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avidékizsidóságotasoáalattszinteteljesenelpusztították.Intézményeiisazenyésze-
té lettek. az eltűnt (lerombolt, leégett) zsinagógák képét szerencsés esetben egy-egy
képeslap,magánfotó, esetlegpublikációőrzi.Megsemmisültekahitközségi irattárak,
elvesztekamagániratok,fényképek.azsidóüzleteket,lakásokatátalakították.alegtöbb
vidékitelepülésenmársemminememlékeztetarra,hogyottvalahazsidókéltek,jelen-
tőszsidóközösségek,melynektagjaiaváros,afalugazdasági,társadalmiéskulturális
életében fontos szerepet játszottak. amimegmaradt belőlük, az a temető.Már ahol
megmaradt.aközösségekelpusztításávalugyanisazsemmaradt,akiatemetőketgon-
dozza,asírokatlátogassa.Pedigahalottakrólvalógondoskodásazsidóvallásegyikleg-
fontosabb parancsa. Egészen a közelmúltig Magyarországon közel másfélezer olyan
zsidótemetőtjegyeztek,melyazelmúlthatvanévbenahitközségekfelszámolásamiatt
gondozatlanulváltatermészetésarongálókmartalékává.agránitköveketelhordták,a
területetgyom,cserjék,fáknőttékbe,akerítésekneknyomátsemlátni.

aterületijogviszonytcsakarendszerváltozásutánkezdtékrendezni.1 avolthitköz-
ségektulajdonábanlevőterületekre1997-iglehetettigénytbejelenteni,atulajdonren-
dezéshatáridejét2011-retették.2 azigazifordulat2001-benkövetkezettbe,amikora
kormányúgyhatározott,évitámogatástnyújtaMazsIhIsz-nekalezártzsidótemetők
fenntartására.3 a támogatás összege 2002-ben 35millió Ft volt. az összeget négy-
éventekell felülvizsgálni.a támogatástaMazsIhIsza teljesegészében lezárt zsidó
temetőkvallásielőírásokatéskegyeletiszempontokattiszteletbentartófenntartására,
valamintanemzsidóhitközségektulajdonában levőzsidótemetőkfenntartásáraés
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1. 1991.XXXII. tc.avoltegyházi ingatlanokegyrészénekavisszaadásáról.Magyar Közlöny,
1991.július22.no.82.

2. 1997.CXXV.tc.avoltegyháziingatlanoktulajdonjogihelyzetérőlszóló1991.évi.XXXII.évi
törvénymódosításáról.

3. Magyar Közlöny,2001.december26.no.155.



4. 1140/2001kormányhatározat.
5. BaloghMargit–TomkaMiklós–schweitzerGábor: Vallásosság, egyházak és felekezetek In

kulcsár kálmán–Bayer József (szerk.): Társadalom, politika, jogrend. Budapest, MTa
Társadalomkutatóközpont–kossuthkiadó,2003,288.p.

kivételesenahasználatbanlevőzsidótemetőkfelújításánakatámogatásárafordíthat-
ja.4 2003-banaMazsIhIszilletékesszerveinek1040zsidótemetőrőlvolttudomásuk.
Ezekközülmintegy400temetőttudnakgondoznivagylegalábbfelügyelni.Budapesten
4nagyobbés12kisebbtemetőtgondoznak.5

aMazsIhIszalapszabályaakövetkezőképpenszabályozzaatemetőket:
„azsidótemetőkfenntartásárólanyagilehetőségeihezmértenelsősorbanatemetőt

fenntartótaghitközségvagyChevrakadisájatartozikgondoskodni.atemetőtfenntartó
szervezetlátjaelmindazokatafeladatokat,amelyeketegyébkéntaChevrakadisaköte-
lesellátni,különösképpenatemetőfenntartása,temetőkrendezése,szertartás,intéz-
ményekfenntartása,jótékonysággyakorlása,stb.atemetőkfenntartásávalésüzemel-
tetésével kapcsolatosan elsősorban a vallási törvények, előírások az irányadók.
amennyibenvalamelyiktaghitközségvagyChevrakadisájanemtudjaatemetőtfenn-
tartani,üzemeltetni,úgyehhezaszövetséganyagisegítségetnyújthat.aszövetséga
tulajdonábanállótemetőkfenntartásárólanyagilehetőségeihezmértengondoskodik.
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6. aMazsIhIsz alapszabálya 105, 106, 107 §. Temetők 2008. http://mazsihisz.hu/userfi-
les/file/downloadmanager/Mazsihisz_alapszabály.pdf
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azsidótemetőhöztartozóolyanterületrészt,amelybenhalottaknemfekszenek,a
vezetőséghatározataalapjánhasznosítanilehet,decsakolyancélra,amelynemsérti
azelhunytakemlékétvagynemellentétesazsidótradíciókkal.

