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Ember Mária

Abádszalók zsidósága - Abáds z,al k vesztesé ge
Szül falum, Abádszslók ké t Tisza menti települé s:
Tiszaabád é s Tiszaszalófr egyesülé sé b l keletkezett a mú lt
század vé gé n- de mé g az é n gyerekkoromban, tehát a
harmincas é vekben is megkülönböztetté k, ki abádi é s kj
sza]óki, É nmagam sem az egyiknek, sem a másiknak
nem vagyok tekinthet , miután a ké t települé s közti,
egykori senkiföldjé n, a ré gi földbirtokos-család, az Orczq
bárók kú riájából lé tesült közsé gházával átellenben, egy
ú l utcában laktunk, Ámde mé g gyerekkoromban is hall,
hattam nem egyszer, hogy valamelyik kocsmában, bor,
közi állapotban ölre mentek egymással a szalóki bicskások meg az abádi bicskások, ,.
Az é n id mben az uraság már nem a Tisza szabályozásában közrem köd
Orczy L rincet, az l718 é s l789
köZött é lt költ t é s családját jelentette, a többi között
Oí czy Emma bárón t is, akinek a nagy francia forrada-

lom idejé n, l792 szeptemberé ben kezd d , ,,A vörös
Pimpernel" cí m regé nye angol nyelven sokkal nevezetesebb, mint idehaza, nem, az é n gyerekkoromban
már nem az Orczyak vo]tak a környé k urai, hanem a
gróf Szapáryak, s az egyesí tett ké t közsé g hosszan e]nyú ló f utcáiát is gróf Szapáry utcának hí vták, A
Szapáryak kasté lya messze kí vül esett a falun, az ú gy
tudom, pártában maradt öreg grófkisasszonyokat é n
csak a hintaiukban láttam, amikor Vé gighajtattak a
családiukról elnevezett f utcán, jókora porfelleget kaVaí Va,

A zsidók els emlí té se tudomásom szerint é pp Orczy L rinc báró egyik versé ben maradt fenn err l a
tájró\, ,,Panasz" a cí me, 1772,82 köZött keletkezett, s
miután mindössze ké t szakasz, felolvasnám:
Bánságot meglártam, Bácskán óltaljöttem,
Araru4 kalászt hazó í öldát meqszemlé Item,
Három ronqyos í alut kiráIuomtól hé rtem,
Dr gán szabatt árát meg nem í izethettem.
Papok szedih zsftját kövé r mueinhnek,

Hadi sereq Szú a ereié t né pünkneft,
Zsidó, qöröa,

örmé na töltözik

hincsünkkel,

Nemzetem vesz J,ih seté t törvé ru4ekkel

-

Hogy az egykori Tiszaabádon é s Tiszaszalókon ,,által
iött" vagy ott megtelepült zsidók mennyire töltekeztek
fel a vidé k kincseivel, erre vonatkozóan felvilágosí tással nem tudok szolgálni, Gyerekkoromban minden-

esetre volt már zsidó templom Abádszalókon, szeré ny, egyhajós é pület, meJyb l a szocia]izmus é veiben
Elhangzott l999. iú nlus 27-é n szolnokon, a Damianich láno§
Mú zeum által szervezett koní erencián.

gabonaraktár lett, ,, A templomnak fából ácsolt erké lye is volt a n k é s leánygyeí mekek elkülöní té sé re, s
ami a legszebb: a mennyezete é gszí nké krevolt festve,

csillagokkal telehintve, ugyanaz a ké z ké szí thette,
amely a római katolikus templom udvarán felá]lí tott
Sziklás Madonna háta mögött a kis m vi barlang bels bé l]eté tfestette be é gszí nké kreé s pettyezte tele
csillagokkal,
Papja az abádszalóki zsidótemplomnak nem volt,
igazi ünnepeken valamelyik szomszé dos teJepülé sr l,
nagyobb helyr l, Kunhegyesr l, Kisú jszállásról vagy
Karcagról hí vtak papot, Volt egy hitoktató , Kohn bácsinak hí vták, szé p, göndör szakál]a volt, akáí a hittanvolt az
kön5,vben a ré gi prófé táknak; a templomban

