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Lukácsi László–Müller Attiláné–Simon Károly

A ZSIDÓSÁG EMLÉKEZETE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN

A Helytörténeti Körünk Jászalsószentgyörgy római katolikus temetőjének történetét a 2008–2012 
évek folyamán feldolgozta. Természetes volt, hogy ezután a közelben lévő izraelita temetőre is 
ráirányuljon a figyelmünk. Az ott lévő, viszonylag ép, vagy töredékes sírjeleket lefényképeztük, 
az adatokat dokumentáltuk, amit ebben a dolgozatban közzé is teszünk. Magától adódott ezután, 
hogy az egykor jelentős létszámú zsidó közösség történetét is feldolgozzuk. A kutatást nehezítet-
te, hogy ma már Jászalsószentgyörgyön nem él egyetlen zsidó leszármazott sem, és így az írott 
források csekély volta miatt is azokhoz a még ma élő idős emberekhez fordultunk segítségért, 
akik emlékeznek rájuk. A visszaemlékezőkkel folytatott beszélgetéseink során gyűjtött informá-
ciók képezik az itt feldolgozott anyag jelentős részét.

A zsidó lakosság tagjai tisztes polgárai voltak a községnek. Gyermekeiket taníttatták, akik 
szüleik példáját követve többnyire kereskedők lettek. Igyekvő, dolgos, szorgalmas emberek vol-
tak, jó kapcsolatban álltak a lakossággal. Harmonikus volt az együttélés még akkor is, amikor a 
II. világháború idején tombolt a zsidóellenes propaganda. Ami a háború végén történt velük, az 
emberileg nem felfogható, nem érthető. A zsidó lakosság tragédiája éppen 70 éve történt. Nem-
csak a gyászos, kerek évforduló késztetett bennünket a szentgyörgyi zsidó lakosság emlékeinek 
összegyűjtésére, hanem a mi szüleinkre való emlékezés is, akik mindig tisztelettel és szeretettel 
beszéltek róluk – különösen, ha éppen jó ismerős, vagy az Auschwitzban elpusztult osztálytárs, 
kis barátnő került szóba. Ezt a nagyon szép és emberi magatartást is szeretnénk áthagyományoz-
ni az utókorra.

Betelepedés, beilleszkedés, létszám

Az 1840. évi XXIX. sz. törvénycikk, valamint az 1849. évi március 4-i birodalmi alkotmány 
25. §-a lehetővé tette a zsidó személyek szabad letelepedését az ország településein, így a Jász-
ságban is, ahol korábban mereven elzárkóztak a zsidóság befogadása elől, és csak vásárokon, 
heti piacokon engedélyezték kereskedőiknek az árusítást. A szabad letelepedésre 1849 után nyílt 
lehetőségük, és hamarosan át is vették a korábbi görög kereskedők szerepét a Jászságnak szinte 
minden városában, falujában.

Jászalsószentgyörgyön az 1850-es években jelennek meg. 1855-ben már 34-en élnek itt. Az 
1870-es népszámlálás 9 zsidó családot regisztrált, akik 12 forint rabbiadót fizettek. A dualizmus 
évtizedeiben a beköltöző zsidó családok száma növekedésnek indult olyannyira, hogy lélekszá-
muk száz fő fölé emelkedett néhány évtized alatt, ami azt bizonyítja, hogy jó üzleti lehetőséget 
láttak az akkor még városi rangot viselő településen. Az 1893-as községi összeírás szerint Mózes 
vallású a községben 170 fő, ami a 4687 fő összlakosság számához viszonyítva 3,6 %. Az első 
világháborút megelőzően a községben 20 zsidó család élt. Létszámuk a világháború után a keve-
sebb születés és elköltözés miatt csökkent, de az 1920-as 30-as években újabb beköltözők révén 
emelkedésnek indult. 1941-ben 81 fő volt a 28 család létszáma. A Vészkorszak idején, 1944-ben, 
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86 fő élt a községben, akiket embertelen módon megaláztak, és átadva a német hatóságoknak 
megsemmisítő táborba hurcoltak el. A holokauszt túlélői – néhányan visszatértek a községbe – 
már nem tudták a zsidó hitközség életét újjáéleszteni, sem kereskedelmi tevékenységüket tovább 
folytatni, ezért rövid idő után a fővárosba, vagy külföldre távoztak.

