Kivételt képeznek azok, akiket a lakásuk 

szerint illetékes rendőr-  vagy csendőrjárőr ugyanezen a napon lakásukban to-

vábbi intézkedésig meghagyott, és külön névjegyzékbe foglalt. Minden más zsidó 

jelentkezni tartozik ugyanezen a napon 17 és 19 óra között a téglagyár átvevőbi-

zottsága előtt. Azokat a zsidókat, akiket ez időpont után a hatóság a város terü-

letén talál, azonnal letartóztatja és internálja. Ismételten szigorúan figyelmezteti 

a rendőrkapitány a város lakosságát, hogy aki zsidó személyt vagy vagyont a 

fenti időpont után a lakásában vagy bárhol rejteget, azt letartóztatja és internál-

ja." 

Kassa zsidó lakossága mellett a téglagyári gettóba került Abaújszántó és az 

Abaújszántói járás, Encs, Gönc és a Gönci járás, Nagyida, Szepsi és a Csereháti 

járás, Torna és a Tornai járás zsidó közössége is. A helyi zsidó tanács elnöke 

http://csatomihaly.mindenkilapja.hu/blog/19401129/renderpost/19495837/1944-aprilis-24-hetfo
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Kolos Ákos ügyvéd, a neológ hitközség elnöke volt, aki részt vett a március 28-i 

budapesti ülésen, és kezdetben a hatóságokkal való együttműködés pártján állt.  

A tanács tagjai Berger Dezső, Garai Sándor, Görög Artúr, Spira Ignác, Roth Ig-

nác és Ungár Jenő voltak. A gettóból, egy június 22-i petíció szerint körülbelül 

12.000, a kassai vonatlista szerint mintegy 15.000 főt vittek el. 

 

 
 

Részletek a jósvafői zsidó temetőből 
 

       