el imádkozó, Ezt a Kohn bácsit l942,ben vagy'43ban behí vták munkaszolgálatra, a felesé gé t, a í iát é s a
]ányát 1944-ben Auschwitzba deportálták, a családból
senki sem té rt Vissza, Mé g egy, egyházinak nevezhet
szemé lyisé g é lt Abádszalókon, a zsidótemplom melletti kis ,,szolgálati lakásban", a sakter bácsi (a rituális
metsz ), ugyancsak egy szbe csavarodó szé p szakállú , pici bácsi, ha iól emlé kszem, a lánya vezette a háztartását - k is odavesztek Auschwitzban mind a ketten, Ha most elkezdjük a Vesztesé glistát felfektetni,
akkor ez eddig már hat szemé ly,
Zsidó iskola nem vo]t Abádszalókon, é n magam a
római katolikus elemi iskolába jártam, azé rt oda, é s
nem a református iskolába, meí t ez volt közelebb a
házunkhoz, Miké nt az pusztán e té nyb l kiolvasható,
vallási türelmetlensé get gyermekkoromban nem tapasztaltam, Iskolám az egri római katolikus egyházmegyé hez tartozott, füZeteinken ovális keretben az egri é rsek arcké pe volt látható, hittanórán nekem, mint
másvallású nak, nem volt kötelez ré szt vennem, kjmehettem volna a tanteremb l, node mentem voIna
ki unatkozni az udvarra? Akkor már é rdekesebb vo]t
bent maradni, hallgatni a katekizmus-oktatást, né melyik nehezebb felfogású osztálytársamnak, ha elakadt
fe]elé s közben, nem egyszer é n sú gtam; a ,,llszi", a fiatal tisztelend ú r elnyomott egy mosolyt, tudomásul
Vette. Voltam misé n is, nem egyszer, tetszett nekem a
magas templomablakokon bees fé ny misztikus játé ka,

ZSidó osztá]ytáí sam egy volt, Grürtwald Aranka, egy
iómódú keresked kislánya, t, apját-anyját, valamint
a háztartásukban dolgozó, talán távoli rokon zsidó
mindenest e]puSZtí tották Auschwitzban; a Vesztesé glistán ez már tí z szemé ly, Aranka bátyla, Pista, aki
munkaszolgálatos volt, megú szta, hazakerült, fellött
Pestre, né hány é wel ezel tt halt meg, a Keravillná]
dolgozott, azaz megmaradt a kereskedelem területé n,
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E]é rkeztem a keresked

ré tegig, mely szül falum-

ban is a legtöbb zsidót szí vta magába Grlszmann Miklós, a felesé ge, a kislánya é s az anyósa arra a szerelVé nyre SZállhatott fel, amely Ausztriába vitt hadi munkára, k né gyen megmaradtak. Testvé re, Sándor, an,
nak a felesé ge é s a nálam id sebb 1ányuk ugyancsak
hazaté rtek Ausztriából, de a házaspár már itthon meg,
halt tí fuszban, amit magukban hordtak, a lányuk pedig ké s bb elment Palesztinába, Ta]án számí thatom a

szül ket a deportálás áldozatai közé , hiszen onnan
hozták a betegsé get, vagyis a vesztesé g]istán van tizenké t szemé ly, a hazaté r ké n öt, Crünwald Pjstáyal
hat.

Keresked volt mé g- Kleiné h, kvasáruval, zsinegge1,
köté ]lel satöbbivel foglalkoztak, az apa é s a fiú munkaszolgálatból hazakerült, az anya elpusztult a deportá]ásban: a vesztesé glistán tizenhárom, a hazaté r ké n
nyolc, Volt mé g egy kis bolt, Enqel bácsié ké , az id s
házaspár nem kerü]t haza, miké nt egy távolabbj kis
vegyesbolt tuiajdonosa sem, a felesé ge sem, akit l
gyerekkoromban mindig fé ltem, mert csú nya lila foltok voltak aZ arcán. A vesztesé glistán további né gy,
aZaZ tizenhé t_ Trencsé nqié kcip keresked k voltak a piacté ren - az asszony, É vikenev kislányával odaveszett, a fé rfi talán meglött, nem emlé kszem, A vesztesé glistán tizenkilenc, a megmaradtak száma talán hé t,
Ahogy visszaemlé kszem, nem is volt szül fa]umban
olyan vegyeskereskedé s vagy szatócsüzlet, ami ne zsidó ké zen lett volna a háború el tt, Termé nykereskede]emmel is foglalkoztak zsidók, mindenekel tt a hitközsé gi elnök, Blum ]akab é s fia, Blum LásZló, továbbá
a Tokaihegyaliához kapcsolódó borkereskedelemmel
Ungár ]en . AZ emlí tettek hárman hazajöttek, ré szben
az ausztriai deportálásból, ré szben a munkaszolgálatból, hozzá kell mé g adni B]um Lász]óné t, az a megmaradtak liStáján ú jabb né gy, tehát tizenegy, Elpusztult
Ungár |en anyla, Miklós nev öccse, é s a háztartásukban segí t n rokon: a vesztesé goldalon további
három. összesen huszonkett , Blumé k Abádszalókon
maradtak, a tiú , ú ev ha]lottam, kocsis lett a termel szöVetkezetben, UngáI ]en feljött Pestre, egy cip boltban volt eladó, Annyit mondhatok, hogy a kereskedelmi infrastruktú ra elsorvadása a háború utáni faluban az áruké szletek leapadása é s a kispolgári ré teg
elleni ideológiai hadviselé s mellett a zsidó keresked
ré teg eJh u rcolásá nak-kiirtásának következmé nye is
volt; ú gy hallom, a mai napig nincs annyi üzlet a faluban, mint ötven é wel ezel tt_ lgaz, a lakosság lé lekszáma is csökkent ötven é wel ezel tt Abádszalók
tí zezer lakosú nagyközsé g volt ]ász_Nagykun-Szolnok
vármegyé ben a tiszaj fels iárásban, most már é \tize,
dek óta nyolcezer kórü1 jár a ]akosok száma, Ámde
nyolcezer lakos is elbí rna annyi üzletet, mint amennyj
az é n emlé keimben é l,
Iparosok: Ehrlich pé ké sa lánya, Bori, Auschwitzban
pusztult el, schwartz lstván hentes ViSSZaté rt a munkaszolgálatból, a felesé ge odaveszett a deportálásban,
Eí senberger gumiiaví tó ugyancsak tú lé ltea munkaszolgálatot, a felesé ge nem té rt Vissza, Né ggyel többen a
Vesztesé glistán, az huszonhat, kett Vel többen a meg2164