Foglalkozásuk, szerepük a község gazdasági, kereskedelmi életében

Az 1860-as emancipáció után a községben asszimilálódott a zsidó lakosság, elsősorban a keres-
kedelmi pályán. Az beolvadásuk persze nem volt teljes, ami vallásos elkülönülésükből fakadt, és 
elégé zárkózott családi életet is éltek. Az üzleti érdek azonban megkívánta, hogy más rétegekkel, 
elsősorban a gazdálkodókkal szoros kapcsolatot tartsanak.

A zsidó kereskedők nagyszerűen értettek ahhoz, hogy miként alakítsák ki vásárlói körüket. 
Az állandó kuncsaftokat fonott kaláccsal(barhec), a gyerekeket cukorkával kínálták. A zsidó 
asszonyok férjeikkel együtt – nem politikai értelemben – közéleti emberek voltak. Mindenkinek 
eladtak, vagy vettek, mindenkit elláttak jó tanácsokkal és hitellel, szívesen foglalkoztak házas-
ságközvetítéssel is. A jó üzletbonyolítás érdekében például Édelmann Soma felesége, Weiner 
Hanni az üzlet melletti kis szobában bonyolította le a „jó kuncsaftok” vendéglátását. Kávé tej-
színhabbal, mazsolás kalács, laska mindig készenlétben volt. Az bizonyos, hogy a sokféle kel-

Az alószentgyörgyi zsidó temető
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me megvásárlására a paraszti családoknak nem volt mindig elegendő pénze, de „hozomra” is 
elvihették az árut, a kamatra meg felajánlottak egy-egy hízott libát. Péntek este, amikor a csillag 
feljött az égre, a zsidók már nem dolgoztak, csak vendégeskedtek vagy kiültek a házuk előtti 
padra. Az öreg Richter lánya, Tilda tejesasszony is mindig meginvitálta legjobb kuncsaftjait, és 
frissen sült barheccel kínálta őket.

Az biztos, hogy a zsidóság minden családja kivívta magának a tekintélyt, nemcsak pénzük 
révén, hanem szorgalmas, dolgos emberekként, hiszen maguk a szentgyörgyi parasztok, ipa-
rosok is rendkívül dolgos emberek voltak. Bár közéleti szerepük nem volt, de egy-egy zsidó 
kereskedő véleményére mindig adtak a faluban. Megszólításuk tejes úr, vagy tejes asszony, de 
becenevükön lettek elsősorban közismertek. A ma élő idős emberek szívesen emlékeznek rájuk, 
ma is még becenevükön emlegetik őket.

Kutatásaink során több idős emberrel is elbeszélgettünk róluk, s értékes információkhoz ju-
tottunk velük kapcsolatban, hogy hol laktak a községben, mi volt a foglalkozásuk.
Az alábbiakban közöljük azokat az adatokat, melyeket a ma még élő 80-90 éves szentgyörgyi 
emberektől gyűjtöttünk össze, akik akkoriban még gyerekek, illetve nagyon fiatal emberek vol-
tak ugyan, de emlékezetük ezért pontos és megbízható, amit a tőlük nyert információk összeve-
tése igazolt is.

Kovács Kálmán, Terjéki Béla, Tóth Béla visszaemlékezései:

Blajer Géza sakter (metsző) és kántor volt. Kilenc gyermekével és feleségével a zsidó templom 
mellett lakott a mai Petőfi utca 56-ban. Hozzá vitték „kóseroltatni” az állatokat. Ha egy apró hi-
bát talált a csirke, tyúk, liba testén, akkor azt már dobta is félre, mert tisztátalannak ítélte, aminek 
az ott tartózkodó nem zsidó vallású gyerekek, vagy szegény kéregetők örültek, mert elvihették.
Édelmann Sámuel (beceneve: Soma) rőfös és ékszerkereskedő. Az egyik leggazdagabb volt, 
Weiner Hanni férje. A Fő út 72. sz. alatt a központban, a Községi Könyvtár mellett volt a háza. 
Korlátlan hitelt biztosított mindenkinek. Textilárui nagyon népszerűek voltak, a pettyes ruhákat 
ő hozta divatba Szentgyörgyön. A hitközösség egyik vezetője volt.

Engel Jenő gazdag terménykereskedő. Felesége Richter Matild, „Tilda néni”, aki mindig 
kiabált a gyerekekkel, de utána adott nekik ingyen cukorkát. Boltjában, mely a főtéren állt (Fő út 
61.), fűszer- és dohánykereskedéssel foglalkozott.

