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kutatásaimsorángyakranhasználomforráskéntakorabelisajtót–anyomtatottatés
elektronikustegyaránt–,aminekköszönhetőenszámoskorábbanismeretlenadalék-
hozjutottamkülönfélevizsgálttémátilletően.Ezekrévénárnyaltabbképetkaphatunk
több kérdésről, gyakran olyan ismeretlen adatra, adatokra bukkanhatunk, amelyek
újabbkutatásitémákat,esetlegszempontokatvethetnekfelegy-egytémakapcsán.Jó
példaerreahomonnánmegjelentFelvidéki Hírlap egyik1913.éviszámában1 találthír
atemetőbőleltulajdonítottkarácsonyfáról.Ezazadatnemcsupánakarácsonyfaelső
felbukkanására vonatkozó eddigi megállapításokat cáfolta meg az adott régióban,
hanem egyben bizonyítja, hogy sokkal korábbanmegjelent karácsonyi díszként is a
sírokon,mintaztakutatókeddigfeltételezték(L.Juhász2011).

Jelen írásomban először a zsidó folklórral kapcsolatos szakirodalomban kevésbé
ismertszokásravonatkozóadalékokatmutatokbeazungváronkiadottUng címűheti-
lap1918-banmegjelentszámaiban,illetveamagyarországizsidóságBudapestennap-
világot látottEgyenlőség címűlapjábantalálthírekalapján,majdehhezkapcsolódva
néhánypéldánszemléltetemeszokásvariánsait,párhuzamait.

a fentebbemlítettújságcikkekegy ifjúpárnakazungvárizsidó temetőben tartott
esküvőjéhezkötődnek,azonbanezenakonkréteseményentúlfigyelemreméltószá-
mosmásadalékkalisszolgálnak.Márazelsőhírbőlkiderül,miindokolta,hogyahelyi
zsidóközösségazemberéletegyikfordulójánakefontosállomása,aházasságmegkö-
tésehelyszínéülatemetőtválasztotta.azindoklásszerintazsidónéphitúgytartja,a
temetőben rendezett esküvővel megállíthatóak a tömeges halált okozó járványok.
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2. azidézettújságcikkeketbetűhívenközlöm,azelírásokat,hibákatnemjavítottamki.
3. Ung, 1918.október22.,2.p.
4. acikketteljesterjedelmébenlásdaMellékletben!
5. azelsővilágháborúidejénezvoltalegismertebbéslegelterjedtebbfertőtlenítőszer.

Mivelebbenaz időbenaspanyolnáthajárványszedteáldozataitevidékenésEurópa
többországábanis,ezúttalennekakartakgátatszabniaszokatlanhelyszínentartott
rítussal.

az eseményről szóló első híradás azUng második oldalán jelentmeg Esküvő a
temetőben2 címmel:

Weisz Samu és Grünberger Regina f. hó 18-án házasságot kötöttek az anya-
könyvvezető előtt. Az egyházi szertartás ma d. u. 2 órakor lesz az izr. temetőben.
Az a babonás hit él ugyanis a zsidóság egy töredékének lelkében, hogy a járvá-
nyos betegség megszűnik, hogyha a temetőben esküvőt tartanak. A fiatal pár
részére az irz. hitközség 6000 K hozományt gyűjtött.3

akövetkezőlapszámbanmáracímoldalon(majdamásikoldalonfolytatódik)kapott
helyet az eseményről szóló terjedelmes beszámoló Lakodalom – a spanyol-járvány
ellen… Egy esküvő a zsidó temetőben4 címmel,(p.a.)szignóval.azújsághírbőlegyér-
telműenkiviláglik,hogyazeseményszenzációszámbament,szokatlanulnagyérdeklő-
déskísérte.

a cikk szerzője mondanivalóját a könyves kálmántól származó boszorkányokra
vonatkozókijelentésévelvezettebe,melyszerint:„Boszorkányokrólpedig,amelyeknin-
csenek,említésnetörténjék.”azeléggéironikushangvételűírásbólazismegtudható,
hogynemezazelsőtemetőiesküvőungváron,ugyanis1878-banakolerajárványide-
jénhasonlócéllalmártartottakilyet,sazakkorösszeadottpármégélt1918-ban.ők
annakidejénjóvalkisebb– 200pengőforint– összegetkaptak,mintamostösszees-
ketettpár,amelyszámáraaközösség6000koronátgyűjtött.amennyibenhihetünka
tudósításszerzőjének,az1878-banházasodott,1918-banmáridősférjfelkeresteaz
ungvári„templomielnököt”,hogyfizessekinekiakülönbözetet,azonbannemjártsze-
rencsével.

azújságcikkbőlmegtudható,hogyamostanivőlegénykereskedősegéd,ellenbena
menyasszonyfoglalkozásáról, illetvetársadalmihelyzetétőlnemesikszó.azesküvőn
szerepelt„akántortemplomigyermek-énekkara”is,saceremóniavégénszilvóriumot
osztogattak mindenkinek ugyanabból a pohárból. a cikk szerzője a 6000 koronás
összeggelkapcsolatbanironikusanmegjegyzi:„nem-e jobblettvolnaszappanrameg
lysoformra5 költeniaszegényzsidóságszámára?”Más–ebbenazesetbenmárpoliti-
kaijellegű– kifogásolnivalójaisakadtazeseménykapcsán:„aztánmégegybántott.
az alrabbi nagyon szépen fohászkodott, hogy ezáltal Izrael népe szabaduljonmega
spanyoljárványtól.hátkéremszépen,miértkapjammegéppenén,vagymás,amikor
mostmindenmagyarraolynagyszükségvan…”