Ezesetbenazérintettterületrésztönállóföldrésznekkellnyilváníttatni.akérdésben
arabbitestületállásfoglalásaaszövetségvezetőségérenézvekötelező.abbanazeset-
ben,haegyzsidótemetőfelszámolásavalamelyelkerülhetetlenokmiattmégisszük-
ségesséválik,úgyazta felszámoláselőtt legalább6hónappala felekezet lapjában,
országosnapilapokban,ahelyi újságban, valamintegyészak-amerikai ésegy izraeli
magyarvagyidegennyelvűújságbanmegkellhirdetni.Felkellszólítaniatemetőben
eltemetettekhozzátartozóitjelentkezésreabbólacélból,hogyelhunytjaikexhumálása
hovaésmiképpentörténjenmeg.amennyibenazelhunytakhozzátartozójaameghir-
detetthatáridőnbelülnemjelentkezik,azoksírhelyeitiskülön-különkellexhumálniés
a sírköveket az új sírhelyen kell elhelyezni. a fentiekkel kapcsolatos eljárásban a
rabbitestületdöntéseiazirányadók,ésazeljárástkizárólagarabbitestületközvetlen
felügyeletévellehetvégrehajtani.

a felszámolt temetőkből való bevétel elsősorban az adott helységben élt zsidók,
zsidómártírokemlékénekamegőrzésérehasználandó fel. azezen túlmenőenmeg-
maradtbevételkizárólagmástemetők,mártíremlékműveklétesítésérehasználhatófel
azadotthelységben,megyében,országrészbenvagyazországmásrészén,kizárólag
ebbenasorrendben.”6

a holokauszt 50. évfordulóján néhány önkormányzat vagy helyi közösség figyelmea
zsidótemetőkfeléfordult,kigazolták,esetlegbeiskerítették,egy-kéthelyenmaisgon-
dozzák.néhányzsidóéscivilalapítványaztacélttűzteki,hogyhelyreállítanakzsidó
temetőket,amitermészetesenpénzkérdésis,denemkizárólagosan.

Mimásokbólkezdtünkfoglalkozniazsidótemetőkkel.az1944-igelhaltésígymég
eltemetett(hiszenaholokausztbanelpusztítottaknakmégazsemadatottmeg)zsidó
személyekrőlfontosadatokattartalmaznakamégépsírkövek.Többtörténészműhely
(aszombathelyiBerzsenyidánielTanárképzőFőiskola judaisztikaispecializációja,az
ELTEassziriológiaéshebraisztikaiTanszéke)ésnéhányegyénikutatókifejezettenfor-
rásmentéscéljábólregisztráltaazsidótemetőkadatait.Ígycsakaszombathelyitörté-
nelemszakoshallgatókmunkájanyomántöbbezerszemélyadataittartalmazóadat-
bázisjöttlétre.

avidékihitközségekirattáraitöbbnyiremegsemmisültekasoáalatt.aszombathe-
lyitisfelgyújtották.azadotttelepülészsidólakosságáranagyonfontosadatbázistjelen-
tenekatemetőkadatai,melyek jólkiegészíthetőkahalottianyakönyvekadataival,a
gyászjelentésekkelésaparcellakönyvekkel.shaa temetőkadataihozhozzáadjuka
deportáltaklistáit,szinteteljesadatbázishozjuthatunk.

ha fel akarjuk idézni ezt az egykor volt világot, a falusi, kisvárosi zsidók életét,
támaszkodhatunka zsidóésnemzsidó visszaemlékezőkre. a soát túlélők többsége
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20 Balázs Edit

azonbanBudapestrevagynagyvárosokbaköltözött,felkutatásuksemegyszerűfeladat,
nembeszélvearról,hogylassanelhalnak.a20.századelsőfelénekafaluhagyomá-
nyaitfeltárónéprajzi,szociográfiaifalukutatóirodalombólavidékizsidóságkimaradt.a
korabelizsidóságtudományosleírása,zenei,művészetifeldolgozásanemtörténtmeg.
TaláncsakszabolcsiBenceésnéhánytudósrabbinéprajzileírásaijelentenekkivételt.

amegmaradt–nemkirabolt–zsidótemetőkkétvonatkozásbanszolgálhatjákere-
detifunkciójuktóleltérőenazsidóságot:

1.adataikrögzítésévelforrásmentéstvégzünk,sígyazokfelhasználhatókleszneka
helytörténetkutatásában.