Grünbaum Sámson (beceneve: Samsi) rőfös és szatócskereskedő. Sok gyermeke volt és sze-
gényen éltek. Háza a Délibáb út 5. sz. alatti ház helyén állt.

Gonda Borbála és Rozália háztartásbeliek voltak, zárkózottan éltek. Borbálát a zsidóság get-
tóba való irányítása előtt internálták. Házuk a Madách út 1. sz. alatt volt. 

Grünbaum Simon (beceneve: Sólem) nagyon gazdag szatócs és terménykereskedő. Vitriol
Jenőné volt az anyósa. Háza a Rákóczi út 12. sz. alatt, az óvodával szemben állt.
Hirsch Izidor szatócsüzlet tulajdonos. Festékkel és tejtermékkel is kereskedett. Háza a Mártírok 
utca 2. sz. alatt állt. A Tanácsköztársaság alatt direktóriumi tag volt, és a munkástanács küldötte-
ként szerepelt Jászapátin. Politikailag nem járatta le magát, a szegényeknek ingyenes élelmiszer-
jegyeket osztogatott. Az 1944-es gettóba való hurcolása idején már halálos betegként szállították 
el minden könyörgés ellenére. A jászladányi gettóból hozták haza a holttestét a zsidó temetőbe.
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Kohn Artur (beceneve: Ancsi) gazdag rőfös, textilkereskedő. A Fő út 58. sz. alatt lakott, ahol 
a volt háza bontásakor megtalálták az eldugott arany ékszereket.

Kohn Jenő, Artur testvére, akinek a Fő út 87. sz. alatt volt üzlete. Ruhakereskedéséből nem 
igazán gazdagodott meg.
Kőnig Jenő, édesapja Kőnig József, aki eredetileg fuvaros volt, majd az 1930-as évek elején az 
ő vállalkozásában indult meg az autóbusz járat Jászberény és községünk között, később Szász-
berek és Jászladány között is. Fia, Jenő üzemeltette a járatokat a 40-es években. Egri György és 
Vizi Károly voltak a sofőrök a buszokon. Kőnig Jenő háza a Fő út 101. sz. alatt volt.
Heisler Vilmosné szatócsüzlet tulajdonos. Férje, „Vili bácsi” szénakereskedéssel foglalkozott. 
Háza ma is áll még (Madách utca 4.).

Róth Zsigmond cserépkereskedő. Házuk a Fő út 37. sz. alatt állt.
Schönfeld Laura (beceneve: Lóra) kocsmáros, de szatócsüzlete is volt a Fő út 95. sz. alatt. Talán 
a legnépszerűbb zsidó személy volt a faluban, hiszen italkimérésében sokan megfordultak. Férje 
nem volt, Sára nevű lánya (Seidner Imréné) túlélte a haláltábort.
Seidner Imre italkiméréssel foglalkozott anyósával, Schönfeld Laurával. Háza a Fő út 111. sz. 
ház helyén volt.

Kőnig Arnold fuvaros. Ócskavassal kereskedett, de a legszegényebb zsidó családként tartot-
ták számon őket. A Rákóczi út 1. sz. alatt, a mai iskola helyén laktak.
Weisz Dezsőné edénykereskedő. Férje eredetileg bádogos volt. Háza a Rákóczi út 2. sz. alatt 
állt. Három lánya közül Irma visszajött a haláltáborból. Kálmán fia az internálás előtt egy évvel 
meghalt, mert a vonatból kilökték. Szeréna lányáról azt mondták akkoriban, hogy ő a legszebb 
Szentgyörgyön.

Vitriol Jenőné bőr- és gabonakereskedő. „Szépasszonynak” becézték természetes szépsége 
miatt. (Rákóczi út 12.)
Kepecs Sándor gabonakereskedő, Hirsch Izidor veje. Háza ma is áll a Mártírok út 1. sz. alatt.
Schwarcz Kálmán (beceneve: Kálmi) libakereskedő. Schwarcz Izidor fia, aki túlélte a haláltá-
bort, s visszatérte után Hirsch Izidor házának kéményében találta meg annak elrejtett aranyát 
(Óvoda utca 13.).