agunyoroshangvételűírásraakövetkezőszámbanazungvárizsidóhitközségegyik
elöljárója,deutschJenőreagáltA közönség köréből címűrovatban Lakodalom – a spa-
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nyol-járvány ellen. Esküvő a zsidó temetőben címmel megjelent cikkében.6 Ennek
köszönhetőenszámosújadathozjuthatunkeszokatlanhelyszínhezkapcsolódórítus-
ra vonatkozóan.deutschszóvá tettea cikk szerzőjénekszatirizáló stílusát, valamint
tévedéseit is, és alapos magyarázatot adott a kérdésekre. Ezzel ismét bővülhettek
ismereteinkeszokáshátterétilletően,mivelhosszabbanidéziausterlitzsámuelmis-
kolcifőrabbinaketémábanazEgyenlőség címűzsidólapbanmegjelentnyilatkozatát
is.afőrabbiősrégizsidószokáskéntemlítiajárványidejénrendezetttemetőiesküvőt,
skiemeli,hogy„jótékonycéllalkötikössze,adományokatgyűjtenekaszegényekrészé-
re,jótékonyságot,könyörületességetgyakorolnak,hogyazIsteniskönyörüljönmegraj-
tunk”.Tehátarraisválasztkaphattunk,miértgyűjtöttösszehitközségazifjúpárrészé-
re6000koronát.

austerlitzsámuelmiskolcifőrabbideutschJenőáltalidézettnyilatkozataeredetileg
azEgyenlőségben,azsidóságlapjábanjelentmeg,azEsküvő a temetőben7 címűírás
részeként.Ezazújságcikktémánkszempontjábólnagyonfontos,különöstekintettelaz
utolsómondatára: „E felvilágosítás után az elnökminden skrupulozitás nélkül bele-
egyezettagyűjtésrendezésébeannálisinkább,miveltudomásaszerintilyentemetői
esküvő amostani járvány alatt számos helyenmármeg is tartatott, állítólag Buda-
pestenis.”8 Vagyisnemazungváritemetőiesküvővoltazegyetlen,amelyetebbenaz
időszakbanaspanyolnáthajárványmegállításacéljábólazsidóságkörébenrendeztek.
ugyancsakfontosadalék,hogynemcsupánvidéken,hanemafővárosban,Budapesten
istartottakilyet.austerlitzrabbinyilatkozatábólnyilvánvaló,hogynemismeretlenszo-
kásrólvoltszó,hanemazsidóságkörébenjólismert,abetegségmegállításacéljából
gyakoroltrítusról.

scheibersándorFolklór és tárgytörténet c.kötetébentöbbadatotistalálunkerre
vonatkozóan, tehát e szokás a zsidóság körében valóban nem volt ismeretlen.
könyvének Zsidó folklór Ujváry Péter írásaiban című fejezetében (scheiber 1986,
1096–1152.p.)többforrástisidéz,elsőkéntujváryLeviathan c.drámájábólazalábbi
sorokat:„apogromelhárításáraegycáddiksírjánkétárvátesketnekössze.”(scheiber
1986,1126.p.)Más, többekköztszépirodalmipéldákat is felsorakoztatscheibere
fejezetben.Julianstryjkowskirabbileszármazottlengyelíróművéből:„kitörtajárvány.
hullottakazsidók,akáralegyek.Csakakkorhagyottalábbegykicsit,amikorlakodal-
mat rendeztek a temetőben.” (scheiber 1986, uo.). I. Bashevis singer A Sátán
Gorajban címűregényébőlazalábbisorokat:„Ezutánavőlegénytamenyegzőisátorhoz
kisérték,amelyetaz imaházésarégi temetőközöttállítottak fel.az imaházudvarát
megtöltőkicsinyhantokiskolásgyermekeksírjátjelölték,akikinkábbmártírhaláltszen-
vedtek1648-banahajdamakokésa tatárok részéről,mintsemelhagyjákhitüketés
rabszolgánakadjákelőket…”(scheiber1986,1127.p.),éssingeregymásikművéből
isemlíttemetőiesküvőt(scheiber1986,uo.).akövetkezőadat1865-bőlszármazik,
amikorszafedbenJószéfkáróéskicchákLurjasírjaiköztrendeztékmegegyszegény
pár esküvőjét a kolera kivédése céljából (idézi: scheiber 1986, uo.) a pápai zsidók
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6. azírástteljesterjedelmébenlásdaMellékletben!
7. acikketlásdaMellékletben!
8. Esküvőatemetőben.Egyenlőség, 1918.10.26.,11.p.
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9. azsidóvallásbanasabat,azazaszombat,ahéthetediknapja,ünnepnap,snagyonszigo-
rúmunkaszünetinapnakszámít.azsidószombatpéntekennaplementeutánveszikezde-
tét,sacsaládanyagyertyagyújtássalavatjafeleztanapot(ujvári2000,865.p.).

