
A két szom szé dos máty us földi te le pü lés ki csiny ke zsi dó kö zös sé ge i ről a szak iro da −
lom ban, il let ve a hely tör té ne ti mun kák ban né hány rö vid is mer te tést ta lá lunk, ame −
lyek alap ján nagy vo na lak ban fel vá zol hat juk történetüket.1 Je len ta nul mány alap ve tő −
en két, az ed di gi szak iro da lom ál tal nem hasz nált for rást dol goz fel: a te me tő ket és
a pol gá ri anya köny ve ket; az ezek ből le von ha tó kö vet kez te té sek kel, il let ve né hány,
más for rás ból szár ma zó adat tal ár nyal ja a kö zös sé gek ről va ló tu dá sun kat. A te me −
tők és a pol gá ri anya köny vek kö zel azo nos idő sza kot fog nak át: a 19. szá zad utol −
só év ti ze de és az 1940−es évek vé ge kö zöt ti bő fél év szá za dot, sok vis  sza uta lás sal
a 19. szá zad kö ze pé ig. A csa lád fák re konst ru á lá sá ban nagy se gít sé get je len tett a
je ru zsá le mi Yad Vas hem In té zet adat bá zi sá nak (Shoah Victims’ Database) hasz ná −
la ta, azon ban még így is ma rad tak nyi tott kér dé sek. In ter jú kat mi ma gunk nem ké −
szí tet tünk, de fel hasz nál tuk a Centropa. A Jewish Wit ness to a Euro pe an Cen tu ry
gyűj te mény Galán tán ké szí tett in ter jú it.

Be te le pü lés és el ván dor lás

Zsi dó sze mé lyek meg te le pe dé sé re a leg ko ráb bi ada tok a 18. szá zad utol só har ma −
dá ból szár maz nak, ami kor is a ma gyar or szá gi zsi dó ság új ko ri tör té ne té nek kez de −
tén igen jel lem ző gaz da sá gi funk ci ót töl töt tek be: a föl des úri bir tok áren dá sai vol −
tak, va gyis bér le ti díj fe jé ben meg sze rez ték a szesz fő zés, a kocsmáltatás, a do hány−
és egyéb cik kek kel va ló ke res ke dés jo gát. Alsós ze li ben Ja kab Sá mu el volt, aki az
1765−ben Hu szár Györg  gyel, Pál ffy Já nos gróf bir to ka i nak pre fek tu sá val kö tött szer −
ző dés sze rint a pá lin ka ége tés re és −kimérésre nyert jogot.2 Fel sősze li ben az 1767−
es or szá gos ös  sze írás két zsi dó csa lá dot re giszt rált: egyik a föl des úri szesz főz de
bér lő je, a má sik dohánykereskedő.3 Ek kor tól bér lő ként fo lya ma tos volt a je len lét ük,
de a ké sőb bi kö zös sé gek tör zsét adó csa lá dok el ső tag jai csak az 1840–1860−as
évek ben köl töz tek a két Sze li be (Alsószelibe a Müllerek, Fel sősze li be a Krakauerek,
Messingerek, Schönthalok, Ehrenwaldok, Löwingerek). A ki bo csá tó hely több sé gé −
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ben Galán ta volt, és a szo ros kö tő dés – amit ter mé sze te sen a föld raj zi kö zel ség is
in do kolt – val lá si té ren mind vé gig meg ma radt: Galán tán folyt a fe le ke ze ti anya köny −
ve zés, az ot ta ni rab bi adott irány mu ta tást, ott mű kö dött jesiva. A kö zös sé gek leg na −
gyobb lét szá mu kat a du a liz mus idő sza ká ban ér ték el, ek kor együt tes lét szá muk
240 fő kö rül volt.4

A két Sze li ben le te le pe dett zsi dók ma guk nak vagy gyer me ke ik nek há zas tár sat már
nem Galántáról, ha nem el ső sor ban a töb bi kör nyék be li te le pü lés ről választottak.5

Több szö rös há zas sá gi kap cso la tok há lóz ták be a szű kebb ré gió, az egy ko ri Galán tai
já rás és a szom szé dos Vág sel ly ei já rás zsi dó kö zös sé ge it. Há zas tár sak szár maz tak a
kö vet ke ző te le pü lé sek ről: Áb ra hám, Hidaskürt, Hó di, Jóka, Kajal, Ki rály rév, Ko sút,
Nád szeg, Pusz ta fö dé mes, Tallós, Vezekény, Vízkelet, De á ki, Farkasd, Ne gyed, Pe red,
Sopornya. Fel tű nő ugyan ak kor, hogy a két Sze lit egy más sal nem kö tik ös  sze ha son ló
mó don há zas sá gok. Ta nul sá gos eb ből a szem pont ból a mé szá ros−mar ha ke res ke dő
Müller csa lád. Müller Már ton (1823–1901) Galán tá ról te le pe dett Alsószelibe, majd a
vál lal ko zást to vább vi vő fi ai egyi ke, Her mann (1863–1944) hely ben ma radt, má si ka,
Mór (1859–1934) Fel sősze li be köl tö zött. Ez után Mór a má so dik fe le sé gét már hely −
ben vá lasz tot ta, és fi ai kö zül is volt, aki hely be lit vett el. Mind ez azon ban nem vál toz −
ta tott az Alsós ze li ben ma radt ág szo ká sa in, ők nem nő sül tek Felsőszeliből, ahogy a
Fel sősze li be te le pe dett ág sem Alsószeliből. 

A va la me lyest tá vo labb ról szár ma zók zö me is a há rom szom szé dos vár me gye Po −
zsony, Ko má rom és Nyit ra va la me lyik ében szü le tett (pl. Nyitra, Dunaszerdahely,
Galgóc, Sze red, Udvard, Verbó, Alistál, Bazin, Tardoskedd, Nagymagyar, Nagysúr); ki −
vé te les nek szá mí tott az en nél tá vo labb ról ide te le pe dő zsi dó la kos. Az egyik ki vé tel a
kár pát al jai Dombó ról szár ma zó Eilen der csa lád. Tör té ne tü ket a holo kaus ztot túl élő
egyik le án  nyal ké szült élet út in ter jú ból is mer het jük meg.6 A csa lád az ak kor szin tén
Cseh szlo vá ki á hoz tar to zó Kár pát al já ról az ot ta ni sze gény ség mi att köl tö zött el 1934−
ben. Hogy épp Fel sősze li re esett a vá lasz tás, az a Sin ger cég al kal ma zá sá ban az
egész or szá got be já ró nagy bá csi nak volt kö szön he tő, ő is mert fel két, a csa lád szá −
má ra elő nyös kö rül ményt. Egy fe lől azt, hogy a sza bó édes apa, Eilen der Leba
(1902–1963) itt sok kal biz to sabb meg él he tést ta lál hat, ugyan is el len tét ben ere de ti
lak hely ük kel, az it te ni zsi dó kö zös ség ben raj ta kí vül egy ál ta lán nem volt sza bó, más −
fe lől azt, hogy a lét szám gon dok kal küsz kö dő, és emi att az ál la mi tá mo ga tás tól el eső
he lyi zsi dó is ko lá nak – és ez ál tal az egész kö zös ség nek – ka pó ra jött egy hat gyer me −
kes csa lád. Szá mí tá suk be vált, be il lesz ke dé sük höz a hit köz ség től és a szesz gyá ros
Szol dtól is kap tak se gít sé get. 1935−ben és 1937−ben két újabb gyer mek szü le tett, aki −
ket itt anya köny vez tek. 1938 te lén, a ma gyar be vo nu lás után azon ban ki köl töz tet ték
őket a fa lu ból, mi vel nem ren del kez tek meg fe le lő ira tok kal a ma gyar ál lam pol gár ság −
hoz. A galán tai hit köz ség he lyez te el őket, és on nan már az ira tok be szer zé se után
sem tér tek vis  sza. A holo kaus ztot csak a mun ka szol gá la tos édes apa és két na gyobb
lány él te túl, akik Galántán, il let ve Iz ra el ben foly tat ták éle tü ket.

El ván dor lás ra az elem zett for rás anyag vi szony lag ke vés ada tot ad, és az el köl tö −
zők to váb bi sor sá ról alig tudunk.7 Egy ré szük há za so dás mi att tá vo zott ugyan ab ban
a ré gi ó ban mo zog va, ahon nan há zas tár sak a két Sze li be ér kez tek. Má sok a kö ze li
na gyobb vá ro sok ba (Galánta, Dunaszerdahely, Ér sek új vár, Trencsén, Nagy szom bat)
vagy a na gyon je len tős zsi dó né pes sé gű fő vá ros ok (Po zsony, Bécs, Bu da pest) va la −
me lyi ké be köl töz tek. A vá ro si kö zeg a két Sze li ben is me ret len fog lal ko zá si ága kat
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és to vább ta nu lá si le he tő sé ge ket is meg nyi tott: így lett Kra kau er Adolf (1890–1944)
ban kár Nagy szom bat ban, vagy Schönber ger Je nő (1898–1945), az egy ko ri ta ní tó fia
se bész Po zsony ban. A Bécs be te le pü lők kö zül a leg is mer teb bek a föld bér lő, gaz dál −
ko dó és szesz gyá ros Szold csa lád tag jai. Szold Zsig mond (1844–1912) 1887−ben
ala pí tot ta az Es ter házy Er nő től bé relt, majd né hány év múl va meg vá sá rolt föld te rü −
le ten az Eis ler & Szold Szesz gyá rat, amely Fel sősze li leg je len tő sebb ipa ri lé te sít mé −
nyé vé fejlődött.8 A gyár két te le pen mű kö dött – Dögösma jor ban me lasz ból, Körtvé ly −
e sen bur go nyá ból pá rol ták a szeszt –, ha tal mas tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zett, a
szál lí tást ipar vas út tal ol dot ták meg. A cég ne vé ben az „Eisler” Szold Zsig mond fe −
le sé ge, Eis ler Em ma csa lád ne ve. Gyer me ke ik kö zül Fan ni (1869–1940) Fel sősze li −
ben is halt meg, de Jó zsef és Ma nó Bécs be köl töz tek, az uno kák már ott szü let tek
meg. Jó zsef fi ai ké sőbb mind ket ten ki ke resz tel ked tek, dr. Szold Fri gyes
(1909–1944) 1938−ban Po zsony ban, Szold Zsig mond Já nos (1911–?) 1942−ben Új −
pes ten vet te fel az evan gé li kus val lást.