Lusztig Mór ócskavas-kereskedő. (Ady E. út 5.) Nagyon szegény volt, egyetlen szürke lovával 
járta a falut és a környező községeket. Amikor a ló elpusztult, Arnold fiát fogta be a kocsi elejére, 
és húzatta az árut haza. Amíg meg nem érkeztek, az apa a bakon ült. Ez többször történt így.

Weiner József nagyon gazdag búzakereskedő. Többféle üzleti tevékenységet is folytatott, 
később a fia vette át tőle a gazdálkodást. Háza ma is áll a község főterén (Fő út 57.), amely 
1950-től a Vegyesipari KTSZ tulajdonába került. Jelenleg üzletek vannak a kívülről szinte ere-
deti állapotban megmaradt épületben. Weiner felesége az elhurcoltatásuk előtt a bőrárut ingyen 
odaadta a helyi suszteroknak.

Weiner Kornél (beceneve: Nafti) Grósz Ármin malomtulajdonos veje. Lakása a Fő úton a 
mai Községháza mögötti épületben volt, és jelenleg is áll még (Fő út 53.). A haláltábort a család-
ja néhány tagjával túlélte. A malmot elveszített Zoltán fiáról nevezte el, és 1945 után még néhány 
évig béreltette is, majd családjával Ausztráliába távoztak.

Drót Mihály állatorvos, de fűszerkereskedése is volt (Rákóczi út 13.). Állítólag kikeresztel-
kedett, de fiait mégis elvitték munkaszolgálatra.

Hajdú Béla (1868–1948) orvos, kikeresztelkedett zsidó származású. Megbecsült körorvosa 
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volt a községnek az 1930-as, ’40-es években. Margit lánya tanítónő lett, akit származása miatt 
az 1940-es években nem alkalmaztak, de az 50-es, 60-as években az általános iskola biológia-
földrajz szakos tanára volt nyugdíjazásáig. (Fő út 90.)

Binét Imre (1892–1963) magánorvos, kikeresztelkedett zsidó származású. Az I. világhábo-
rúban részt vett, főhadnagyként szerelt le. Nyugdíjazásáig a községet orvosként odaadással szol-
gálta. (Rákóczi út 14.)

Szellemi, vallási életük, szokások és szabályok

A zsidóság mindennapjait a munkavégzés mellett teljesen áthatotta a több évezredes múltra visz-
szavezethető nagyon erős vallásos hagyománytisztelet. Az imák, szokások, szabályok a hóna-
pok, napok, napszakok változásától függtek.

Jászalsószentgyörgy zsidó hitközsége az ortodox irányzat híve volt. Az 1850-es években 
Jászapátihoz tartozott, de 1863-tól Jászberényhez csatlakozott. A hitközség a környék legszi-
gorúbb vallásosságban élő zsidóságáról volt ismert. Szép templommal rendelkezett, ahová a 
környező kisebb települések zsidósága is eljárt, főleg a szomszédos Jánoshidáról. A templom 
1945-ig állt fenn a mai Petőfi út 58. szám alatt, ahol a helyére az 1950-es évek alatt lakóház épült. 
A II. világháború után elpusztult épület köveit elhordták, és sokáig csak a gazos törmelékhalmaz 
emlékeztette az arra járókat a zsidóság szellemi, vallásos életének központjára.

A zsidó templom telkén állt Blajer Géza kántor és sakter lakóháza, amely iskolaként is szol-
gált a zsidó fiúgyermekek számára, ahol hitük fontos szabályait, imádságait tanulták. Rituális 
fürdő is tartozott a templomhoz.

A zsidó hitközség gondnoka Édelmann Soma, vezetője Grünbaum Sámson volt az 1940-es 
években. Az anyakönyvvezető rabbi Reich Béla volt Jászberényben. Házasságkötésre hozzá, a 
jászberényi zsinagógába utaztak a jászalsószentgyörgyi zsidó hívők.

Próbáltunk utánajárni, hogy milyen vallási szertartásaik, szokásaik voltak a zsidóságnak, de 
mivel Szentgyörgyön nem él egyetlen leszármazott sem, és egyébként is a zsidóság nagyon 
zárkózott családi életet élt, így még azok is keveset tudtak ezzel kapcsolatban elmondani, akik 
személyesen ismerték őket, vagy bejáratosak voltak hozzájuk. A szombati ünnepükről és a zsidó 
húsvét ünnepéről tudtunk meg a legtöbbet, melyek közismertek voltak a községben.
A szombat(sábát) a zsidóság legszentebb és leggyakoribb ünnepe a bibliai hatnapos teremtés és 
hetedik napi megnyugvás elvén alapul. A szombati pihenésnek, a hétköznapoktól való elkülönü-
lésnek velejárói azok a tiltott tevékenységek, melyeket nem szabad végezni.