10. alegendamajdnemteljesszövegénekmagyarnyelvűfordításátlásdaMellékletben!
11. atelepülés1938-banaszovjetunióhozkerült,maukrajnarésze.
12. www.myspace.com/video/bagnowka7/pogrzeb-czy-lub-wedding-or-funeral-o-yka1920/

101629158 (letöltve:2011.január22.)

ugyancsakrendeztekegyilyenesküvőt:„apápainagykolerajárványidejében…ateme-
tőbentartottákmegegyárvafiúésegyárvánmaradtleányesküvőjétésottazegész
hitközség jelenlétében – a sírhantra felállított Chupa alatt – eskették össze az ifjú
párt.”(idézi:scheiber1986,1146.p.)

schnitzerárminkomáromifőrabbiéletrajziihletésűkötetében,akirchdorfbaneltöl-
töttéveirőlbeszámolófejezetébenemlíti,hogyaz1848-askoleraidejénkirchdorfban
isterveztékegytemetőiesküvőmegtartását,azonbananagyünnepekközbejöttemiatt
aszertartáselmaradt.(schnitzer1904,34–35.p.)

Egykrakkóhozkapcsolódómondagyűjteménybentaláltamráaz Esküvő a zsidó teme-
tőben (Die Hochzeit  auf dem jüdischen Friedhof)címűtörténetre,amelya„többmint
600évvelezelőtt”Európábanpusztítópestisjárványidejénrendezetttemetőiesküvő-
rőlszól,amikorkrakkóbanisilyenszertartássalakartákmegállítaniajárványt(Basiura
2004,99–101.p.).Ebbenazesetbenahiedelemszerintamenyasszonynakésavőle-
gényneknemcsupánszegénynek,hanemtestifogyatékosnak–nyomoréknak–iskel-
lettlennie,ezértegyfélszeművőlegényreésegysántamenyasszonyraesettaközös-
ségválasztása.azesküvőutánzenés-táncoslakodalmimulatságraissorkerültateme-
tőben,amelyetasabat,aszombat9 beálltaután is folytattak.avallási törvénymeg-
szegésemiattbüntetéskéntaföldelnyelteamulatozókat.10

azinternetenvideofelvételekközöttbukkantamegyzsidótemetőbenkészítettfel-
vételre,amelyenazesküvőklegfontosabbkelléke,anégyoszloponnyugvóbaldachin
láthatóegyembertömeggyűrűjében.a„Pogrzebczyślub?Weddingdayor funeral?”
(Esküvővagytemetés?)címűfelvételenláthatóegyangolnyelvűkézzelírottszöveggel,
„Feb.29.1920.”,datálással,adátumfölöttpedigaz„olykaPoland”olvasható,amely
egyértelművéteszi,hogyalengyelországiolykatelepülésrőlvanszó.11 azangolkézírá-
sosszövegvalószínűlegavideónszereplőfényképhátoldalánszerepel,slényege,hogy
azéhínség,betegségekidejénazegybekeltifjúpártarokonokéshittestvérektömege
(fiatalok,öregek,szegényekésgazdagokegyaránt)atemetőbekísérte,hogyottközös
imávalgyűjtsenekerőtazéletbenmaradáshoz.12 hogyvajonaz ifjúpáresküvőjérea
temetőbenkerült-e sor, vagy pedigmielőtt idejöttek, azelőtt történt, a videóalapján
nemlehetkétségetkizáróválasztadni.aszövegnemegyértelmű,tehátennekalapján
akárarraiskövetkeztethetünk,hogyebbenazesetbennematemetőbenkerültsoraz
esküvőre,csupánaszertartásutánkisértékkiodaa fiatalpárt.abbanviszontbizo-
nyosaklehetünk,hogyafentebbbemutatottungváriszokásnakegyikvariánsávalvan
dolgunk,amikorazesküvőazsidóközösségetsújtóvalamilyencsapáselhárításában
játszottfontosszerepet.
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Más zsidó temetőbeli esküvővel kapcsolatos adatra nem sikerült rábukkannom,
azonban figyelemreméltóadalékolvashatóazesküvőésahaláltánckapcsolatához
egyzsidókereskedőasszony18.századimemoárjában(hameln2000).13 Gliklhameln,
akiéletenagyrészétahamburgmellettialtonábantöltötte,emlékirataibanrészletesen
leírtalányaClevében14 tartottfényűzőesküvőjét,15 amelyentöbbekköztálarcosembe-
rekhaláltáncotisbemutattak:„utánamaszkábaöltözöttemberekjöttekbeésnagyon
szépmutatványokatésmindenfélebohóckodásokatcsináltak,amikmulattatásulszol-
gáltak.azálöltözetesekvégülegyhaláltáncotadtakelő.”(hameln2000,79.p.)Eza
mozzanatfigyelemreméltó,hiszen–ahogyaszerzőishangsúlyozzaakötet94.számú
lábjegyzetében–a16.századbanelterjedthaláltánckeresztényeredetűműfaj,„ennek
ellenére zsidókörökben iselterjedt, ráadásul örömünnepeknek lett egyikműsorszá-
ma”(hameln2000,79.p.).Ezazadatazsidó–kereszténykulturáliskölcsönhatások
szempontjábólisnagyonfontosadaléknaktekinthető.ahaláltáncműfajánaklétrejötte
apestisjárványokhozkötődik,ezaműfajegyfajtaellenreakciókéntalakultkiajárvány
idejénbővenaratóhalálellen,rámutatva,hogyahalálnemválogat,aszegényeketés
gazdagot egyaránt eléri. a középkorból számos haláltáncjelenetet ábrázoló freskót
ismerünk,16 többekköztazausztriaiMetnitztelepüléscsontházánakkülsőfalán.Ezen
atelepülésennéhányévtizedehaláltáncmúzeumotislétrehoztak,valamint–egyfajta
hagyományőrzésként – évente bemutatják a haláltáncjátékot (Totentanzspiel) is (L.
Juhász2006;L.Juhász2007).