maradtak listáján, az tizenhárom, Különösebb ipar
nem m ködött szül falumban, volt ké t-három malom, s ha a ma]mosok közt akadt is zsidó, azok nem
ott é ltek, a molnárok pedig nem zsidók voltak, Talán
az egyik malomtulaldonos házánál szolgáit házmesterké nt egy öí eg Zsjdó né ni, a deportálásba Vele ment
Juditka nev unokája, a Vesztesé glistán további ké t f :
huszonnyolc, Saiátos háZiipara volt Abádszalóknak, a
csipkeveré s, ám a csipkever n k álta]ában paraszt
n k voltak, A patkolókovács a falu vé gé n,aki kovácsolt vas kerí té seket is csinált, egy ügyes kez sváb
ember volt
Gyerekkoromból emlé kszem szüleim baráti köré b l
olyasfajta beszé Igeté sekre, hogy ipar kellene Abádsza,
lóknak- Seiyemhernyótenyé szté st l vártak csodát arrafelé is sokan (bólingatott is az eperfa lombla ú tonú tfé Ien),a nagyszer

akácmé z nagyobb arányú gy jté -

sé t l is jobb módot remé ltek, teife]dolgozó

üzem,

konzervgyár, szörpsaltoló lé trehozásáról ábrándoztak,
Ezzel szemben egy szikvizes volt, egy zsidó házaspár,

azok emlé kezetem szerint megmenekültek: velük
pozití v lista tizenöt f re n .

a

Meglep en sok é rtelmisé gi é lt akkoriban szül falumban. Akadtak, akik nyugdí i után oda vonultak vissza: egy
Kazinczy nev Volt törvé nyszé ki bí ró villáját látom magam el tt, azután egy Bozóky nev katonatiszt özvegyé nek házát, a Boleman-hölgyek (a püspök rokonai)finom
otthonát, é s mé g sorolhatnám, Az id közben elte]t é \tizedek ezt a ré teget anyagilag, erkölcsileg szé tz zták,
ket kuláknak min sí tetté k, fiaikat-lányaikat nem Vetté k
fel az egyetemre, segé dmunkási sorba ké nyszerí tetté k.

Pedig ez a vé lemé nyformáló ré teg, ha pletykás volt is,
ha kicsinyes, mint ma már tudjuk, nem né ]kü]özhet
egy falu közössé gé nek é ieté b l.
E falusi el kel sé gek között zsidó nem akadt, de az
ismeí etsé g fennállt, olykor barátsággá szelí d lt, disznóölé sek idejé n hurka,kolbásszal teli tálak kóstoló
cseré ie folyt (Abádszalókon kevé s zsidó család VeZetett kóser háZtartást), Á]lami tisztvisel - közsé gi
jegyz vagy körorvos - zsidó nem lehetett akkoriban,
de Rácz Mihály állatorvos bizonyára hatósági iogkört
is betöltött - t a csend rök azután fé lholtra verté k,
bele is pusztuit. Felesé ge, fia megmaradt: a pozití V
listán tizenhé t f , a vesztesé glistán huszonkilenc,
Tekintettel arra, hogy Abádszalókon akkoriban járásbí róság m ködött, három ügyvé d é lt ott, közú lük
az egytk az é n é desapám, akit Sárvárra internáltak,