Két el ha gyott te me tő

Zsi dó te me tőt ha gyo má nyo san a te le pü lé sen kí vül, at tól bi zo nyos tá vol ság ra ala kí −
tot tak ki. Ezt a min tát fi gyel het jük meg a két Sze li ben is: a két köz ség ha tá rá ban,
egy, a Dud vág ál tal ket té met szett, ter mő föl dek kel ha tá rolt hos  szú, kes keny par cel −
lán ta lál juk a két te me tőt, egy más tól kb. 300 mé ter re. A te lek adott sá ga i nak meg −
fe le lő en mind két te me tő kes keny, hos  szú kás tég la lap alap raj zú. A szer tar tá si épü −
le tek el he lyez ke dé se mu tat ja az egy ko ri be já ra tok he lyét. Szem be öt lő, hogy ere de −
ti leg más úton le he tett meg kö ze lí te ni a (ma szin te meg kö ze lít he tet len) fel sősze li te −
me tőt. A két te le pü lés zsi dó sá ga bár kö zös zsi na gó gát, mik vét (ri tu á lis für dő) és is −
ko lát tar tot t fenn, a te me tők ben nem kö zös kö dött: egy idő ben, azo nos tel ken, de
két te me tőt hoz tak lét re. A te me tést ha gyo má nyo san a köz ség tag ja i ból szer ve ző dő
hevra kadi sa (Szent Egy let) vé gez te. A ha lot tal va ló tö rő dés a leg ke gye sebb cse le −
ke det nek szá mí tott, mert nem vi szo noz ha tó jó té te mény; de az egy le tek rend sze rint
tá gabb kö rű szo ci á lis fel ada to kat is fel vál lal tak (be teg ápo lás, se gé lye zés stb.). Az
alsós ze li Iz ra e li ta Szent Egy let (Chewra Kadisa) 1891. már ci us 14−én nyúj tot ta be
alap sza bá lya it, és 1892. ja nu ár 14−én kap ta meg a Bel ügy mi nisz té ri um
jóváhagyását.9 A két te me tőt is ezek ben az évek ben kezd ték hasz nál ni: a ma is fel −
lel he tő sír kö vek kö zül Alsós ze li te me tő jé ben 1895−ös, Fel sősze li te me tő jé ben
1890−es a leg ko ráb bi kel te zé sű. Az alsós ze li te me tőt min den jel sze rint a holo −
kauszt után már nem hasz nál ták (leg ké sőb bi meg lé vő kő 1936−ból va ló), a fel sősze −
li zsi dó te me tő ben pe dig 1958−ban te met tek utol já ra.

Az el ha gyott te me tők ál la po ta meg le he tő sen rossz. Mind két te me tő ben sok az
üres ta lap zat és a tö rött sír kő, a kön  nyeb ben meg kö ze lít he tő és (ma már) ke rí tés −
sel sem vé dett alsós ze li te me tő ben a sír kö vek több sé ge hi ány zik. A fel sősze li te me −
tő ben 1986−ban vé gez tek ugyan egy – szak sze rűt len, a fel irat ok egy ré szét tönk re −
te vő – fel újí tást, de itt is sok a föld re dőlt, tö rött kő. Alsós ze li ben a fel mé rés so rán
37 sír kö vet (il let ve cson kot, ta lap za tot, szét szórt tö re dé ket) vet tünk szám ba, amely −
ből épp egy tu cat nyin volt az azo no sí tás hoz elég sé ges fel irat. A köz sé gi anya könyv −
ben az 1895–1944 kö zöt ti idő szak ban iz ra e li ta val lá sú fel nőtt ha lott ból to váb bi 21
fő van be je gyez ve, az azo no sí tat lan sí rok ban ők nyug sza nak. A cse cse mő vagy kis −
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gyer mek kor ban (még a 7−8 éve se ket is ide ért ve) meg halt gyer me kek nek ál ta lá ban
nem ál lí tot tak sír kö vet, az ő ha lá luk nak a te me tő ben nem, csak az anya köny vek ben
ta lál juk nyo mát. A vizs gált két te me tő ben ös  sze sen csak négy gyer mek sír ta lál ha tó,
mind egyik már a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ból. Hár mat a ki ter jedt és jó mó dú
(mar ha ke res ke dő és mé szá ros) Müller csa lád kü lön bö ző tag jai ké szít tet tek, nyil ván −
va ló an a több sé gi tár sa da lom szo ká sa i hoz iga zod va. Fel sősze li ben 79 sír kö vet (il −
let ve cson kot, ta lap za tot, tö re dé ket) tér ké pez tünk fel, ezek ből 55−öt tud tunk azo no −
sí ta ni. Az azo no sí tott sze mé lyek és a ha lot ti anya könyv ből is mert to váb bi fel nőtt
sze mé lyek szá ma itt is kö ze lí tő leg meg egye zik a sír he lyek szá má val.

A zsi dó te me tők ben ha gyo má nyo san nin cse nek csa lá di sír bolt ok, ha nem csak
egyé ni sír he lyek. A leg szi go rúbb or to dox kö zös sé gek te me tő i ben a fér fi ak és nők két
ol da lon el kü lö nít ve nyug sza nak. A két Sze li te me tő i ben ilyen el kü lö ní tés nin csen, de
még kö ze li ro ko nok (férj és fe le ség, anya és lá nya) is csak ak kor kap tak kö zös sír −
kö vet, ha idő ben kö ze li volt haláluk.10 Meg fi gyel het jük ugyan ak kor csa lád tag ok
szom szé dos sír he lyek re va ló te me té sét, még ak kor is, ha jó pár év telt el ha lá luk
kö zött. A sí rok el ren de zé sét egy to váb bi lé nye ges szem pont be fo lyá sol ta: a kohe −
nek re vo nat ko zó tisz ta sá gi tör vény, amely sze rint nem érint kez het nek holt test tel
még át té te le sen sem, nem me het nek be a te me tő be a sí rok közé.11 Hogy csa lád −
tag ja ik sír ját még is lá to gat has sák, azo kat egy el kü lö ní tett ré szen, a ke rí tés hez kö −
zel he lye zik el. Fel sősze li zsi dó te me tő jé nek tér ké pén vi lá go san ki je löl he tő a szer −
tar tá si épü let jobb ol da lán ez a te rü let: a Müller, a Dia mant és a Kohn csa lád tag −
ja i nak sír jai (no. 62–72 sír kö vek). Az alsós ze li te me tő je len le gi ál la po tá ban nem is −
mer he tő fel ha son ló an vi lá gos rend, pe dig mi vel az itt igen fon tos Müller csa lád
kohen volt, kel lett va la mi lyen meg ol dást ta lál ni uk. Elv ben el kép zel he tő, val lá si lag el −
fo gad ha tó meg ol dás egy a já ró szint nél kis sé ma ga sabb kö ve zett út a sí rok kö zött,
amely a raj ta já rót el kü lö ní ti a te me tő te rü le té től. 

A sír fel irat ok tar tal mát és nyel vi meg for má lá sát szin tén a ha gyo mány szab ja
meg, de még is szin te min den sír fel irat sze mé lyes szö veg. A fel irat nak min dig tar tal −
maz nia kell az el hunyt (hé ber) ne vét, az any ja ne vét, to váb bá a ha lál dá tu mát a zsi −
dó nap tár sze rint: ezek fel jegy zé se szük sé ges a ha lá lo zá si év for du ló (Jahrzeit) elő −
írá sos meg tar tá sá hoz. Az alap ada to kon és a nyi tó−zá ró for mu lá kon túl rend sze rint
van né hány egyé ni sor is az el hunyt jel lem zé sé re, mél ta tá sá ra; en nek igen el ter jedt
for má ja az ak rosz ti cho nos vers, ahol a sor kez de tek ből az il le tő ne vét ol vas hat juk
ös  sze. Ezek a kis szö ve gek meg ad hat ják az el hunyt élet ko rát (a szü le tés dá tu mát a
hé ber fel irat so sem köz li), gyer me ke i nek szá mát, be szá mol hat nak a hit köz ség ben
vég zett meg bí za tás ok ról, utal hat nak élet kö rül mé nye i re (pl. hos  szú özvegység).12

Az Alsós ze li ben még fel lel he tő sír kö vek cse kély szá ma mi att mes  sze me nő kö vet −
kez te té se ket óva kod nánk le von ni, még is fel kell fi gyel nünk ar ra, hogy a sír fel irat ok
nyelv hasz ná la tá ban van bi zo nyos kü lönb ség a két vizs gált te me tő kö zött. A szá zad −
for du ló ról és az el ső vi lág há bo rú előt ti évek ből mind két te me tő ből csak tisz tán hé −
ber nyel vű fel ira to kat is me rünk, sok hos  szú (vers be té tes) szö ve get: mind ez a rab bi −
ni kus kul tú rá hoz ra gasz ko dó, hagy o má nyhű kö zös sé ge ket ve tít elénk, ahogy ez a
nyu ga ti or to do xia szel le mi köz pont ja i nak (Galánta, Dunas zer da he ly vagy tá vo labb ról
Po zsony) erő te ré ben vár ha tó is.13 A két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak fel ira ta in azon −
ban több vál to zás ér zé kel he tő. Fel sősze li ben to vább ra is az egy nyel vű hé ber fel ira −
tok az ál ta lá no sak, bár szem be tű nő, hogy eb ben az idő szak ban több al ka lom mal is
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hi bás a hé ber dá tum (no. 33, 37, 75), ami azt su gall ja, hogy a kö zös ség tag ja i nak
már nem ter mé sze tes kö ze ge, csu pán a sír kő ked vé ért szá mí tot ták át a pol gá ri idő −
szá mí tás dá tu mát. Ugyan itt 1932−ből és 1934−ből két né met fel irat tal is ta lál ko zunk
(no. 77 és 76), ma gyar ral azon ban sem mi lyen for má ban sem. Alsós ze li ben ugyan −
ak kor a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ból is mert hat fel irat ból csu pán ket tő az,
ame lyik tisz tán hé ber, há rom hé ber és ma gyar (1928, 1929 és 1936−ból), egy pe −
dig hé ber és né met (1933−ból) két nyel vű. A holo kauszt utá ni idő szak ból mind ös  sze
két fel irat szár ma zik – Fel sősze li no. 47 (1946) és no. 61 (1958) –, ezek hé ber sé −
ge is ki fo gás ta lan, de az 1958−as fel irat hoz egy rö vid ma gyar szö veg is csat la ko zik,
leg el ső (és leg utol só) ilyen a fel sősze li te me tő ben.