A szombati ünnep péntek este kezdődött naplementekor, illetve az azt megelőző gyertyagyúj-
tással, melyet csak a férjes asszonyok tehettek meg otthonukban. Naplemente után már tilos volt 
gyertyát gyújtani. Az ünnep másnap a szombati naplementéig, illetve az első csillag feljöveteléig 
tartott. A szombati ünnep szigorú betartásának tilalmára álljon itt két példa: Tóth Imréné a bolti 
tartozását éppen egy szombati napon igyekezett megadni. Az adósságot, a pénzt, a zsidó keres-
kedő nem vette el, hanem azt mondta, hogy rakja le a pénzt az asztalra, amihez nem nyúlt, és 
nem is számolta meg.

Bathó Istvánt, aki Hirsch Izidor szomszédságában lakott, az édesanyja átküldte a szomszédba 
sajtért, de mivel már a pénteki alkonyat is elmúlt Hirsch így szólt Piroska lányához: „Pistával 
bemész az üzletbe, Pista majd levág magának annyi sajtot, amennyi kell neki, lereszeli, leméri. 
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Te Piroska nem nyúlhatsz a késhez, a sajthoz, a mérleghez, a pénzt se vedd el, majd Pista 
elhozza máskor.”
A zsidó húsvét (peszách) általában közel esik a keresztény húsvéthoz. A nyolcnapos ünnep a felsza-
badulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael népe a több mint két évszázados rabság után kivonult 
Egyiptomból. Az ünnepet különleges előírások s szabályok kísérik. Bálint Ferencné és Gáspár 
Józsefné, akik még mint gyereklányok szolgáltak zsidó családoknál, megfigyelték az ünnepi szo-
kásokat: ”Húsvétkor nem abban az edényben főztek, mint máskor. A húsvéti edények fenn voltak 
a padláson. Ezeket lehordták, az azelőtt használt edényeket pedig levitték a pincébe. Kenyeret nem 
ettek húsvétkor, nem lehetett morzsa sem a lakásban. A náluk szolgáló katolikusok ehettek, de 
akkor le kellett menniük a pincébe. Mikor vége lett az ünnepnapoknak, a húsvéti edényeket vissza-
pakolták a padlásra, a pincéből pedig felhozták a hétköznapokon használt edényeket.”

 
Az 1945-ben felszámolt zsidó templom
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A vészkorszak és a deportálás

Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követően a hivatalba lépett Sztójay-
kormány – a korábbi antiszemita jogalkotást folytatva – szinte naponta hozott rendeleteivel 
fokozatosan fosztotta meg életlehetőségeitől a zsidóságot. Április 5-én az 1240/1944. sz. mi-
niszterelnöki rendelet előírta a megkülönböztető jelzés viselését. Minden 6 éven felüli zsidó 
személy köteles volt házon kívül felsőruházatának bal mellrészén, jól láthatóan, egy 10x10 cm 
átmérőjű szövet, selyem vagy bársony anyagból készült „kanárisárga” színű hatágú csillagot 
viselni.

A zsidó kereskedők a községben erre az időre már lecsökkentették tevékenységüket. Érté-
keiket, pénzüket, gépi felszerelésüket be kellett szolgáltatniuk. Néhány kerékpár, írógép, hét 
detektoros rádió, 108,87 gramm arany, 4682 pengő került beszolgáltatásra.

A községben néhány nyilaskeresztes elveket hangoztató, hőbörgő személy a zsidó lakások 
ablakait kövekkel bedobálta, az ajtókat, ablakokat bedeszkázta, és a falakat fekete horogke-
reszttel, zöld nyilaskereszttel festette tele, de más atrocitás nem történt. A lakosság többsége, 
de a község akkori vezetése és a község katolikus papja is mélyen elítélték ezeket az antisze-
mita megnyilvánulásokat, bár tehetetlenek voltak velük szemben.