2.helyszíneilehetnekazoknakamegemlékezéseknek,amelyeknemkizárólagosan
csakaholokausztnak,hanemazegykorott élt zsidóközösségeknek, személyeknek
állítanakemléket.

nyugat-Magyarországzsidó temetőineka többségea18.századmásodik felében,a
19.századelejénkeletkezett,ahogyanazitteninagybirtokokonmegtelepedtekazsi-
dókaföldesurak(Batthyány,Eszterházy,Czirákistb.)védelmealatt.

akitli(egyszerű,fehérhalottiruha)ésagyalulatlandeszkakoporsóhagyományának
egyikmondandója, hogy a halott emberek egyenlők. sőt,mint azt tudjuk, a kitlinekFó
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7. szalai Judit: Zsidó névadási szokások változásai Magyarországon a XIX–XX. században,
különös tekintettel Szombathely és környékére.kézirat.

8. BernsteinBélaEmlékkönyv.Partes Populorum Minores Alienigenae, szombathely,1998/4.
sz.135.p.

9. Bernstein… i.m.82.p.
10. Bányai Viktória: Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből magyarországi

adatok.Budapest,MTaJudaisztikaikutatócsoport,2008,77.p.
11. Bernstein… i.m.86.p.
12. FordítottaLévai-IzsákÉva.
13. Bernstein… i.m.180.p.
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zsebe sincsen! nem így van ez a sírkövekkel. ha a temetőben sétálunk, láthatók a
jelentőskülönbségekasírkövekanyaga(azegyszerűmészkőtőlacarraraimárványig)
ésméreteközött,utalvaezzelazottnyugvóvagyonihelyzetére.Fontostehát,hogyaz
adatokrögzítésemellettírjukleakőanyagátésméreteitis.

a sírköveken talált adatok, kiegészítvea fentebbemlített forrásokkal alkalmasak
arra, hogy elkészítsük az adott közösség korfáját. alkalmasak a névadási szokások
vizsgálatára,mindazutónevek,mindavezetéknevekvonatkozásában.Mostkészült
egyszakdolgozatazországosrabbiképző–zsidóEgyetemen,amelyaszombathelyi
temető-ésgettóösszeírásadatait felhasználvavizsgáljaanévadási szokásokatésa
névmagyarosításokat.7

Fontosadatokattartalmaznakarabbisírok,amelyekreahálásközösségsokszoraz
egésznacionáléjukat rávéste.különösenértékes információkezeka régenműködő
rabbikesetében,amikorkevésegyébadatállarendelkezésünkre.

a szombathelyi hitközség önállósodásakor az első rabbi könisberger Lajos volt.
Magakészítetteelhébernyelvűsírfeliratát:

„Itt nyugszik a nagy tudós és bölcs Főrabbi és nemes emberbarát Főt.
könisbergerLajos,akimultáértmélygyászbaborultszombathelyiizr.hitközség
rabbinátusánakelfeledhetetlenalapítója, jobblétreszenderült5622tévészhó
11-én,élte71.évében.Békedicsőülthamvaira!”8

néhánytovábbipéldarabbisírokfeliratairaVasmegyéből:
r.ElázárbenElázárkálirarohoncihitközséghatodikrabbijavolt.kiválótalmudtu-

dós,9 akiLandauEzekielprágaifőrabbivalislevelezett.10 1781-benkolinközségbehív-
ták,ottműködötthaláláig.kolinisírfeliratátBernsteinközlihéberül.11

„kalirrabbimeghalthesvánhó14-én.Ezenanaponmegszakadtaszíve(annak
aki a sírfeliratot írja). (A rabbi), akinekúgy világított a Tórája, ahogyananap
ragyogmikor lenyugvóra tér,olyana tudása,hogyahegyeket ismegmozgatja
(talmudi utalás),mintrabbiakivabenJoszef.Elazarkalír többkilében isvolt
rabbi, deaz igazi bölcsességeami kilénkben ragyogott igazán.azőérdemei
védjenekminketpajzsként.kolinihitközség”12
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22 Balázs Edit

BodanszkyGötzrabbi1806–1845–igműködöttkörmenden.kol-nidréestehaltmeg.
hálásközségeegészéletrajzátasírkövérevésette.13

„Örök emlékezete legyen ennek a jámbor cadiknak, az Ö.való emberének, a
híres és nagy gáonnak, Eliakim Bodánszkinak, aki fia rivka kriszelnek.
Elfogadtákrabbinakkobelszdorfban,ahol2évigvolt,majdkörmenden39évig
rabbiskodott.olyanvolt,mintharmatIzraelnek.Úgyvirágzott,mintarózsa,gyö-
kereteresztett,mintacédrus,olyanvoltaneve,mintazértékesolaj.azegész
országbanhozzáhoztákközelrőléstávolrólanehézjogikérdéseket.szépdró-
sékatmondott.kiválóvoltaTalmudban,hagadában,mindigI’tenigazságátszol-
gálta.Felmentazégbe,hogy I’tenelőtt járjon.a lelkeszentségbenés tisztes-
ségbentávozottésmegtértnépéheznagytiszteletbentisrihó11-én.”14