atemetőbentáncolásszokásának,illetveatemetéshez,halálhozkötődőtáncalkal-
maknakgazdagnéprajziirodalmavan,etémábanlegfontosabbmagyarnyelvűösszeg-
zésnekMorvayPétertanulmányáttekinthetjük,akieurópaikontextusbanfoglaltaössze
a kapcsolódó kutatási eredményeket (Morvay 1950, 73–82. p.). Temetőbeli tánccal
összekötöttlakodalomról azonbannemközöladatot.

atemetőésazesküvőösszekapcsolásánakgyakorlatamasemismeretlenaszokás-
cselekményeksorában,errőlazírottéselektronikusmédiumokbanolvasható,arava-
talozóban és temetőben napjainkban tartott esküvőkről szóló hírek is tanúskodnak.
Ezúttalminimálisavalószínűségeannak,hogyvalamelyikifjúpártvalamilyenbetegség
vagymásszerencsétlenségmeggátolásánakcéljavezéreltevolna,amikoreszokatlan
helyszínmellettdöntött,azelérhetőhírekbenlegalábbisilyesmirőlnemesikszó.két
kiragadottpéldaanapjainkbangyakoroltszokásindítékairól:
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13. az1646-banszületettGlicklhameln(1646–1719)héberbetűkkel,„jüdisch-deutsch”nyel-
venírtavisszaemlékezéseit,1896-banMajna-Frankfurtbankaufmandávidjelentettemeg,
majdlegközelebb1923-ban,majd1980-banaJüdischerVerlagkiadásábanjelentmeg.Ezt
fordítottamagyarnyelvreJóleszLászló,felhasználvaazeredetilábjegyzeteketis.amemoár
számosértékesadatottartalmazazsidópolgárságszokásaira,életmódjára,ünnepeire,tár-
sadalmikapcsolatairastb.vonatkozóan.

14. napjainkban a kleve nevet viseli, a német–holland határon fekvő város Észak-rajna-
Vesztfáliában.

15. aClevébentartottesküvőkülönérdekessége,hogyrésztvettrajtaFrigyesválasztófejedelem
is,akiabbanazidőbenéppenebbenavárosbantartózkodott(hameln2000,77–78.p.)

16. Bővebbenlásdpl.Corvisier,andré:Tance smrti.Praha,VolvoxGlobator,2002.



17. www.rtlklub.hu/hirek/bizarr/cikk/247444(letöltve:2010.december27.)
18. www.kiskegyed.hu/szerelem-es-szex/hazassag/hazasodj-temetoben-105386.html (letöltve:

2011.január22.)

atengerentúliIdahóban(amerikaiEgyesültállamok)egyidőspár(66és72éves)
2009-benravatalozóbantartottaesküvőjét.aszokatlanhelyszínválasztástazzalindo-
kolták,hogyegy temetésalkalmával itt találkoztak legelőször.Mindketten2007-ben
veszítettékelházastársukat.17

azegyikközkedveltmagyarországinőimagazinhonlapjánarróltudósítanak,misze-
rint „tőlünk nyugatra egyre több halottasház kínáljamagátmint rendhagyó esküvői
helyszínt,ésamiennélismeglepőbb,hogysokpárvégülvalóbanúgydönt,azegyéb-
kéntvégsőkegyeletadásrahasználtintézménybenmondjákkiaboldogítóigent.”

Ebbőlahírbőltöbbfrissházasszokatlandöntésénekhátterétismegismerhetjük:
„…az egyik ara például a ravatalozómelletti temetőben nyugvó nagymamájához

szeretettvolnaközelmaradniéletelegfontosabbnapján.Egymásikpárarrahivatko-
zott,hogyazátlagostemplomokugyanúgyotthontadnakesküvőiéstemetésiszertar-
tásoknakegyaránt,tehátsemmikülönösnincsadologban.apénzisfontostényező,a
halottasházakolcsóbbankínáljákszolgáltatásaikat,mintegyhasonlóhangulatúszál-
loda vagy más rendezvényhelyszín. az sem elhanyagolható szempont, hogy míg az
esküvőkmegszervezése akár éveket is igénybe vehet, a temetéseketmindig napok
alattkellnyélbeütni–ígyahalottasházakszervezőihozzávannakszokvaagyorsmun-
kához, tehátazutolsópillanatban is fordulhatunkhozzájuk.a legtöbb ilyenépületen
egyébkéntsemlátszikeredetirendeltetése,éshaesküvőipompábanvanfeldíszítve,
szintecsaknevéből tudhatjukmeg,hogymásnapokonmilyenrendezvényekrehasz-
nálják.Bársokjózanérvszólahalottasházmintesküvőihelyszínmellett,alegtöbben
idegenkednekmárcsakagondolattólis,hogyottálljanakazoltárelé,ezértkétséges,
hozzánkelér-evalahaezatrend,vagymegmaradegytávoliországhóbortjának.”18 Ez
izgalmaskérdésegykutatószámárais.