„Sem szüleink, sem a tanítók szájából soha nem hallottunk zsidózást. Az iskolában töb-
bünknek voltak zsidó osztálytársaink. Gazdagok voltak, és sokszor a tízórai uzsonnájukat 
megosztották velünk. Együtt játszottunk, jóban voltunk, és élveztük egymás társaságát. Ami-
kor az üldöztetésük fokozódott, Kepecs Gyuri osztálytársunkat elvittük a templomunkba és 
megkereszteltük a szenteltvíztartónál, mert azt tanultuk katekizmusból, hogy életveszély ese-
tén bárki keresztelhet, nemcsak pap.” – emlékezik Bathó István.

Az április 28-i 1610/1944-es számú miniszterelnöki rendelet elrendelte a zsidók teljes elkü-
lönítését, amely a köznyelvben gettóként vált ismertté. A Jászsági alsó járás zsidó lakosainak 
gettóját Jászladányon a Kossuth utca tömbjében állították fel, amelyet körbe is kerítettek.
1944. május 13-án Jászalsószentgyörgy zsidó lakosságát a szomszédos Jászladányba terelték 
kis csomagjaikkal. A község lakói szánalommal nézték elvitelüket. Nem tudták milyen céllal, 
végül is hová viszik őket, hiszen akkor még senki nem tudott a haláltáborokról. Amíg a zsidó 
honfitársak még néhány hétig a gettóban tartózkodtak, a parasztság köréből többen átjártak, és 
alkalmas percekben ennivalót juttattak be nekik. 85 zsidó személyt deportáltak a községből az 
auschwitzi haláltáborba

Rendelkezünk egy olyan névsorral, amely az 1944. május 13-án a gettóba elszállított zsidó 
személyek nevét és születési dátumát tartalmazza. A névsor Lukácsi Lászlóné Törőcsik Margit 
(1924–1987) hagyatékából került elő, aki 1941-től 1984-ig a Községházánál dolgozott igaz-
gatási főelőadóként, anyakönyvvezetőként, emellett helytörténeti kutatással is foglalkozott. A 
vékony, hártyaszerű A/4-es papírra írógéppel írták kék indigóval a szentgyörgyi zsidó lakosok 
névsorát az elszállításukat megelőzően. Ezt a listát látva tudjuk, hogy kik voltak a holokauszt 
szentgyörgyi áldozatai.
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A II. világháború zsidó mártírjai

Blajer Géza (1900)
Blajer Gézáné (1899)
Blajer Szerén (1926)
Blajer Erzsébet (1927)
Blajer Ernő (1929)
Blajer Rozália (1931)
Blajer Jenő (1934)
Blajer Imre (1936)
Blajer Klára (1937)
Blajer Blanka (1939)
Blajer Sándor (1941)
Édelmann Sámuel (1883)
Édelmann Sámuelné (1895)
Édelmann Gyöngyi (1921)
Édelmann Mária (1925)
Engel Jenő (1875)
Engel Jenőné (1881)
Kóhn Vera (1930)
Grünbaum Sámson (1885)
Grünbaum Eszter (1917)
Grünbaum Hermann (1928)
Grünbaum Regina (1927)
Fridlender Jutka (1938)
Gleidstein Miklósné (1910)
Gleidstein Klári (1934)
Gleidstein Zoltán (1938)
Gleidstein Judit (1943)
Gonda Borbála (1904)
Gonda Rozália (1888)
Grünbaum Simon (1902)
Grünbaum Simonné (1907)
Grünbaum Éva (1932)
Vitriol Jenőné (1885)
Heisler Vilmosné (1883)
Heisler Mária (1875)
Hirsch Izidor (1887)
Hirsch Izidorné (1882)
Kepecs Sándor (1898)
Kepecs Sándorné (1907)
Kepecs Pál (1938)
Kepecs Sándor (1934)
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Kóhn Artur (1889)
Kóhn Arturné (1889)
Kóhn Jenő (1892)
Kóhn Jenőné (1898)
Fischer Rozália (1932)
özv. Kleinné (1858)
Kőnig Arnold (1877)
Kőnig Arnoldné (1882)
Kőnig Jenő (1904)
Kőnig Karolin (1889)
Lusztig Mór (1878)
Róth Zsigmond (1901)
Róth Zsigmondné (1907)
Róth Mariska (1933)
Róth Iluska (1937)
Róth László (1940)
Róth Miklós (1942)
Seidner Imre (1910)
Schönfeld Laura (1889)
Franck Klára (1928)
Weisz Dezsőné (1882)
Weisz Szerén (1922)
Weisz Aranka (1924)
Weiner József (1865)
Weiner Józsefné (1886)
Weiner Zoltán (1928)

A fenti névsorban nem szerepelnek azok, akik a koncentrációs táborból élve hazakerültek: 
Seidner Imréné, Édelmann Jenő, Grünbaum Lipót, Grünbaum Jenő, Weisz Irma, Weiner Kornél, 
Weiner Kornélné, Weiner Klára, Schwarcz Kálmán.