1–3. kép. Munkaszolgálatosésmártíremlékművekaszombathelyizsidótemetőben
(forrás:BalázsEdit[szerk.]:„…ideje van a kövek összegyűjtésének” Zsidó emlékhelyek a Nyugat-
Pannon EuRégióban.szombathely,2008.)
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14. FordítottaLévai-IzsákÉva.
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szalónakelsőrabbija,akirőltudunk,1770körülJákobmi-Bródvolt.sírfeliratábóltud-
juk,hogy40évigműködöttaközségben.15

„Jakovmi-Bród jámborember,akisátorlakóvolt (tórai utalás Jákobra),mindig
Tórátolvasott.Jámborságbanéltegészéletébenaföldön.Többmint40évigvolt
ittrabbi.kiváló,nagyszerű,tiszteletteljescadikvolt.sábeszkorhaltmegsváthó
18-án.”16

ugyancsakszalónakonműködött36évenátalengyelszármazásúWeinrebeMózes.17

„Ittvaneltemetvearáv,gáon,anagytanítónkMoseWeinrebe,urunkésmeste-
rünk,aki45évigvoltrabbi.sábeszkorhaltmegsváthó20-án.Lengyelszárma-
zásúvolt.

Egyenességre tanító és öregségéig, amíg megőszült, mi az árnyékában
kegyelmet találtunk.őóvottminketálmunkbanésnem lesz többolyan,mint
Mose, aki érdemeket szerzett és juttatott hozzá másokat is. És több hozzá
hasonlónemislesz.

Védjenminketazőerejeésfohászkodjonirgalomért.18

következtethetünkatemetőkadataibólahalálokokra, járványokra,gyermekhalandó-
ságra.rekonstruálhatjukachevratagokat(legtöbbszörkülönhelyükvanatemetőben),
a hitközségi elöljárókat, hisz a tisztségük sokszor fel van tüntetve a sírkövön. Vizs-
gálhatjukakövekformáját,díszítményeit.Ezekalapjánalévitaéskohanitaszármazá-
súakattalálhatjukmeg.ahalahikusidézetekkultúrtörténetiésvallástörténetitanulsá-
gokathordozhatnak.abszolútfontosforrásaiacsaládfakutatásnak.

azadotttelepüléskiemelkedőzsidószármazásúpolgárainakasírjailehetőségetadnak
a helybeli pedagógusoknak, hogy helytörténeti séta keretében tanítványaikkal felke-
ressékatemetőt.

helyszínelehetazsidótemetőaholokausztmegemlékezéseknek.Vasmegyébena
kisvárositemetőkholokauszt-ésmunkaszolgálatos-emlékműveitbevittékaszombat-
helyitemetőbe,sottmegtalálhatóknévszerintasoábanelpusztítottlakosok.

15. Bernstein… i.m.208.p.
16. FordítottaLévai-IzsákÉva.
17. Bernstein… i.m.210.p.
18. FordítottaLévai-IzsákÉva.
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EdIT BaLázs
WhatremainedoftheCountrysideJews?

TheJewslivinginthecountrysidehavebeenalmostcompletelywipedoutduring
thesoa.Inmostcountrysidesettlements,nothingindicatesthatJewishhaveever
livedthere.onlythecemeteryremainsafterthem.Theengravingsontheintact
tombstones show important data concerning the Jews who died before 1944.
somehistoryworkshopsandseveral researchers registered thedataof Jewish
cemeteriesespeciallywiththepurposeofpreservinghistoricalsources,sothat
theycanbeusedforresearchonlocalhistory.
Thedata foundon tombstones canbeused toestablish theagepyramidof a
particularcommunityandtoexamineitsnamegivingcustoms.Wecanconclude
thecausesofdeath,epidemics,andinfantmortality.Wecanalsoreconstructthe
members of the chevra and the leader of the religious community, since their
titles are often recorded on their tombstones. The halachic quotes are
enlighteninginregardofculturalhistory,historyofreligionandtheyaresources
of family research.Tombstonesof rabbisshowsignificantdata,as thegrateful
community often engraved their whole biography on them. We publish the
tombstoneengravingsoftherabbisLajoskönisbergerfromszombathely,Elázár
ben Elázár kálir from rohonc, Götz Bodanszky from körmend and Mózes
Weinrebefromszalónak.
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