Név adá si szo ká sok

Míg a sír fel irat ok – a mű faj jel le gé ből adó dó an is – tel jes kon zer va ti viz must mu tat −
nak egész az 1920−as évek vé gé ig, ad dig az anya köny vi be jegy zé sek ből re konst ru −
ál ha tó név adá si szo ká sok ban már az 1880−as évek től lát vá nyos vál to zá so kat, a tár −
sa dal mi akkul tu rá ció je le it fi gyel het jük meg. As  szi mi lá ci ó ról ezen kö zös sé gek ben
nem be szél he tünk, az itt élő zsi dók kö ré ben egyet len csa lád név−ma gya ro sí tás, ki té −
rés vagy ve gyes há zas ság sem for dult elő a holo kauszt előtt, ilyen jel le gű ada ta ink
csak né hány in nen el szár ma zott, na gyobb vá ro sok ban élő csa lád tag ról vannak.14

Azon ban a sze mély ne vek te rén, amint az a Mel lék let 4. és 5. táb lá za tá ból is ki ol −
vas ha tó, a 19. szá zad utol só két év ti zed ében új szo ká sok (mond hat juk úgy is: di −
vat) ho no sod tak meg, me lyek ha tá ro zott ma gya ros szel le mi sé get tük röz tek. Itt el ső −
sor ban olyan ré gi ma gyar ne vek adá sá ra gon do lunk, mint Ár pád, Gé za, Zol tán, Gyu −
la vagy Bé la, il let ve olyan jel leg ze te sen ke resz tény ne vek hasz ná la tá ra, mint Pál,
Mik lós, Fe renc, Mar git, Klá ra. Az 1880−as évek től már nem anya köny vez tek kis fi út
Áb ra hám vagy Mó zes né ven, ezek a ne vek már csak a val lá si élet szín te re in él tek
to vább, pol gá ri ne vük Adolf, Ár pád és Mór lett. A ha gyo má nyos bib li ai ne vek ből csu −
pán né hány ma radt hasz ná lat ban: Jó zsef, Esz ter, Si mon, Mi hály, Ja kab. Má sok nál
az anya köny vi be jegy zé sek és a sír fel irat ok ös  sze ve té sé ben a jól is mert ket tős név −
hasz ná la tot fi gyel het jük meg (zsi dó név / pol gá ri név): Haj jim Cvi / Hermann,
Mordekhaj / Már ton, Meir / Már ton, Ela zar / Láz ár, Áb ra hám / Adolf; Reu vén / Ru −
dolf, Jakov / Je nő, Rá hel / Ró za, Libe le / Mag da lé na, Toibe / An tó nia, Lea / Ilo na,
Malka / Mal vin, Golda / Ka ta lin, Sá ra / Sze ré na. 

Az im pé ri um vál tás után a cseh szlo vák ál lam igaz ga tás be ren dez ke dé se az anya −
köny ve zés ben nyelv vál tást ho zott. (A táb lá zat ban az anya könyv ben sze rep lő ne vek
ma gyar meg fe le lő jét tün tet tük fel, mi vel más ada tok azt mu tat ják, hogy a ne vek
elszlo vá ko so dá sa csak a hi va ta los hasz ná lat ban lé te zett.) Ne héz ket té vá lasz ta ni a
szü lői és a ha tó sá gi szán dé kot (amen  nyi ben kü lön bö zött) a ne vek ki vá lasz tá sá ban,
tény azon ban, hogy a két vi lág há bo rú kö zött meg rit kul tak az előbb em lí tett ré gi ma −
gyar ne vek, és né mi leg nőtt a szlo vák fül nek is is me rő sen csen gő ne vek (Lász ló,
Már ton, Mik lós, Jan ka, Ol ga) hasz ná la ta. A har min cas évek től pe dig egy új, el ső sor −
ban a női ne vek ben meg fog ha tó ten den ci á ra kell fel fi gyel nünk. Olyan bib li ai hé ber
ne ve ken anya köny vez te tik a gyer me ke ket (Ju dit, Lea, Éva, Zsu zsan na), ame lye ket
ko ráb ban leg fel jebb zsi dó név ként vi sel tek, de a Ju dit és a Zsu zsan na (Sosana) még
zsi dó név ként sem volt hasz ná lat ban (és nem csak a két Szeliben). E mö gött a je −
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len ség mö gött egy ér tel mű en a ci o nis ta ide o ló gia lát vá nyos tér hó dí tá sa áll, ami a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ban min den el csa tolt te rü le ten meg ha tá ro zó volt. Ezek a
ne vek egy szer re sza kí tot tak a pol gá ri és zsi dó név ket tős sé ge ál tal ki fe je zett ket tős
iden ti tás sal, il let ve a női név adás ban ad dig igen el ter jedt jid dis ne vek nek a di asz −
pó rá hoz kö tő dő ha gyo má nya i val. Az 1947−ben szü le tett há rom kis lány is eze ket a
nyíl tan és egy ér tel mű en zsi dó ne ve ket kap ta.

Fog lal ko zá si ada tok

A szak iro da lom ál ta lá nos jó mód dal jel lem zi a két köz ség ben élő zsi dó kat. Ez a csa −
lá dok több sé gé re helyt ál ló nak tű nik, azon ban ki vé te lek, va gyis ki mon dot tan sze gény
sor ban élők itt is vol tak. A leg jel leg ze te sebb meg él he té si mód a ke res ke dés volt.
Ezen be lül két ka te gó ri át kell el kü lö ní te nünk: a sza tó cso kat és a me ző gaz da sá gi ter −
mény ke res ke dő ket. Előb bi ek a he lyi la ko sok szá má ra áru sí tó ve gyes ke res ke dé se −
ket, il let ve tex til− és ru ha bol tot mű köd tet tek, utób bi ak pe dig – a te le pü lé sek me ző −
gaz da sá gi jel le gé ből adó dó an – ter mé nye ket és ál la to kat vá sá rol tak fel és ér té ke sí −
tet tek: ga bo na−, liszt−, mar ha−, ló−, to jás− vagy ba rom fi ke res ke dők vol tak (az utób bi a
ko ra be li szó hasz ná lat ban: tyú kász). Ezek a vál lal ko zá sok csa lá don be lül apá ról fi ú −
ra (eset leg ve jé re) száll tak, test vé rek közt meg osz lot tak. Így pl. a Schöntha lok és
Ehren wal dok (Felsőszeli) sza tó csok vol tak, a Stek le rek (Alsószeli) ba rom fi ke res ke −
dés sel, a Kau fe rek (Felsőszeli) ga bo na ke res ke dés sel, a Mülle rek (min két he lyen)
mar ha ke res ke dés sel fog lal koz tak több ge ne rá ci ón át. Az el ső vi lág há bo rú előt ti idő −
szak ból van nak még ada ta ink a sze gény zsi dók kö ré ben a 18–19. szá zad ban igen
jel lem ző há za ló ke res ke dés re is (min de nes, ron gyász, cse rép edény árus), ezek rend −
sze rint csak igen sze rény meg él he tést nyúj tot tak. 

A ke res ke dők nagy szá má hoz vi szo nyít va min den egyéb fog lal ko zás rit ka, még a
szin tén ha gyo má nyos zsi dó fog lal ko zás nak szá mí tó kocs má ros is. Sok szak ma csak
egy−egy sze mély ese té ben for dul elő: mes ter em ber ből is me rünk pé ket, asz ta lost,
üve gest, ci pészt, sza bót; egész ség ügyi szak em ber ből pe dig egy szü lész nőt a szá −
zad for du lón Alsós ze li ben és dr. Löwin ger Ar nold kör ze ti or vost (1896–1944)
Felsőszeliben. A már em lí tett Szold csa lád mel lett, per sze sok kal ki sebb te rü le ten,
de má sok is fog lal koz tak föld bér lés sel, gaz dál ko dás sal, így Deutsch De zső
(1899–1944) és Kra kau er Jó zsef (1896–1958). A kö zös ség leg sze gé nyebb tag jai a
nap szá mo sok és se gé dek (pék le gény, ke res ke dő se géd, pin cér) vol tak. A Nyit ra me −
gyei Kis bál ról ér ke zett Bra un Gut man (1836–1901) fog lal ko zá sa ként „kol dus, fol to −
zó sza bó”−t tün tet fel az anya könyv. Fi ai kö zül csak Éli ás ma radt Felsőszeliben, test −
vé rei Érsekújvárott, Nagymagyaron, Nagy szom bat ban pró bál tak sze ren csét. Éli ás
föld mű ves nap szá mos ként ke res te ke nye rét.