Auschwitzba deportáltak, meggyilkoltak, ]árásbí ró
nem lehetett zsidó, ám a bí róságon dolgozott egy

Przisz nev fogalmazó, akir l csak akkor derült ki, hogy
zsidó, amikor behí vták munkaszolgálatra, ElpuSZtu]t
is, a deportálásban a felesé ge is, karonül gyermeké Vel; a Vesztesé glista további né gy f vel Sú lyosabb: eZ
harmjnchárom. A háború t követ en Abádszalókról
nem tudom, mié rt, elvitté k a iáráSbí róságot, az ügyvé dek is elmentek, s mint utóbb hallottam, tán kunhegyesí l, az ottani ügyvé di munkaközössé gb l iárt ki
ké s bb egy-egy dé lután ,,rendelni" egy-egy ügyvé d_
Hasonló folyamat Zajlott ]e az orvostársadalomban
is, Orvos család három is volt, nem zsidók, a patikusé k

Sem Voltak azok, mé gí S,már termel szöVetkezeti

köZsé g

korában az volt a falu egyik gondla, hogy máshonnan
;ártak ki orvosok sz kre szabott rendelé si id re a faluba, Fogorvos sokáig nem volt, a zsidó volta miatt elhurcolt dr, Lalios Manó é s felesé ge hazakerült ugyan a deportálásból, de k azután elmentek az országból, É letben maradásuk té nyé vel az aZ é n szememben pozití V
lista ké t f vel növekszik: tizenkilencre n , mé g ha a köZsé g el is veszí tette akkoriban egyetlen fogorvosát. Hazaté rtünk mi is, anyám, hú gom meg é n, az összesen huszonkett - az elpusztí tott harminchármak ellené ben,
Meg kell 1egyeznem, hogy Abádszalókon viszonylag
magas az é letben maradottak száma az ország más vidé keihez ké pest, Az akkori Magyarországnak a Felvidé kkel, Kárpátal|ával, É szak-Erdé llyeJ,Dé lvidé kkel
megnöve]t területé r l minden zsidó transzport,,cé láliomása" Auschwitz volt, összesen né gy szerelvé ny kivé telé vel, amelyeket várat]an é s vé letlen szerencsé vel
Ausztriába irányí tottak, hadifontosságú munkákra, Í gy
a szolnoki cukorgyárból indí tott ké t szereivé ny közül
az egyik Auschwitzba, a másik Ausztriába, a debreceni

té glacyárból indí tott három szerelvé ny közül kett
Auschwitzba, egy Ausztriába ment, Bajáról, valamint

Szegedr 1 é rkeztek mé g tranSZportok egy nagy auSZtri-

ai e]osztó táborba: Strasshofba,

,^bádszalóft földje, né pe, kultú rája"

cí mmel 19ól -ben a

szo)noki ,,Damjanich János Mú zeum" kiadott egy falu-

monográfiát, amelynek összeálIí tásában dí , Antal
Károly általános isko]ai tanáré é S aZ álta]a Vezetett
honismereti szakköré a f é rdem, Annak idelé n ismertet t í rtam a kónyvr l a ,,Né pm velé s"cí m lapba,
é s fájdalommal kifogásoltam, hogy a könyv szerint
,,a második világháború a lakosság lé lekszámában
nem okozott lé nyeges változást", s meg sem emlí ti,
hány katonafiú t siratnak, hány csaJádot deportáltak,
mennyien távoztak a fö]desurak, inté z ik, a falusi jn-

telligencia köré b l Nyugatra stb, PersZe, tudom,

hogy nekem, akkor már pesti hí rlapí rónak könnyebb
vo]t ezt leí rnom, mint lehetett volna annak, aki egy
sz kebb látóköí
megyei pártvezeté sse] küzd min-

den szóé rt, ,.
Ennek ellené re hiányolom, hogy a könyvb l nem
derült ki a falu háború s vesztesé ge, szemé lyekre lebontva, hiszen a körorvos Mé száros doktor bácsi vagy
a Takaré kpé nztár igazgatója, Kiss Kálmán is a háború
áldozata lett, a doktor bácsi pé Idáui egy bombatámadásé ; é s a magyar falvak társada]mának szé ttrancsí rozását, egyes ré tegeinek kijrtását a fasizmus kezdte el,
majd a sztálinizmus vé gezte be,
A károk ióvátehetetlenek.

König Róbert fametszete
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