aszakirodalombanszámosadalékottalálhatunkazemberéletkétállomása,fordulója
(átmenetirítusa):azesküvőéstemetés,valamintatemetőkapcsolódásáravonatko-
zóan.Példakéntemlíthetjükazegyiklegismertebb,néhányhelyenmégnapjainkbanis
gyakorolt szokást: a kiházasítatlan fiatalok jelképes esküvőjének megrendezése a
temetésükön.azelhunyt fiatalokkortársaia temetésenesküvőiöltözetben jelennek
meg,alányokkoszorúslányoknak,afiúkpedigvőfélyekneköltöznek,sepárokalkotta
esküvőimenetkísériakoporsótatemetőbe.annakfüggvényében,hogyazelhunytfiú
vagy lány, egy kortárs menyasszonynak, vagy pedig vőlegénynek öltözik. az elhunyt
lánytmenyasszonyiruhában,afiútpedigvőlegényiöltözetbentemetikel.kétalkalom-
malmagamisrésztvettemilyentemetésen:1977-benegygömöribányásztelepülésen,
rudnán(rudná)egy25évesfiatalemberén(L.Juhász2002,112–114.p.),majdszűk
kétévtizeddelkésőbb,azemlítetttelepülésszomszédágábanfekvőkőrösben(kružná)
egyfiatalembertemetésén.

számospéldáthozhatnánkmégaszakirodalombólatemetésésalakodalomkap-
csolódásáravonatkozóan,ámeznagyonmesszirevezetne,ígyettőlmosteltekintek.
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Befejezésülviszontmegemlítemmégaztatemetkezéshezkapcsolódóhiedelmet,
melyszerintajárványmegállításacéljábólazelhunytatnematöbbisírralpárhuzamo-
san, hanemkeresztben temették el, hogy amegszokott temetkezési rendtől eltérve
gátatszabjanakajárványnak.kutatásaimsoránmagamistalálkoztamezzelajelen-
séggel,egykoránpolgárosodottbányásztelepülésen,agömörirudnán2000-benés
2001-bennéhányadatközlőmégemlékezettakeresztbetemetésre (L. Juhász2002,
78. p.), s nyilván további nyomai is kideríthetőek lennének a szakirodalomból (vö.
Liszka1992,121.p.).

azungvárizsidótemetőibentartottesküvő,valamintafentbemutatotttemetőhözsa
temetkezéshez és esküvőhöz kötődő rítusok fontos adalékok annakprezentálására,
hogyazemberéletegymástólnagymértékbenkülönbözőfordulói,snemutolsósorban
abetegségek,ahalálhozkötődőhiedelmekésrítusokösszekapcsolásanemritka;szá-
mosvariációjalétezikazsidókéskeresztényekhit-ésszokásvilágbanegyaránt.

Írásombannemvállalkozhattamazesküvő,valamintatemetőéshalálszokatlanés
néhabizarrkapcsolódásánakteljeskörűösszegzésére,sakülönféleszokásvariációk
bemutatásárasem.Egyilyenösszegzéshezugyanisjóvalszélesebbkörűésalaposabb
kutatásralenneszükség.Csupánakutatásszámáraeddigismeretlenzsidófolklórje-
lenségbemutatása,illetveeszokásismertvagypedigkevésbéismertpárhuzamainak,
rokon(vagyannaktűnő)vonatkozásainakafelvillantásavoltacélom.

Melléklet

Lakodalom–spanyol-járványellen…
Egyesküvőazsidótemetőben.
„De strigis vero, quate non sunt nulla quaestio flat…”

(Boszorkányokrólpedig,amelyeknincsenek,említésnetörténjék).származikpedigez
afelvilágosulttörvényesrendelkezés–mikénttudjuk–mégkönyveskálmánkirálytól,
aXI.századból.MaaXX.századórájánakhomokjapereg,tehátazótaúgy-ebár,meg-
szabadultunk minden babonás hókuszpókusztól és ilyeneken már csak mosolyogni
tudunk…Úgy-ebár?Eztermészetesennemvonatkozikameggyőződéseshitéletreés
ennektanaira!

Ezzelszembenazungváriort.izr.hitközség(reméljük,csakegyrésze)igenérdekes
módonóhajtjaelűzniazungváronisdühöngőspanyol-járványt.Mintegyiklaptársunk
is egész komoly formábanmegírta a „spanyol-járvány” meggátlása céljából egy ifjú
jegyespár künn a zsidó temetőben tartotta esküvőjét,mely cselekedetéért a hitköz-
ségtőlésaChevrakadisaszent-egylettől6000koronahozománytésegyébajándékot
kaptak.ajegyespármindenesetrejóljártvele.hogyazonbanaspanyol-járványbacil-
lusaieztrespektálnifogják,ebbennemlátunkelégösszefüggést…

x

F.hó20-án–vasárnap–délutánfolytlearendkívülikörülményűesküvőazigazánkies
fekvésű, fákkal borított zsidó temetőben. Már 2 órakora kocsik és gyaloglók óriási
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tömegelepteelazutcákatésadomonyamellettfekvőtemetőútját.régnyilvánultmeg
ekkoraérdeklődésegyeseményiránt,minte„temetőiesküvőn”.azembereketinkább
a„rendkívüliség”,aszenzáció vonzotta.Mertvalaminagymeghatottságot,vagybuz-
góságot mikroszkóppal sem lehetett felfedezni. a gyönyörű őszi nap sugarai derűt
öntöttekatöbbezerfőretehetősokaságon.