E dokumentum alapján tehát Jászalsószentgyörgyről 9 túlélője és 67 áldozata volt a 
holokausztnak.

Kutatásunk során, anyaggyűjtés közben azonban feltűnt, hogy a névsorból hiányzik egy-két 
olyan név, akik közismertek voltak a faluban. Később kiderült, hogy valóban több áldozatról van 
szó. 2010-ben a Yad Vashem Levéltár (Jeruzsálem) adatbázisában az interneten történő hozzáfé-
rés segítségével találtunk még neveket, akiknél a születési hely, a háború alatti tartózkodási hely 
Jászalsószentgyörgyön volt megadva. E dokumentumokban több esetben a személyi adatokon 
túl a halálozási hely, a halálozás ideje, a halál oka is szerepel. Az adatbázisba ezek a nevek a 
túlélő rokonok, vagy túlélő fogolytárs tanúvallomása alapján kerültek. Ezek közül, a már ismert 
áldozatok nevét kiszűrve az alábbi 11 fős névsort kapjuk:
Édelmann Maca (1924), Grünbaum Bella (1900),  Grünbaum Éva (1930), Gonda Karolin (1869), 
Kepets György (1934), Grünbaum Piroska (1900), Hirsch Piroska (1898), Schwarcz Izidor, 
Hirsch Piroska lánya Piroska (1932)
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Ők is valamennyien Auschwitzban lelték halálukat 1944 júliusában a dokumentumok szerint, ami 
az azonos időpontok alapján tömeges, gázkamrában történő halálozást jelent. Kepets Sándorné 
Ravensbrückben, Weiner Zoltán Bergen Belsenben haltak meg a már felsoroltak közül.
Az adatlapokból kiderül, az is hogy:

Dróth István (1922) Oroszországban halt meg, mint munkaszolgálatos
Grünbaum Simon (1902) munkaszolgálatosként lövés által halt meg
Így tehát a holokauszt, vagy ahogyan héberül nevezik a Shoah („égő áldozat”) jászalsószentgyörgyi 
mártírjai a mai tudásunk szerint 78 fő, akik közül 28 gyermek volt.
1991-ben a Községi Önkormányzat a főtéren a II. világháborús emlékműre a háborúban elesett 
katonák és civil áldozatok nevei után az ő nevüket is szerette volna felvésetni, de a nevek bi-
zonytalansága miatt ehhez az országos zsidó szervezet nem járult hozzá. Kérésükre az alábbi 
emlékező felirat került az emlékműre:
„Kegyelettel emlékezünk azokra a zsidó honfitársakra, akiket megölt a gyűlölet, és akik mártí-
rokká váltak a II. világháború poklában.”

Az izraelita temető

Az izraelita temető a község keleti végén a római katolikus temetőtől kb. 300 méterre, a 
Jászladányra vezető országút mellett mintegy 700 m2-es területen helyezkedik el magas beton-
kerítéssel körbe véve. A temető sokáig nem volt elkerítve, s így a II. világháború után a márvány 
síremlékek közül több eltűnt, néhányat vandál kezek összetörtek, a sírok egy részét feltúrták 
arany ékszerek után kutatva.

Az évtizedekig fákkal benőtt, bozóttal takart temető az 1990-es évek elején lett elkerítve, ami 
az Ausztráliában élő Weiner család leszármazottjainak köszönhető. Ők azóta minden év tavaszán 
látogatták is a temetőt, de az utóbbi években már nem jöttek. Talán, mert már megöregedtek, 
vagy esetleg elhaltak ők is. Ennek ellenére a temető szomszédságában élő lakos, akit megbíztak 
a temető tisztán tartásával, továbbra is lekaszálja nyaranta a füvet. 

2014 tavaszán a holokauszt 70. évfordulója alkalmával Izraelből a Grünbaum család leszár-
mazottai Magyarországra látogattak, és Jászalsószentgyörgyön az izraelita temetőben tiszteletü-
ket tették rokonaik sírjánál.