Kü lön kell szól nunk a két köz ség hez tar to zó ma jo rok ban élő zsi dó csa lá dok ról. Itt
a csa lád fők – szem ben a fa lu ban élő ke res ke dők kel, ipa ro sok kal, gaz dál ko dók kal –
nem önál ló vál lal ko zást ve zet tek, ha nem szak ér tel mi sé gi ként vagy szak mun kás ok ként
áll tak al kal ma zás ban. Ezen csa lá dok egy ré sze egész mes  szi ről szár ma zott (Vas me −
gyei Széc sé ny vagy Olaszliszka), de a kö ze lebb ről (Po zsony és Nyit ra me gye te le pü lé −
se i ről) szár ma zók ról is el mond ha tó, hogy rend re csa lá dos em ber ként ér kez tek, há zas −
sá gi kap cso la tok kal nem in teg rá lód tak, utó da ik nem kö tőd tek a te le pü lés hez. Leg ko −
ráb bi ada ta ink gaz da tisz tek ről van nak: az 1890−es évek ben Fris chmann Il lés Alsós ze −
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li ben (Pálffy−major), Schwartz Mik sa a Dögösma jor ban töl ti be ezt a funk ci ót. A szá zad −
for du ló tól Drech sler Dá vid (1870–1932) irá nyít ja a Pálffy−major, Neu mann Mór pe dig
a Dögösma jor mun ká ját, ugyan ek kor Stern Jó zsef a körtvé ly e si ma jor gaz da sá gi in té −
ző je, Weisz Vil mos (1870–1934) a Dögösma jor mag tá ro sa. 

A leg több zsi dó szak em bert az Eis ler & Szold Szesz gyár al kal maz ta: ter me lés irá −
nyí tó fő tiszt vi se lő (Neu mann La jos [1861–1924], majd Lebo vits Hen rik
[1888–1944]), köny ve lő (Politzer Sá mu el) és gé pész (Weiss Li pót) egy aránt volt köz −
tük. A 10 tiszt vi se lőt és 80 mun kást fog lal koz ta tó vál la lat 1938 után – zsi dó tu laj −
do no sa i tól el vé ve – Ma gyar Ki rá lyi Egy e dá rú sá gi Szesz gyár né ven új ve ze tés sel mű −
kö dött to vább. Min den va ló szí nű ség sze rint ez a már nem−zsi dó irá nyí tás alatt ál ló
gyár a hely szí ne an nak az eset nek, me lyet Glat tste in Vil mos kirá ly hel me ci rab bi
dönt vé nyé ből is mer he tünk meg.15 Öhl baum Jichak fel sősze li rab bi a kö vet ke ző kér −
dés sel for dult Glattsteinhez. Egy fér fi, aki nek meg halt az édes ap ja, és a gyász el ső
hó nap já ban a val lá si elő írá sok nak meg fe le lő en ti los len ne bo rot vál koz nia, mun ká já −
ra, mun ka he lyé re hi vat koz va fel men tést kér e ti la lom alól. Az il le tő egy vál la lat iro −
da ve ze tő je, ko moly anya gi vesz te sé get je len te ne a cég nek és ne ki is a tá vol ma ra −
dá sa, de bo ros tá san nem me het dol goz ni, mert „gúny és ne vet ség tár gya len ne a
sze mük ben”. Öhl baum bi zo nyá ra nem mer te egy ma ga fel vál lal ni a dön tést, ezért
kér te ki egy idő sebb, na gyobb te kin té lyű rab bi vé le mé nyét, aki meg erő sí tet te ab ban,
hogy en ge dé lyez he ti. Glat tste in rab bi hos  sza dal mas val lás jo gi fej te ge té se nem tar −
tal maz több rész le tet az eset ről, de en  nyi ből is vi lá go san ki raj zo ló dik a ki szol gál ta −
tott, meg él he té sét fél tő, ugyan ak kor val lá si ha gyo má nya i hoz is ra gasz ko dó em ber
di lem má ja, és az a kö zeg, amely a gyász szo ká sok be tar tá sá ra gún  nyal válaszolna.16

Az eset ben sze rep lő fér fi ag go dal ma, hogy el ve szít he ti mun ká ját, mé lyen át érez −
he tő vé és va ló sá gos sá vá lik, ha az anya köny vek ből nyert ada tok se gít sé gé vel szám −
ba ves  szük, hogy mi lyen drasz ti ku san át ala kul tak a zsi dó tör vé nyek élet be lé pé se
után, az 1940 évek leg ele jén a csa lád fők meg él he té si viszonyai.17 A ko ráb ban ba −
rom fi ke res ke dő ként (Bra un Gé za és Ste i ner Gé za), mar ha ke res ke dő ként
(Messinger Jó zsef) vagy sza tócs ként (Pollák Wolf Je nő) sze rep lő édes apák az eb ben
az idő szak ban szü le tett gye re ke ik anya köny ve zé se kor mind an  nyi an „nap szá mos”
meg je lö lés sel állnak.18 Az 1942−es, 1943−as és 1944−es szü le té si be jegy zé sek kö −
zött csak egyet len az ere de ti stá tu sát meg őr ző apát ta lá lunk: Schönthál Ár pád ve −
gyes ke res ke dőt. Or szág szer te is mert je len ség, hogy a tör vé nyi elő írá sok kö vet kez −
mé nye it, a gaz da sá gi el le he tet le nü lést úgy pró bál ták eny hí te ni a zsi dó vál lal ko zók,
hogy vál lal ko zá su kat név leg át ad ták va la ki nek, aki re a tör vé nyek nem vo nat koz tak
(stró man), de a tény le ges irá nyí tás és a be vé tel bi zo nyos ré sze is az ere de ti tu laj −
do nos nál ma radt. Egy vis  sza em lé ke ző sze rint Alsós ze li ben a mar ha ke res ke dő
Mülle rek az ipar en ge dély meg vo ná sa után így ad ták át ke res ke dé sü ket Kür ti
Dezsőnek.19

A hit köz ség in téz mé nyei és al kal ma zot tai 

A két Sze li zsi dó la ko sai a 19. szá zad kö ze pén kö zö sen hoz tak lét re zsi dó köz sé get
(hit köz sé get), Galán ta fi ók köz sé ge ként. Ez leg ele mibb szin ten ima hely fenn tar tá sát,
a te me té si ügyek in té zé sét, va la mint a kó ser ét ke zés hez nél kü löz he tet len sak ter al −
kal ma zá sát jelenthette.20 Lé lek szá muk gya ra po dá sá val zsi na gó gát épí tet tek Fel ső −
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szeliben; a 8 x 15 mé ter alap te rü le tű, kar za tos bel ső te rű épü let az 1980−as éve −
kig állt. A zsi na gó ga mel lett al kal ma zot ti la kást (ta ní tó, rab bi szá má ra) és mik vét (ri −
tu á lis für dő) is ki ala kí tot tak, ké sőbb a kó ser vágo da és az is ko la is önál ló épü le tet
ka pott. 1868 után, a val lá si irány za tok sza ka dá sa kor, va gyis a ma gyar or szá gi zsi dó −
ság bel ső meg osz tott sá gá nak in téz mé nye sü lé se so rán fel sősze li köz össé ge az or −
to do xi á hoz csat la ko zott. A szá zad for du ló idő sza ká ból több egy let mű kö dé sé ről is tu −
do má sunk van: Hevra Kadi sa (= szent egy let), amely a te me té si ügye ket in téz te, és
min den bi zon  nyal már ré gebb óta mű kö dött, Hevra gemi lut has za dim (= ke gyes cse −
le ke de tek egy le te), amely szo ci á lis fel ada to kat lát ott el és Somré To ra (= a Tó ra őr −
zői) hit vé del mi és ta nu ló egy let. Az 1944−es ös  sze írás ugyan ezt a há rom egye sü le −
tet tart ja szá mon.

A 19. szá zad vé gén a köz ség al kal ma zott sak tert, aki egy ben elő imád ko zó (sali−
ah−cibbur) is volt, ta ní tót és temp lom szol gát (sa mesz). Kö zü lük név sze rint is is mer −
jük Kauf mann Mór sak tert az 1890−es évek ből és a tar dos ked di szü le té sű Schönber −
ger Sá mu el ta ní tót (1861–1911), aki – mint sír fel ira tá ból ki ol vas ha tó – 1889−től ha −
lá lá ig, 22 éven át mű kö dött Felsőszeliben. A zsi dó val lás az apák sze mé lyes fe le lős −
sé gé vé te szi a val lá si is me re tek to vább adá sát, gyer me ke ik ta nít ta tá sát, így há zi ta ní −
tó val vagy ma gán is ko lák kal (héder) azok ban a köz sé gek ben (ab ban az idő szak ban) is
meg ol dot ták a gyer me kek va la mi fé le ok ta tá sát, ahol (ami kor) nyil vá nos is ko la nem
volt. Nyil vá nos zsi dó ele mi is ko lá kat – II. Jó zsef kí sér le tét nem szá mít va – az
1830–1840−es évek ben kezd tek na gyobb szám ban lét re hoz ni Ma gyar or szá gon, ak −
kor a ki fe je zet ten fel vi lá go so dás− és ma gya ro so dás pár ti köz sé gek. Az or to dox irány −
zat so ká ig el zár kó zott a vi lá gi ok ta tás be ve ze té sé től, majd a század második felében
– igen erős állami nyomásra – a Pozsony központú nyugati ortodoxia még is ki épí tet −
te sa ját is ko la há ló za tát: ha már el ke rül he tet len, ak kor sa ját is ko lák ban ta nul ja nak
gyer me ke ik, ne más fe le ke ze tű vagy ál la mi in téz mé nyek ben. Fel sősze li ben 1880 tá −
ján ala pí tot ták az ál la mi fel ügye le tű, ma gyar tan nyel vű, val lá si és vi lá gi tár gya kat egy −
aránt ok ta tó zsi dó ele mi is ko lát; Schönber ger már en nek volt a ta ní tó ja. A ren del ke −
zé sünk re ál ló ada tok sze rint az is ko lá ban mind vé gig osz tat lan ta ní tás folyt, a kez det −
ben négy, majd öt, vé gül hat év fo lyam gyer me ke it egy ta nár ok tat ta. A gyer me kek lét −
szá ma 1922−ben 32 fő, 1944−ben 45 fő volt.21 Az 1910−es évek vé gén és az 1920−
as évek ele jén Var ga Izi dor volt a ta ní tó, az 1930−as évek ből pe dig Ber ger Hele na és
Reis ner Zol tán ne vét ismerjük.22