Ilyen esküvő ungváron először 1878-ban a nagy kolerajárvány idején volt, az a
házaspármaisélmégungváronigenmegelégedetten.Csakezazújesküvőokozott
mostegykiszavart.anevezettekannodazumalugyaniscsak200pengőforintotkap-
tak.arégi temetőipártehátmegrövidítve éreztemagátésaférjel ismentGüntzler
templomielnökhöz,hogyadnákinekia különbözetet…

Güntzlerjóhumorúemberéscsupánennyitválaszolt:
–Jólvan,kedvesbarátom,magánakigazavan.Csakmenjeneléshozzonegyírást

attól a rabbitól, akimagátakkorösszeadta.
arabbitermészetesenmárrégenporlad.Ígyhátnemlettsemmia„különbözet”-ből.
Ittemlítjükmeg,hogyazilytemetőiceremóniáknakaszentkönyvekbentermésze-

tesensemminyomanincs.
–nemárt,–magyarázzanekemegyhitközségitag,–legfeljebbnemhasznál…
–aztánmegstílszerűis,–toldjamegegyúgylátszikkevésbémegelégedettférj,–

merthaazembermegnősült,aféllábbalúgyismára–sírbanvan…
általábanilyiránybanfolyikatársalgás.amottegyvállalkozószelleműifjúváltigazt

hajtogatja, hogy ő hajlandó a híd alatt ismegesküdni 6000 k-ért, csak az asszony
legyenjó…

Igyvárjukazifjúpárt,amelyelőkelőenkésik.közbenelhelyezkednekafotográfusok
isabaldachinközelében,csaképpamozi-operatőrökhiányoznak.

BasaPéterfényképésznéhányigensikerültfényképeláthatóakirakatokban.

x

három óra után végre megérkezik a jegyespár, Weisz sámuel kereskedősegéd és
menyasszonya,Grünbergerragina,anaphősei.óriásitolongáséssenkisemtudren-
det teremteni. a temető elején van felállítva a kékbársony baldachin,mely alatt az
esküvőiszertartástmegtartják.ElőbbazonbansteifJonathánalrabbiintézékesnémet
nyelvenbeszédetagyülekezethez,amelysokszorerőszsargonbacsapát.Főlegajóté-
konykodásrólésazadakozásrólbeszél,csakavégénjönaspanyolnátha.

Mindenkiazújpártakartalátniéséppezértcsakkevesekneksikerülabaldachin
közelébe férkőzni. a kántor templomi gyermek-énekkara igen szépen énekel. aztán
mégerősebbatolongás,visítás,kiabálás,–azesküvőnekvége.Valamijófajtaszilvóri-
umotosztogatnakakijáratnál,úgyláttam,mindnyájuknak–egypohárból…

x

ragyogónapsugárbanindulazemberáradathazafelé.atemetőpedigvalóbanfestőien
szép,egyesrészeikülönösenteljesenkeletitöröktemetőkertreemlékeztet.Mondomis
azegyikelöljáróságitagnak:

–uram,hiszitttánmégpihenniisélvezet!
–Tessékcsakhagyni,jobbazértegyelőreodahazaapaplanoságyban…
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Esküvő és lakodalom a temetőben 11

arobogókocsiktólaliglehetközlekedni.Csakúgyakaratlanuleszembejut,hogyazt
a6000koronátmegegyébkiadásokatnem-ejobbszappanrameglysoformrakölteni
aszegényzsidóságszámára?

aztánmégegybántott.azalrabbinagyonszépenfohászkodott,hogyezáltalIzrael
népeszabaduljonmegaspanyol-járványtól.hátkéremszépen,miértkapjammegén,
vagymás,amikormostmindenmagyarraolynagyszükségvan…

(p.a.)
(Ung, 1918. október 27., 1–2. p.)

aközönségköréből.
Lakodalom–aspanyoljárványellen
Esküvőazsidótemetőben

Ilycímmelaz„ung”múltszámábanegycikk jelentmeg,melyszatirizálótendenciája
mellettatévedésektőlsemegészenment.

acikkíróúr,kálmánkirálynakaboszorkányságróltettnyilatkozatátidéziésfejtege-
téseibenodakonkludál,hogyazungváriort.izr.hitközségmégaXX-ikszázadfelvilá-
gosult atmoszférájában sem tudott szabadulni a babona lidércnyomása alól. Ezt az
egészaktusttehátbabonánakminősíti.Laikusnakérzemmagamatahhoz,hogyacikk-
íróúrraletárgyfölöttpolémiábabocsátkozzam.deálljonittegy,mindkettőnknélsok-
kalauthentikusabbsezenceremóniaelbírálásárasokkalhivatottabbegyén,amiskol-
cifőrabbi,Austerlitz sámuelnyilatkozata,melyazEgyenlőség ehetiszámábanjelent
meg.samelyszórólszóraígyhangzik:

„ősrégi zsidó szokás járvány idejéna temetőben, a síroktól távol, szabadhelyen
esküvőttartani,eznembabonaság,minthogyazsidóvallásszertartásaibanésszoká-
saibanilyennemtalálható.ahithűzsidóezzelIstenbenvetetthatártalanbizalmátfeje-
ziki, tanújelétadjaoptimisztikusérzelmeinek,amidőnesküvőt rendeza temetőben,
ezzelmintegykifejezésrejuttatva:íme,dacáraajárványnak,Istenbenvetettbizalmunk
nemingottmeg,megvagyunkgyőződveIstenjóságáról,irgalmárólésgondviseléséről,
akinemengedheti,hogyazemberiségkipusztuljon.Ezaszokásmégegycéltvanhivat-
va szolgálni. Tudvalevő ugyanis, hogy a csüggedés, a félelem az ember egészségét
megtámadja,aláássa,ésnagybanhozzájárulabetegállapotánakrosszabbodásához,
azesküvővelaztfejezikiavallásoszsidó,hogyazemberneknemszabadelcsügged-
nie,ímelátjátokemberek,mialegnagyobbjárványidejénesküvőttartunkahalottak
közelében,atemetőben,nemfélünk,emberektiseféljetekésnecsüggedjetekel,az
istenvelünkvanmostis.azesküvőtjótékonycéllalkötikössze,adományokatgyűjtenek
aszegények részére, jótékonyságot, könyörületességet gyakorolnak,hogyaz Isten is
könyörüljönmegrajtunk.”