A zsidó hitközség temetője 1858 után létesülhetett. A pár évvel korábban beköltözött zsidók 
még nem voltak annyian, hogy temetőt létesíthessenek, mert a hagyomány szerint a temetési 
szertartáson tíz zsidó férfi családfőnek kell részt venni. Ezért 1858-ig Tápiószelére vitték el a 
halottaikat. Amikor létszámuk már elég nagy volt, csak akkor történhetett a temető létesítése, 
amihez a helyi hatóság engedélye is szükséges volt.

A temetőhely, héberül Báth Hácháim, az élők háza. Így nevezik a zsidók, mert vallásuk sze-
rint halottaikat, halhatatlan lelküket élőknek tekintik. Ezért nincs a temetőikben lejárati idő, a 
nyughely örök, amíg csak létezik. Számukra hitük törvénye írta elő a halottak egyenlőségét. Azt, 
hogy a temetőben gazdagot és szegényt megkülönböztetés nélkül, elhalálozásuk sorrendjében, 
egymás mellé kell temetni. Ez megfigyelhető valamennyire ebben a temetőben is, annak ellené-
re, hogy sok sírkő törött, hiányos. A megmaradt sírfeliratokból következtethetünk a zsidó lakos-
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ság életére is. A sok régebbi, héber feliratú márvány sírkő zárt vallási és közösségi életükre, lassú 
asszimilációjukra utal. Gazdagságukat az értékes márvány síremlékek jelzik. Ezek formailag, 
alakilag igen változatosak. Van köztük fekete márvány obeliszk, karcsú fehér márványoszlop, de 
a legtöbb a nagy, vörös márvány álló téglalap, felül félkör alakú záródással. 

Több síremléken megjelenítve van a bánat, a gyász jelképe, a vésett szomorúfűzfa, vagy az 
Izraelhez való tartozás jelképe a Dávid csillag és az olajág koszorú jelkép.

A megmaradt sírkövek közül 34 héber feliratú, 10 magyar, illetve részben héber nyelvű. 10 
sírkő eltörött, földön fekszik, olvashatatlan a felirata. Feltűnően szép Kohn Margitka emlék-
műve, melyet alkotója művészien formált meg a liliommal, az ártatlanság szimbólumával. A 
sérülten is szép sírkő felirata megrázó és megható: „Drága életed tőlünk elszakadt…emléked 
őrzi forró szeretetünk…hideg kő sokáig megmarad…téged sose feledünk.” A többi sírkőn lévő 
felirat is szeretetteljes családi kapcsolatra utal: „pótolhatatlan hitves”, „felejthetetlen drága fi-
unk”, „legjobb anya” …stb.

A temetés után 11 hónapon keresztül az elhunyt fiúgyermekei minden nap imádkoztak, majd 
a sírkövet általában a temetés után 12 hónapra állították fel.
A sírjeleken néhány magyarul szereplő név viselőjéről megtudtuk, hogy például a Fischmann 
és Grünhut családok már a 19. sz. végén jelentős szerepet töltöttek be a községben. Fischmann 
Ignác – az 1902-ben elhalt Fischmann Gyula apja – az 1892-ben alakult Takarékpénztár vezér-
igazgatója volt. Grünhut József pedig – az 1888-ban meghalt Grünhut Józsefné férje – építkezési 
vállalkozó, akinek téglavetője volt a község határában, s a gőzmalmot is működtette a 20. sz. 
elején Grünhut és Fia cégnéven.
Tehát, a zsidó lakosság közül a községbe való beköltözésük után nem sokkal már voltak olyanok, 
akik komoly tőkével rendelkeztek. Grünhut József és Schönfeld Ignác a község virilis képviselői 
között szerepelnek 1893-ban. Gazdagságuk több család esetében csak erősödött a házassági kap-
csolatokkal azáltal, hogy a helyi izraelita közösségen belül választottak párt maguknak. Ez elő-
fordult például az Édelmann–Weiner, a Hirsch–Kepets, a Grünbaum–Vitriol, a Gonda–Heisler 
vagy a Seidner– Schönfeld családok esetében. Így érthető, amiért minden rájuk visszaemlékező 
adatszolgáltató a zsidó családok összetartását emelte ki a gazdagságuk és a hagyománytisztele-
tük mellett.
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