Ér de kes epi zód a kö zös ség bel ső vi szo nyai szem pont já ból, hogy az 1930−as
évek ben éles vi ta bon ta ko zott ki az új sak ter al kal ma zá sa, an nak meg fe le lő halak −
hi kus fel ké szült sé ge kö rül. A kö zös ség tag jai kö zöt ti meg osz tott ság olyan mély volt,
hogy el le he tet le ní tet te az in téz mé nyek mű kö dé sét is. Vé gül az or to dox hit köz sé gek
szer ve ze té nek po zso nyi köz pont ja (Or to dox Iro da) kel lett, hogy köz be avat koz zon, és
Ehren feld Si mon sze mé lyé ben egy meg bí zot tat küld jön a hit köz ség irányítására.23 Er −
ről a meg osz tott ság ról szá mol be az 1934 és 1938 kö zött Fel sősze li ben élő Eilen −
der csa lád egyik tag ja. Vis  sza em lé ke zé se sze rint ek kor két sak ter mű kö dött a te le −
pü lé sen: Öhl baum Ig nác, aki hez a Müller és a Schwartz csa lád tag jai jár tak és Kra −
kau er Jó zsef, akit a Kra kau e rek lát tak el munkával.24 Hogy a konf lik tus mö gött va ló −
já ban mi állt, más csa lá dok hogy fog lal tak ál lást (fog lal tak−e), csak ta lál gat hat juk.
El kép zel he tő, hogy csu pán két ki ter jedt és be fo lyá sos csa lád, a Mülle rek és a Kra −
kau e rek sze mé lyes el len té té ről volt szó, de né hány ap róbb mo men tum ar ra utal,

170 Bányai Viktória–Kormos Szilvia
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

X.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
0

8
/1

, 
S

om
or

ja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:12  Page 170



hogy az el len tét nek ide o ló gi ai töl te te volt. Míg a Kra kau e rek a leg szi go rúbb és a leg −
kon zer va tí vabb or to do xia párt ján áll tak, ad dig a Mülle rek nyi tot tab bak, a kul tu rá lis
kö ze le dés ben elő re ha la dot tab bak vol tak. Er ről ta nús kod nak a már em lí tett ma gyar
és hé ber két nyel vű sír kö ve ik, me lye ket a hú szas évek ben Alsós ze li ben ál lí tot tak, a
ma ga sabb vi lá gi is ko lá zott sá got meg kö ve te lő mun ka kör ben, köny ve lő ként dol go zó
Müller Hen rik (1894–1944), és ezt su gall ják az alább is mer te tett nép szám lá lá si
ada tok is. A Schwartz csa lád ról pe dig azt je gyez het jük meg, hogy leg idő sebb fi uk,
Schwarzt Ár pád (1896–?) az egyet len, aki ről tud juk, hogy 1922−ben nem a szlo vák,
ha nem a ma gyar ál lam pol gár sá got vá lasz tot ta (optálta).25

A konf lik tus a ve ze tő po zí ci ók nak a két tá bor kö zöt ti meg osz tá sá val ju tott nyug vó −
pont ra. Az 1944 áp ri li sá ban a né met ha tó sá gok ren del ke zé se nyo mán a Ma gyar Zsi −
dók Köz pon ti Ta ná csa ál tal ké szí tett ös  sze írás sze rint a hit köz ség el nö ke Kra kau er
Li pót (1894–1944) lett.26 Anya köny vi be jegy zés alap ján tud juk, hogy Kra kau er Jó zsef
1941−ben hit ta ní tó ként is mű kö dött, Öhl bau mot pe dig 1938−ban he lyet tes rab bi ként,
majd 1941−ben már rab bi ként tün tet ték fel. Glat tste in kirá ly hel me ci rab bi em lí tett
dönt vény tá ra, az Öhl baum hoz cím zett vá la szok ban sze rep lő meg szó lí tá sok is meg −
erő sí tik, hogy Öhl baum daj jan u−more (bí ró és ta ní tó), il let ve a rab bi tiszt jét töl töt te
be.27 Az 1944−es ös  sze írás vi szont azt köz li, hogy a köz ség nek már nincs rab bi ja.

Nép szám lá lá si és vá lasz tá si sta tisz ti kák

Az Osztrák–Magyar Mo nar chia sta tisz ti ká i ban a zsi dó né pes ség fe le ke ze ti ka te gó ri a −
ként je lent meg, önál ló anya nyel vi (nem ze ti sé gi) cso port ként még a jid dis anya nyel −
vű e ket sem te kin tet ték, mi vel a jid dist nem is ke zel ték önál ló nyelv ként. Így a zsi dó −
ság a né met, majd egy re in kább a ma gyar anya nyel vű ek tá bo rát gya ra pí tot ta, és ez
na gyon is ér de ke volt a ma gyar hi va ta los kö rök nek. Ez zel a gya kor lat tal el len tét ben
a két vi lág há bo rú kö zöt ti Cseh szlo vá kia (Ro má ni á hoz és a Szerb–Horvát–Szlo vén Ki −
rály ság hoz ha son ló an) az 1920. évi al kot mány ban nem ze ti ség nek is mer te el a zsi dó −
sá got. Az ek kor ké szült ös  sze írá sok nem az anya nyelv re, ha nem a nem ze ti ség re vol −
tak kí ván csi ak, s bár az út mu ta tók sze rint ezek nek ál ta lá ban egy be kel lett es ni ük,
épp a zsi dók ese té ben et től el te kin tet tek: ők anya nyelv ük től füg get le nül vall hat ták
ma gu kat zsi dó nemzetiségűnek.28 E mö gött az új ál lam ha ta lom nak az a tö rek vé se
állt, hogy a zsi dó kat „le vá las  szák” a ma gyar ság ról, hogy ez ál tal a ma gyar ki sebb ség
szá mát, ará nyát csök kent sék. A zsi dó nem ze ti ség vá lasz tá sa eb ben a kon tex tus ban
az új ál lam ha ta lom hoz va ló lo ja li tás ki fe je zé se volt. Az ada tok ér té ke lé se kor két to −
váb bi szem pon tot ér de mes meg fon tol ni. Egy fe lől azt, hogy a tri a no ni Ma gyar or szág
zsi dók kal szem be ni diszk ri mi na tív po li ti ká ja el ide ge ní tő en ha tott az utód ál lam ok ma −
gyar anya nyel vű zsi dó ság ára, más fe lől pe dig azt, hogy az el csa tolt te rü le te ken több −
ség ben vol tak az or to dox (és haszid) kö zös sé gek, az ő szel le mi ve ze tő ik a zsi dó sá −
got a ha gyo má nyok ból táp lál ko zó an is nép nek és nem csu pán val lás nak te kin tet ték,
csak en nek ki fe je zé sé re a du a liz mus ko ri nép szám lá lás ok nem ad tak mó dot. 

A két Sze li nép szám lá lá si ada tai, a ma gu kat zsi dó nem ze ti sé gű nek val ló iz ra e li −
ta val lá sú la ko sok ará nyá nak erős nö ve ke dé se (a ma gu kat ma gyar nak val lók csök −
ke né se) 1921 és 1930 kö zött, meg egye zik az zal, amit a Fel vi dék ös  sze sí tett sta −
tisz ti kái mu tat nak. Ami re még is ér de mes fel fi gyel nünk, hogy ez a fo lya mat Alsós ze −
li ben 1921−ben még nem mu tat ko zik meg. 
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1. táb lá zat. A két Sze li nép szám lá lá si ada tai az iz ra e li ta val lás és a zsi dó nem ze ti −
ség te kin te té ben

A zsi dó ság nem ze ti ség ként va ló meg je le ní té se az utód ál lam ok ban nem csu pán sta −
tisz ti kai fo gás volt, en nek leg nyil ván va lóbb bi zo nyí té ka – a tri a no ni Ma gyar or szá gon
el kép zel he tet len – zsi dó nem ze ti sé gi ala pú po li ti zá lás si ke re. Az 1918−ban ala pult
Zsi dó Párt nak (Židovská strana) min den na gyobb lé lek szá mú zsi dó kö zös ség gel bí −
ró szlo ven szkói vá ros ban mű kö dött he lyi szer ve ze te. Az or to dox zsi dó ság a sze ku lá −
ris nem ze ti irány za to kat (a mo dern po li ti kai ci o niz must) el uta sí tot ta, ehe lyett az el −
kö te le zett val lá sos ság hoz és a ha gyo má nyos hit köz sé gi szer ve ze ti ke re tek hez il lesz −
ke dő al ter na tí vát ta lált az Agu dat Jis zra el mozgalomban.29 Fel sősze li ben is ez a moz −
ga lom, il let ve if jú sá gi szer ve ze te a Ceiré Agu dat Jis zra el mű kö dött he lyi szin ten. Az
1923. évi hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon 119, az 1927. évi vá lasz tás kor pe dig 94 sza −
va za tot szer zett a köz ség ben a Zsi dó Párt.30