amiskolci főrabbi felvilágosítása tehátminden kétkedőnekmegnyugtatásul szol-
gálhat.acikknekababonáravonatkozórészetehátelvanintézve.amiengemkülönö-
sen megszólaltat,azacikknekspeciáliteramihitközségünketjellemzőrészletei.acikk-
íróúralakodalom-rendezéstugyanisahitközségnek imputálja.Errenézve,valaminta
hitközségetérintőtöbbirészletekrenézve,mintahitközségegyikelöljáróságitagjaa
következőket jegyzem meg: a lakodalomrendezés – noha félre nem magyarázható
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12 l. Juhász Ilona

nemes célt szolgált – nema hitközség képviseletének határozatából születettmeg,
hanemegynéhányhitbuzgóés jólelkűnőmagánmozgalmából,melyet a hitközség–
tekintve,hogyamúgyisegyszegénypárkiházasításáróllévénszó–pénzbelilegtámo-
gatott.hogyaszilvóriumotmindnyájan egypohárból itták,ezzelbizonyára jelképezni
akarták,hogymostmárnemkelltartaniajárványbacilusainakátöröklésétől,ihatnak
immáregypohárbólis.ugyaneztszimbolizáljaazis,hogya6000koronátnemszappan
éslysoformraadták,mertmárfertőtlenítőszerresincsszükség…

amiazalrabbinakzsargonbaátcsapóbeszédétilleti,azamárrégenelhaltakravaló
tekintetteltörtént,akiktudvalevőlegnembeszéltékmégamaikulturáltmodernnémet
nyelvet.acikkírómégazalrabbinakbeszédebefejeztévelifohászátkritizálja.szerinte
azalrabbifohászábanajárványelmúlásátcsak Israel népére kérte.hátez–bocsá-
natotkérek,tévedés.

Steif alrabbibeszédébenmagyarázatátadvaemekülönösszertartásnak,kifejtette,
hogyvárosunkbanjárványuralkodik,amelynapontatöbbáldozatotkövetel,eljöttünk
tehát ami nagyhalottainkhoz, juttassákel fohászainkat amindenhatóhozhathatós
támogatásukkal,hogyvárosunkbanajárványszűnjékmeg.hogyIsraelrőltetttöbbször
említést,azahéberidézetektermészetébenrejlik,merthiszenzsidószertartásvolt,de
egyébkéntcsaksablon,mintpl.a„magyarokIstene”.

ungvár,1918,okt.28.
deutschJenő

(Ung, 1918. november 3., 3. p.)

Esküvőatemetőben.

Miskolcrólírjáknekünk:amúlthétentöbbenjelentekmegamiskolciorth.izr.hitköz-
ségelnökének,dr.halmosGézánál,gyűjtőívetprezentáltaknekiésannakkörözéséhez
ahitközségengedélyétkérték.agyűjtéscéljaegyszegényházaspárkiházasításavolt,
melynekesküvőjea járványra való tekintettel régi zsidó szokás szerint a temetőben
lenne tartandó. Mielőtt az elnök beleegyezett a gyűjtésbe, a főrabbihoz austerlitz
sámuelhez fordult, aki következőkben informálta őt e szokás mibenlétéről: „ősrégi
zsidószokás,járványidejénatemetőben,asíroktóltávol,szabadhelyenesküvőttar-
tani,eznembabonaság,aminthogyazsidóvallásszertartásaibanésszokásaibanilyet
nemtalálni.ahithűzsidóezzelIstenbenvetetthatártalanbizalmátfejeziki,tanújelét
adjaoptimisztikusérzelmeinek,amidőnesküvőtrendezatemetőben,mintegykifeje-
zésre juttatva: íme dacára a járványnak Istenben vetett bizalmunk nem ingottmeg,
megvagyunkgyőződveIstenjóságáról,irgalmárólésgondviseléséről,akinemenged-
heti,hogyazemberiségkipusztuljon.Ezaszokásmégegycéltvanhivatvaszolgálni.
Tudvalevőugyanis,hogyacsüggedés,afélelemazemberegészségétmegtámadja,alá-
ássaésnagybanhozzájárulabetegállapotánakrosszabbodásához:azesküvővelazt
fejezikiavallásoszsidó,hogyazemberekneknemszabadcsüggednie, íme látjátok
emberek,mialegnagyobbjárványidejénesküvőttartunkahalottakközelébenateme-
tőben,nemfélünk.Emberek,tiseféljetekésnecsüggedjetek,élazisten,ővelükvan
most is. az esküvőt jótékonycéllal kötik össze, adományokat gyűjtenek a szegények
gyámolítására, jótékonyságot könyörületességet gyakorolnak,hogyaz isten is könyö-
rüljönmegrajtunk.”Fó
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Esküvő és lakodalom a temetőben 13

E felvilágosításutánazelnökmindenskrupulozitásnélkülbeleegyezettagyűjtés
rendezésébe,annálisinkább,miveltudomásaszerintilyentemetőiesküvőamostani
járványalattszámoshelyenmármegistartatott,állítólagBudapestenis.