A nem ze ti sé gi (és po li ti kai) iden ti tás sal el len tét ben a val lá si iden ti tás a két Sze −
li zsi dó la ko sai szá má ra a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ban sem vált kér dé ses sé,
az or to dox val lá sos sá gon be lül leg fel jebb ár nya lat nyi kü lönb sé gek je lent kez tek. Ve −
gyes há zas ság ról vagy hely ben élő sze mély ki té ré sé ről még a zsi dó tör vé nyek nagy
ki té ré si hul lá ma kor sincs tu do má sunk. Há rom el szár ma zott azon ban eb ben az idő −
szak ban ke resz tel ke dett ki. A már em lí tett Szold uno kák mel lett har ma dik ada tunk
is a szesz gyá ri ko ló ni á hoz kö tő dik. Neu mann La jos nak (1861–1924) a szesz gyár
egy ko ri ve ze tő jé nek fia, az 1906−ban szü le tett Leó, aki csa lád já val Galán tán élt,
1939−ben ott vet te fel a ró mai ka to li kus val lást. A ki tér tek szá ma a Galán tai já rás −
ban ál ta lá ban is igen cse kély volt: 1941−ben 74 fő zsi dó nak mi nő sü lő nem iz ra e li ta
val lá sú sze mélyt vet tek szám ba a 2444 iz ra e li ta mel lett (tíz nél töb ben csak
Galántán, Dió sze gen és Szen cen voltak).31

A holo kauszt és az azt kö ve tő idő szak

A zsi dó tör vé nyek gaz da sá gi ha tá sa i ról a fog lal koz ta tá si ada tok nál már szól tunk. Ezt
ki kell egé szí te nünk az zal, hogy a mun ka szol gá lat ra be hí vott csa lád fők hoz zá tar to −
zói kü lö nö sen ne héz hely zet be ke rül tek, az anyák ra és na gyobb gye re kek re há rult a
csa lá dok el tar tá sa. A meg él he té sü ket el ve szí tett, el sze gé nye dő ré te gek meg se gí té −
sé re jött lét re 1938 de cem be ré ben a Ma gyar Iz ra e li ták Párt fo gó Iro dá ja, majd 1939
őszén en nek se gély gyűj tő szer ve, az Or szá gos Ma gyar Zsi dó Se gí tő Ak ció (OMZSA).
Az ön se gé lye ző alap be vé tel ének je len tős ré szét tet ték ki a hit köz sé gek kö te le ző já −
ru lé kai: a két Sze li kö zös hit köz sé ge 1943−ban 500,5 pen gőt fi ze tett be az alapba.32

Amit a há bo rú évei alatt Szlo vá ki á hoz tar to zó te rü le tek zsi dó sá ga (köz tük Sze −
liből el szár ma zott csa lád tag ok is) már 1942−ben el szen ve dett, az 1944 ta va szán a
Ma gyar or szág hoz csa tolt te rü le te ken is be kö vet ke zett. 1944. má jus vé gén ös  sze −
gyűj töt ték a két köz ség zsi dó csa lád ja it, és a já rás töb bi zsi dó la ko sá val együtt a
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galán tai get tó ba kel lett be köl töz ni ük. Galán tá ról jú ni us 5−én Ko má rom ba szál lí tot ták
őket, majd on nan 1944. jú ni us 14–17−e kö zött Auschwitzba.33 Az idő sek re, a gyer −
me kes anyák ra és a gye re ke ik re azon na li el gá zo sí tás várt, túl élők csak a fi a tal,
mun ka ké pes nek ítélt lá nyok, nők és fér fi ak kö zül ke rül tek ki.

A há bo rú vé gén né hány tu cat sze mély tért vis  sza a mun ka szol gá lat ból, il let ve a
de por tá lás ból; 1948−ban 55 zsi dó élt Felsőszeliben.34 A hit köz sé get új já szer vez ték,
egyes in téz mé nyek is új ra in dul tak: a zsi na gó gai ima élet, a gyer me kek ok ta tá sa.
Min den bi zon  nyal a meg ma radt zsi na gó ga, az új já in dult élet von zot ta a kör nye ző fal −
vak zsi dó la kó i nak egy ré szét is Felsőszelibe. Még az is ko lák ál la mo sí tá sa után is
mű kö dött a köz ség ben in for má lis ke re tek kö zött zsi dó val lás ok ta tás: Kra kau er Jó −
zsef ha lá lá ig, 1958−ig ta ní tot ta a gyerekeket.35 Kra kau er Jó zsef (1896–1958) sor sá −
nak né hány moz za na tát sír fel ira ta is elénk tár ja (lásd a Mel lék let ben). Két há zas sá −
gá ból 1922 és 1942 kö zött ös  sze sen 11 gyer me ke szü le tett. Ket ten cse cse mő ko −
ruk ban hal tak meg, nyolc gyer me ke és má so dik fe le sé ge is a vész kor szak ál do za ta
lett. Meg öl ték idős édes any ját és hat fel nőtt test vér ét is azok há zas tár sa i nak és
gyer me ke i nek több sé gé vel együtt. Buj ká lá sá nak és meg me ne kü lés nek tör té ne tét –
ami re a sír fel irat utal – nem is mer jük, azt tud juk, hogy Vér tes tar ján tel je sí tett mun −
ka szol gá la tot. Gye re kei kö zül csak leg idő sebb fia, az 1922−ben szü le tett Kra kau er
Alfréd ma radt élet ben. Alfréd nak Schwarz Mag dol ná val kö tött há zas sá gá ból 1947−
ben szü le tett Kra kau er Pável (Pál), a ki ir tott nagy csa lád új sar ja ként.

A holo kauszt ál do za ta i nak ha lot tá nyil vá ní tá si el já rá sai hos  szú évek re el hú zód tak,
a leg ko ráb bi anya köny vi be jegy zé sek 1948 már ci u sá ból va lók. Az el já rás ma ga va la −
mely túl élő csa lád tag ké ré sé re in dult meg, és Galán tán (il let ve Po zsony ban) zaj lott. A
leg ti pi ku sabb, hogy az élet ben ma radt há zas társ kez de mé nyez te, mi vel csak egy ko ri
há zas tár sá nak ha lot tá nyil vá ní tá sa bon tot ta fel a há zas sá got, és tet te le he tő vé új há −
zas ság kö té sét. Az el já rá sok el hú zó dá sa okoz ta az 1947 és 1949 kö zött Fel sősze li −
ben anya köny ve zett hét zsi dó új szü lött csa lá di hely ze té nek ren de zet len sé gét. Né gyen
(két test vér pár) „le ány anyák” gyer me kei, ugyan is az édes apák (Bra un Gé za és Mes −
sin ger Mó ric) jo gi lag még ko ráb bi há zas sá guk kö te lé ké ben áll tak, csak apa sá gi el is −
me rő nyi lat ko za tu kat ve zet ték be a meg jegy zés ro vat ba. Egy to váb bi test vér pár ese té −
ben az édes anyá nak is volt elő ző há zas sá ga, így az anya könyv 1947−ben és 1948−ban
a rég meg ölt fér jet (Messinger Ig ná cot) tün te ti fel apa ként, a va ló di apát (Messinger
Kolománt) csak a ha lot tá nyil vá ní tás után, 1952−ben je gyez ték be. A ki vé telt épp a már
em lí tett Kra kau er Pál je lent, mi vel fi a tal szü le i nek el ső há zas sá gá ból született.36

1949−ben még a ma ra dék kö zös ség több sé ge is ki ván do rolt Iz ra el be. Egy kis
gyü le ke zet az 1950−es évek vé gé ig mű kö dött, de azu tán Galán tá ra és más vá ro sok −
ba köl töz tek. Túl élők, le szár ma zot tak él nek az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban is. A
két Sze li ben már nem em lé kez tet más az egy ko ri zsi dó kö zös sé gek re, mint a két
pusz tu ló te me tő.
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Mel lék let

1. táb lá zat. A holo kauszt ál do za tai Alsós ze li ben

Meg jegy zés: *A csa lád fők ne vei bol ddal szed ve. **Nincs adat.

A köz ség ke resz tény te me tő jé ben ál ló má so dik vi lág há bo rús em lék mű és a hely tör −
té ne ti ki ad vány is csak a csa lád fők ne ve it tün te ti fel az ál do za tok fel so ro lá sá nál. A
fenti táblázat az édes anyák és a gyer me kek ne ve i vel, va la mint két mun ka szol gá lat −
ban el pusz tult sze mél  lyel egé szí ti ezt ki, ne kik is em lé ket ál lít va.

2. táb lá zat. Az alsós ze li zsi dó (iz ra e li ta val lá sú) la kos ság lé lek szá ma 1765–2001

Meg jegy zés: *Nincs adat
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3. táb lá zat. A fel sősze li zsi dó (iz ra e li ta val lá sú) la kos ság lé lek szá ma

Meg jegy zés: Az 1880 és 1910 kö zöt ti lé lek szám vál to zás ban sze re pe van az ad dig Alsós ze li −
hez tar to zó Körtvélyes−major Fel sősze li hez va ló csa to lá sá nak.

4. táb lá zat. Az Alsós ze li ben szü le tett zsi dó gyer me kek utó ne vei
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5. táb lá zat. A Fel sősze li ben szü le tett zsi dó gyer me kek utó ne vei
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Sír fel irat min ták

Felsőszeli, 61. sír kő
Ép, ál ló kő, egyik ol da lán ma gyar fel irat tal. A hé ber fel irat al só ré sze ta ka rás ban van.

Itt nyug szik
Kra kau er
Jó zsef

1896–1958
—————−

[…]

For dí tás: Itt van el rejt ve / a je len tős rab bi / mes te rünk és ta ní tónk R. Jis zra el Jo −
szef / Krakauer, bé ke rá. / Igaz és jó volt min den út já ban és cse le ke de té ben, / a
Tó rá ban és Is ten fé le lem ben buz gól ko dott, ve zet te a gyü le ke zet gyer me ke it. / Sok
szen ve dést vi selt el éle té ben, / a gyász el ér te őt fe le sé ge és nyolc gyer me ke el −
pusz tí tá sa kor. / De még sem fe led te a me ne dé ket adó írást, / foly tat ta a Ma gas sá −
gos Is ten meg is me ré sét és szol gá la tát, / és tisz tel te az Örök ké va lót te het sé gé vel
és hang já val. / Már a nya kán volt a kard az el rej tő zé se kor, / de az Örök ké va ló ki −
vál tot ta nagy ke gyel mé ben és jó sá gá ban. / Em lé kez zen meg az Örök ké va ló a sze −
rény és meg be csült fe le sé gé ről / Kila Ha ja as  szony ról, Jots lá nyá ról, bé ke rá!/ […] 

Anya köny vi azo no sí tás: Fel sõsze li szü le té si anya könyv, 1896/8.
Kra kau er Jó zsef élt 62 évet. Ap ja Kra kau er Sa la mon, any ja Müller Ro zá lia. El ső

fe le sé ge Stern Vil ma (1896–1931), má so dik fe le sé ge Mes sin ger Kor né lia
(1902–1944). 

A fel irat ban em lí tett nyolc el pusz tí tott gyer mek: Ti bor (1923), Mal vin (1925) és
Ro zá lia (1929) az el ső há zas ság ból, va la mint Lea (1933), Éva (1936), Klá ra
(1938), Sa la mon (1941) és Ró bert (1942) a má so dik há zas ság ból. 
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Felsőszeli, 30. sír kő
Ép, ál ló kő.

For dí tás: Itt van el rejt ve / a jám bor és be csü le tes fér fi, tisz telt ta ní tónk R. / Si mon
Mes sin ger / bé ke rá / 31 éven át volt Erec Jis zra el ado mány gyűj tő je, / nap mint
nap járt / reg gel és es te az ima há zá ba. / Ke zé nek fá radt sá gá val szer zett táp lá lé −
kot / há za nép ének el tar tá sá ra és még is el küld te / hat fi át jesi vák ba ta nul ni, / hogy
a Tó ra út já ra ne vel je őket. / El hunyt fe le sé ge, tíz gyer me ke és uno kái bá na tá ra /
63 éve sen / mena hem av 19. nap ján, a kis idő szá mí tás sze rin ti 694. év ben [1934.
jú li us 31.] / Le gyen lel ke be köt ve az élet kö te lé ké be! / Any ja ne ve Hana.

Anya köny vi azo no sí tás: Fel sõsze li ha lot ti anya könyv, 1934/37.
Mes sin ger Si mon bor jú ke res ke dő (Felsőszeli 60.). Meg halt 1934. jú li us 31−én,

65 éve sen. Ap ja Mes sin ger Dá vid, any ja Seidl An na, fe le sé ge Kra kau er Hen ri et ta.
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(A fotót Kormos Szilvia készítette.)
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Felsőszeli, 64. sír kő
Ép, ál ló kő.

For dí tás: Itt van el rejt ve / a sze rény és meg be csült as  szony / Reizl úr nő / Mose
Müller kohen – vi lá gít son fé nye – fe le sé ge. / Sok volt a cse le ke de te, pe dig fi a ta lon
/ tá vo zott a lel ke a ma gas sá gok ba. / Fér je ékes sé ge volt, / a sze gény és szű köl kö −
dő fe lé ki tár ta ke zét. / Gyer me kei szí vé be plán tál ta / az igaz Tó rát és a tisz ta hi tet.
/ Meg fosz tat tunk öt fiú any já tól! / Ki mu tat ja szá munk ra az élet út ját? / Ki hez for −
dul junk, ha lel ked már a ma gas sá gok ban van? / El hunyt hes van hó 10−én, a kis idő −
szá mí tás sze rin ti 666−ban. [1905. no vem ber 8.]

Azo no sí tás: Fel sõsze li ha lot ti anya könyv, 1906/58.
Müller Mórné szül. Vin kler Te réz. Meg halt 1905. no vem ber 8−án 45 éve sen Bécs −

ben, agy tá lyog kö vet kez té ben. Szü le tett Nagymagyaron. Ap ja ne ve az ak rosz ti chon −
ból ki ol vas ha tó: Sá mu el. 

A fel irat ban em lí tett öt fia: Müller La jos (1891–1944), Müller Sá mu el
(1893–1944), Müller Hen rik (1894–1944), Müller Li pót (1896–?) és Müller Mik sa
(1901–?); a leg na gyobb is csak 14 éves édes any juk ha lá la kor.
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Alsószeli, 36. sír kő
Le dőlt, de ép sír kő, ép fel irat.

For dí tás: Itt van el rejt ve / a meg be csült, sze rény, de rék as  szony / Dob ris úr nő, bé −
ke rá / a tisz telt Avra ham Deutsch – bé ke rá – fe le sé ge. / Kön  nye zik a lel künk a bá −
nat tól és a nagy fáj da lom tól, / el ve szett egy ér té kes lé lek, el ment a nyug vó he lyé re.
/ Fi ai va gyunk, mert mint egy anya ne velt min ket, / so kat tett, hogy az egye nes ös −
vény re ta nít son. / Kö nyö rü le tes volt a sze gén  nyel és nél kü lö ző vel. / A ne ve köz ben −
jár ér de künk ben a Ma gas ság tró nu sa előtt. / Meg halt ijjár 17−én a kis idő szá mí tás
sze rint 694. [1934. má jus 2.] / Le gyen lel ke be köt ve az élet kö te lé ké be! / Any ja
ne ve Libele.

Azo no sí tás: Alós ze li ha lot ti anya könyv, 1934/13.
Deutsch Adolf né szül. Müller Sa rol ta (Alsószeli 85.). Meg halt 1934. má jus 1−én,

76 éve sen.
Az as  szony ne vét ki adó ak rosz ti chon az ötö dik so rá ban té ves.
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Jegy ze tek

1. A leg fris sebb ös  sze fog la ló, amely rö vid szó cikk ben is mer te ti mind két köz ség zsi dó sá gá −
nak tör té ne tét: Ran dolph L. Bra ham (szerk.): A ma gyar or szá gi Holo kauszt föld raj zi en cik -
lo pé di á ja. 2. köt. (Bu da pest, Park Ki adó, 2007, 784., 789–790. p. Alsós ze liről a leg −
több ada tot Puk kai Lász ló (szerk.): Alsós ze li (Galánta, 1990) cí mű hely tör té ne ti ki ad vány
tar tal maz; sok hasz nos ada lék ta lál ha tó a Bukovsz ky Lász ló (szerk.): Máty usföld II. Egy
ré gió tör té ne te a XI. szá zad tól 1945-ig (Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku −
ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2005) cí mű kö tet ben is. – Ez úton is sze ret nék
kö szö ne tet mon da ni Sza bó Or so lyá nak és Ha lász Iván nak a szlo vák nyel vű for rá sok és
szak iro da lom fel dol go zá sá ban nyúj tott se gít sé gü kért.

2. Pukkai Lász ló (szerk.): Alsószeli... 23–24. p.
3. 1767/8. évi or szá gos zsi dó ös  sze írás. In Sche i ber Sán dor (szerk.): Magyar-Zsidó Ok le -

vél tár. XVI. Bu da pest, Ma gyar Iz ra e li ták Or szá gos Kép vi se le te, 1974, 184–185. p.
4. A lélekszámra vonatkozó ada to kat lásd a Mel lék let 2. táblázatában.
5. Az 1907 után hasz nált egy sze rű sí tett anya köny ve zés már nem tün te ti fel a szü le té si he −

lye ket, így ek kor tól hi á nyo sab ban van nak ada ta ink a há zas tár sak, il let ve az ide te le pü lő
csa lá dok szár ma zá si he lyé re. 

6. Martin Kor čok in ter jú ja Ruže na Deut cho vá val (2004. ok tó ber, Galánta) ol vas ha tó a
Centropa. A Jewish Wit ness to a Euro pe an Cen tu ry hon lap ján (www.centropa.org, Slo va −
kia me nü pont ).

7. Az itt kö zölt ada tok több sé gé nek for rá sa a Ho lo ca ust Victims’ Data ba se (www.yad−
vashem.org). 

8. Pokreis Hildegarda: A gyá ri pa ri ter me lés ki ala ku lá sa a Mátyusföldön. In Bukovsz ky Lász −
ló (szerk.): Máty usföld II... 209. p.

9. Barabás Györ gyi: Ma gyar or szá gi zsi dó hit köz sé gek, egy le tek, tár su la tok alap sza bá lyai
1705–2005. Bu da pest, MTA Juda is zti kai Ku ta tó köz pont, 2007, 70. p. /Magyar Zsi dó
Le vél tá ri Re per tó ri um, 2; Hun ga ria Judaica, 20./

10. Mindössze há rom kö zös sír kő ta lál ha tó, mind há rom Felsőszeliben: no. 12, 16 és 66.
Alsós ze li ben a no. 23 sír em lék, két önál ló kő utó la gos egy be fo gá sa. 

11. Kohen = pa pi osz tály ba tar to zó fér fi, a Bib li á ban Áron nak (Mó zes test vér ének), az el ső
fő pap nak a le szár ma zot tai. A koha ni ta szár ma zás apai ágon örök lő dik, és a ha lot tal kap −
cso la tos tisz ta sá gi tör vé nyen kí vül sze re pe van a li tur gi á ban és há zas sá gi elő írá sok ban
is. 

12. A ta nul mány ter je del mi kor lá tai csak né hány pél da be mu ta tá sát tet ték le he tő vé, lásd a
Mel lék let 4. táblázatát. A ku ta tás tel jes do ku men tá ci ó ja, amely tar tal maz za va la men  nyi
sír fel irat hé ber szö ve gét és ma gyar ra for dí tá sát, meg ta lál ha tó az MTA Juda is zti kai Ku ta −
tó cso port (Bu da pest) könyv tá rá ban. 

13. Egyetlen ki vé tel a Fel sősze li no. 55 sír kő, ahol az el hunyt ne ve („Schönthal Ig nác”) la −
tin be tűk kel, ma gya ros alak ban is ol vas ha tó. 