(Egyenlőség, 1918. október 26., 11. p.)

Lakodalomazsidótemetőben.19

Többmint600évvelezelőttpestispusztítottEurópában,amelykrakkótsemkímélte.
ajárványolymértékbentizedeltealakosságot,hogyegyetlennapsemteltelanélkül,
hogynegyűjtöttevolnabetöbbszázáldozatbólállószörnyűaratását.ahalottakközött
öregek,fiatalok,nőkésártatlangyermekekegyarántvoltak.avárosutcáisivárakés
kihaltakvoltak,sazok,akikmégéletbenmaradtak,otthonültekagondosanbezárt
ablakokésajtókmögöttabbanareményben,hogyapestisszörnyűségeskezeígynem
érielőket.azóvintézkedésekazonbanfölöslegesnekbizonyultak.ahalálangyalaegy-
másutánlátogattamegaházakat,otthonokat,ésanyitottablakonátmindenreggel
hallanilehetettahozzátartozójukatsiratóemberekhangosjajgatását.

a zsidónegyed zsinagógáiban Istenhez imádkoztak, hogy végre fordítsa el tőlük
haragját.agazdagok,akikeddigáltalábanérzéketlenekvoltakaszerencsétlenember-
ek sorsa iránt, most félelmüktől vezérelve szívesen adakoztak a szegényeknek.
azonbansemazimádságok,sempedigmásjótéteményeksemtudtakgátatszabnia
járványnak,amelyfúriakénttomboltavárosban.

amígegyszercsakvalakinekhirteleneszébejutott,végetlehetvetniapestisnek,ha
afalusivagyvárosizsidóközösségköltségére,azsidótemetőbentartanákanyomoré-
koklakodalmát.akrakkóizsidóságutolsómentőövekéntkapaszkodtakebbeazötlet-
be.azsidóhitközségpénztárábólegynagyobbösszegetszavaztakmegazesküvőre,s
lázaskészülődésbekezdtek.Csakegyetlenproblémamerültfelközben:anagykészü-
lődés,azételekelkészítéseésachuppefelállításasoráncsakegykérdésvetődöttfel,
senkineksejutotteszébe,hogykilegyenazapár,amelynekmajdabaldachinalákell
állnia.Lázasankeresnikezdtékapárt.aférfiakúgydöntöttek,hogyaszegényházbeli,
fél szemére megvakult Feifel legyen a vőlegény. az asszonyok választása a sánta
ryfkáraesett.

Ígykerültekétszemélyegypéntekdélutánonachuppealáazsidótemetőben.Feifel
egybádoggyűrűthúzottryfkaujjára,majdszéttaposottegyborospoharat,miközbenaz
összegyűlttömegtelitorokbólkiáltotta:Mazeltov.Ezutánteljesgőzzelkezdetétvettea
szórakozás.azeneéstáncteljesenelfeledtettevelükagondokatésajárványtis.

avendégekegyszercsakészrevették,hogyazégboltbesötétedettfölöttük,sanap,
amelyátadtahelyétaholdnakésacsillagoknak,melyasabbatkezdetét jelentette,
már régen lebukott. az isteni parancs ellen elkövetett nagy bűn volt ez, amelyért a
vidámvendégseregmegiskaptabüntetését.

atáncotjárólábakalattsüllyednikezdettaföld,azenehirtelenabbamaradt,svala-
mennyienkővédermedtek,amikortudatosították,hogyaföldremegalábukalatt.az
hirtelenmegnyílt,segymásodpercalattmindnyájukatelnyelte.
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14 l. Juhász Ilona

hatalmascsendborultatemetőreésazegészzsidónegyedre.olyanszörnyűcsend
voltez,amihezhasonlócsaka teremtéselsőnapjaiban lehetett,mielőttméga fény
beragyogtavolnaaföldet,smielőttéletteltelítődöttvolna.

Ezaztjelentette,hogyettőlfogvatilosvoltpéntekenházasodni,sebbenatemető-
benbárkit iseltemetniezentúl.atemetőkaputbefalazták,sennekígykellmaradnia
egészen a mostani évszázadik, egészen a nagy háború kezdetéig. (Basiura 2004,
99–101.p.)
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ILona L.Juhász
Weddingandbridalinacemetery.ContributionstotheJewishfolklore

TheauthorhasfoundthreearticlesaboutaweddingceremonyofayoungJewish
coupleheldinacemetery,whichappearedinaseriesoftheungpaperpublished
in1918inuzhgorod.Theaimoftheritualheldinanunusualplacewastohaltthe
spreading of the spanish flue pandemic taking somany fatal victims by then.
according to the Jewish folk belief, aweddingheld in a cemeterywill stop the
spread of the disease. The cemetery bridal attracted great attention, and, to
clarifycertainmisunderstandings,therabbiofuzhgorodgaveapositiononthe
dealhimself.Theauthorpresents,describesthetransitionritesaccordingtothe
pressreportsandmentionssomesimilarexamplesfromotherregionsconnected
with cemetery customs and points out interconnections between a bridal and
funeral, bridal and cemetery in the Jewish people´s faith. In the annex, the
mentionedarticlesarealsoattachednearlyintheirfullcontent,togiveapicture
accordingtothemonthespiritofthetimesandtomakeushaveanuancedsense
onthedifferencesbetweentheJewishfolkfaithandJewishreligiouslaws.
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