14. Név ma gya ro sí tás ra egyet len adat tal ren del ke zünk: az 1900−ban Alsós ze li ben szü le tett
Löwin ger De zső 1918−ban Lan tos ra vál toz tat ta ne vét. Zsi dó−evan gé li kus ve gyes há zas −
ság ból szü le tett az 1918−ban Fel sősze li ben anya köny ve zett Szi ge ti Karolin, azon ban eb −
ben az eset ben az evan gé li kus anya (Pónya Gi zel la) he lyi szár ma zá sú, az apa nem, és
a csa lád egyéb ként is Bu da pes ten élt.

15. Joel Zeev Wolf Glattstein: Sze fer see lot u-tesuvot naha lat Joel Zeev. I. Booklyn, NY,
Hevra ansé Helmec, 1988, no. 56. [R. Joel Zeev Glat tste in dönt vé nye i nek gyűj te mé nye.]
– Glat tste in Vil mos / R. Joel Zeev Glat tste in (c. 1870–1944) Kirá ly hel mec (Szlo vá kia)
rab bi ja volt 1906−tól a kö zös ség de por tá lá sá ig. Dönt vé nye it a holo kaus ztot túl élő ta nít −
vá nyok ad ták ki a rab bi kéz ira tai alap ján. Öhl baum Ig nác / Jichak ról lásd alább, a hit −
köz sé gi al kal ma zot tak kö zött. 
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16. A zsi dó el le nes in téz ke dé sek nyo mán ki ala kult hely zet sok a fen ti hez ha son ló kér dést ve −
tett fel a val lá sos zsi dók szá má ra, ame lyek ben a kö zös sé gek rab bi ja i tól vár tak irány mu −
ta tást. A ma gyar or szá gi holo kauszt tör té ne té nek ezek a bel ső, zsi dó szem pon tú for rá −
sai még szin te fel dol go zat la nok. Egy ér té kes ki vé tel Fro ji mo vics Kin ga–Kó nya Ju dit: Rab -
bi ni kus for rá sok a Holokauszthoz. Bu da pest, EL TE BTK Holokauszt−tanulmányok Prog −
ram, 2006. /Holokauszt−tanulmányok, 2./ 

17. A zsi dó tör vé nyek gaz da sá gi, fog lal koz ta tá si kö vet kez mé nye i hez lásd Jehu da Don: A ma -
gyar or szá gi zsi dó ság tár sa da lom- és gaz da ság tör té ne te a 19–20. szá zad ban. Bu da pest,
MTA Juda is zti kai Ku ta tó köz pont, 2006, 5–6. fe je zet. 

18. Ugyancsak nap szá mos ként sze re pel Mes sin ger Ár pád és Mes sin ger Kál mán is, de ná −
luk nem is mer jük ere de ti fog lal ko zá su kat, mi vel ko ráb ban nem szü le tett gyer me kük.
Alsós ze liből nin cse nek ha son ló ada ta ink, ugyan is ott az utol só zsi dó gyer mek szü le té −
sét 1939−ben anya köny vez ték.

19. Szarka Lász ló Az 1945–1948. évi kény szer te le pí té sek em lé ke ze te a két Sze li ben cí mű
ta nul má nyá hoz ké szült in ter jú anyag ból. 

20. Horne Saliby. In Büchler, Y. R. – Shahak, R. – Fatran, A. (eds.): Pin kasz ha-kehillot:
Szlovakia. Jerusalem, Yad vashem, 2003, 164–166. p. A szó cikk szer ző je úgy tud ja,
hogy már a 19. szá zad el ső fe lé ben volt zsi dó te me tő Felsőszeliben, de ezt más for rás −
ból nem tud tuk meg erő sí te ni. 

21. Pokreis Hildegarda: Ele mi ok ta tás a Mátyusföldön. In Bukovsz ky Lász ló (szerk.): Máty us-
föld II... 274. p.

22. Varga Izi dort 1918, 1920 és 1923−ban szü le tett gyer me kei ré vén anya köny vi be jegy zé −
sek ből, a má sik két ne vet Ruže na Deut cho vá vis  sza em lé ke zé sé ből is mer jük.

23. Horne Saliby. In Büchler, Y. R. – Shahak, R. – Fatran, A. (eds.): Pin kasz ha-kehillot...
165. p.

24. Martin Kor čok in ter jú ja (2004. ok tó ber, Galánta) ol vas ha tó a Centropa. A Jewish Wit -
ness to a Euro pe an Cen tu ry hon lap ján (www.centropa.org, Slo va kia me nü pont ).

25. Felsőszeli szü le té si anya könyv, 1896/103. 
26. Schweitzer József–Frojimovics Kin ga (szerk.): Ma gyar or szá gi zsi dó hit köz sé gek 1944.

áp ri lis. A Ma gyar Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak ös  sze írá sa a né met ha tó sá gok ren del ke -
zé se nyo mán. I. Adat tár. Bu da pest, MTA Juda is zti kai Ku ta tó cso port, 1994, 215. p.

27. Glattstein, Joel Zeev Wolf: Sze fer see lot u-tesuvot naha lat Joel Zeev. I. I. m. no. 30 és
56. A má sik dönt vény azt tár gyal ja, hogy kó ser nak te kint he tő−e egy olyan li ba, amely nek
utó lag, már a fő zés so rán ta lál tak bi zo nyos sé rü lést a gé ge csö vén. 

28. A ren de let szö ve gét is idé zi Kepecs Jó zsef (szerk.): A Fel vi dék te le pü lé se i nek nem ze ti -
sé gi (anya nyel vi) meg osz lá sa 1880–1941. Bu da pest, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
1995, 12–13. p.

29. Agu dat Jis zra el [= Iz ra el szö vet sé ge] 1912−ben Len gyel or szág ban lét re ho zott or to dox zsi −
dó po li ti kai moz ga lom és párt. Fő cél ki tű zé se az ek kor ra meg erő sö dött ci o nis ta, il let ve
sze ku lá ris zsi dó nem ze ti ide o ló gi ai ala pon szer ve ző dött moz gal mak or to dox, val lá sos al −
ter na tí vá ját kí nál ni. A moz ga lom a holo kaus ztig tar tó idő szak ban vé gig Len gyel or szág ban
volt a leg erő sebb (itt kép vi se lő ket tu dott jut tat ni a szejm be), de je len tős tá mo ga tott sá −
ga volt a tör té ne ti Ma gyar or szág or to dox kö zös sé ge i ben és a né met zsi dók kö ré ben is. 

30. Pá lin kás Lász ló: Po li ti kai pár tok és moz gal mak és a po li ti kai rend szer a Máty usföldön
az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság idő sza ká ban (1918–1938). In Bukovsz ky Lász ló
(szerk.): Máty usföld II... 153–154. p. A Galán tai já rás ban Fel sősze lin kí vül Galán tán és
Sze re den ka pott még sza va za to kat a Zsi dó Párt. 

31. Kepecs Jó zsef (szerk.): A zsi dó né pes ség... 218–219. p. 
32. Az 1943−as költ ség ve tés zár szá ma it és az 1944−es költ ség ve tés elő i rány za ta it tar tal −

maz ta az 1944 áp ri li sá ban el ké szí tett ös  sze írás. Schwe it zer József–Frojimovics Kin ga
(szerk.): Ma gyar or szá gi zsi dó hit köz sé gek... 215–216. p.
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33. Frojimovics Kinga–Molnár Ju dit (szerk.): Get tó ma gy a ror szág 1944. A Köz pon ti Zsi dó Ta -
nács ira tai. Bu da pest, Ma gyar Zsi dó Le vél tár, 2002, 72. p. /Makor–Magyar Zsi dó Le vél −
tá ri Fü ze tek, 5./

34. Horne Saliby. In Büchler, Y. R. – Shahak, R. – Fatran, A. (eds.): Pin kasz ha-kehillot...
166. p. Az adat for rá sát nem ad ja meg. 

35. Pokreis Hildegarda: Ele mi ok ta tás a Mátyusföldön. In Bukovsz ky Lász ló (szerk.): Máty us -
föld... 275. p.
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1947/43, 1947/70, 1948/5, 1948/33 és 1949/9.
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Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 1993.
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215–216. p.
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1767/8. évi or szá gos zsi dó ös  sze írás. In Sche i ber Sán dor (szerk.): Ma gyar-zsi dó ok le vél tár.

16. köt. Bu da pest, Ma gyar Iz ra e li ták Or szá gos Kép vi se le te, 1974.
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Fro ji mo vics Kinga–Molnár Ju dit (szerk.): Get tó ma gy a ror szág 1944. A Köz pon ti Zsi dó Ta nács
ira tai. Bu da pest, Ma gyar Zsi dó Le vél tár, 2002. /Makor – Ma gyar zsi dó le vél tá ri fü −
ze tek, 5./

Ko vács Éva: Fe le más as  szi mi lá ció. A kas sai zsi dó ság a két vi lág há bo rú kö zött 1918–1938.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2004. /Nostra Tempora, 9./
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1933.

Puk kai Lász ló (szerk.): Alsószeli. Galánta, 1990.

VIKTÓRIA BÁNYAI – SZILVIA KORMOS

THE FORMER JEWISH POPULATION OF LOWER AND UPPER SALIBY (ALSÓSZELI AND FELSŐSZELI) 

About the small Jewish communities of the two neighbouring settlements of
Mátyusföld we can find a few short surveys in literature and in works of place
history, on the basis of which we can broadly outline their history. This study
analyzes two sources that have not been used in literature: the cemeteries
and the civil registers; conclusions drawn from these and partly from other
sources shade our knowledge on the communities. The cemeteries and the
civil register comprehend almost the same period: a half century between the
last decade of the 19th C and the end of the 1940s, with a lot references back
to the middle of the 19th C.
Thanks to the study we are given a picture about the migration of Jewish fam−
ilies to the examined villages, their practice of name−giving, the social compo−
sition and the religious institutions of the local Jewish communitity, conse−
quences of the anti−Jewish legislation and the fate of the Jews in Saliby during
the Holocaust.
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