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„azéletcsupajelbeszéd,
ahalálálmosabb:

egyformánásítbárkire…”

(Gergely Ágnes: Temető Pannóniában;részlet)

1.Bevezetőgondolatok

Létezettegykoregy falusi zsidóvilágÉszakkelet-Magyarországon.Ezsok tekintetben
szép,sokszempontbólazonbannehézvilágvolt,melymárateljeseneltűntéscsakaz
emlékekbenél.nyomaitláthatjukennekavirágzókultúránakazsinagógákmaradvá-
nyaiban,hajdanvoltlakóházakfalain,ablakívekhajlatában,ésatemetőkben.Ennyi,mi
megmaradtbelőle.

azutóbbi40-50évfolyamánmindazépítészetésegyébtárgyiemlékek,avallásihie-
delmek,folklórelemekdokumentálásában,tudományosrendszerezésében,értelmezésé-
bensokfeladathalmozódottfel,ésmáreddigistörténtekjóvátehetetlenmulasztásoka
zsidókultúrakutatásánakterületén.napjainkbanjobbansürgetiazidőakutatókat,mint
bármikorezelőtt.akutatásokbanolysokszoremlegetetthuszonnegyedikóraténylegelér-
kezett,hiszennemtudhatjuk,meddigláthatóak,meddigállnakmégnémafelkiáltójelként
ezekazemlékek.Félőazis,mivelnincssokidő,végérvényeseneltűnnekaszemünkelől,
ésijesztőbelegondolniabba,hogytemplomok,temetők,élőkésholtakházaielenyész-
nek,megsemmisülnek, és többé nem tanúskodnak azokról, akik létrehozták őket. az
értékrendekváltozásaiolyaniránytvettekazelmúltpárévleforgásaalatt,ésittnemesik
szópolitikaiirányzatokról,hogybeláthatóavégkifejlet.

arégizsidótanítómesteraztmondta:„nincsvilágosabbválasz,mintegynyugtala-
nítókérdés.nincsnagyobb igazsága földön,mintaz igazságkeresése.nincshatal-
masabbkiáltás,mintacsönd.”1 scheibersándor1952.március2-iországosGyűlésen
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megtartottbeszédébenmárfigyelmeztetteatiszteltjelenlevőketarra,hogyatudomá-
nyos feladatok terén évtizedes mulasztások vannak. Ezek közül említve néhányat:
Pannónia zsidó emlékeinek összegyűjtése, fontosmagyar zsidó települések hiányzó
monográfiájának megírása, régi zsidó temetők felkutatása, a magyar zsidó néprajz
bemutatása.Beszédétegyköltőikérdésselzárta:„hogymindentőlvisszariadnak,ami
Istenhezvezet?”

azótatermészetesensorraszülettekkitűnőmunkákhasonlótémában,deminden
bizonnyalvanmégteendő.

azsidószellemiéstárgyiemlékekkutatásatöbbis,kevesebbis,mintvallástörténeti
tevékenység. Jelenösszefoglalása zsidónép temetkezési szokásaiegyik szeletének
kutatási eredményein keresztül próbál meg segítséget nyújtani azoknak, akik inter-
diszciplináris technikák, módszerek alkalmazásával szeretnének a temetőkutatásba
bekapcsolódni. a különböző tudományágakmódszereit felhasználva, a jelenlegmég
fellelhető negyvennél is több északkelet-magyarországi, vidéki temetőtmegvizsgálva
igyekszemsajáttapasztalataimonkeresztülazeredményektudományosértelmezését
bemutatni.

kelet-Magyarországon,afasizmusemberirtásánakkövetkeztébenteljesenelnépte-
lenedtekazsidókházai, falvaküresedtekkielhurcolásukután, ígytemetőiksorsa is
megpecsételődött. a szomorú végzet napjainkban beteljesedni látszik. „hebraisták

1. kép. Mád(Borsod-abaúj-zemplénmegye)
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2. a19.századközepétől

kötelessége,hogymegmentsékszövegüketa történelemszámára,művészettörténé-
szeké,hogyleírásukatadják.atöbbitelvégziazidő.nehézveledacolni.atörténészek,
néprajzkutatók,művészettörténészek,kultúrszociológusokszámáraváltozatlanulnyi-
tottkutatóterületarégitemető”–írtascheibersándor.

kutatásomvizsgálatiterületétGazdaanikó Magyarországi zsinagógák és zsidó közös-
ségek című, statisztikai módszerek alkalmazásával készült pótolhatatlan munkája
alapján igyekeztem kiválasztani. azokat a településeket, melyeken viszonylagosan
virágzózsidóközösségekléteztekamegjelöltidőintervallumonbelül,2 lehetőségszerint
felkerestem.atiszántúlimegyékjelentőséseldugottabbtemetőiisvizsgálatalákerül-
tek.Célomazvolt,hogyminéltöbbvidékitemetőtmegtaláljak,sokatviszontnagyítóval
isnehezenlehetettfellelni.alegtöbbesetbenmegdöbbentővoltalátvány.hiábaigye-
keztematemetőkjelenhelyzetét,állapotáthűentükrözni,hamarkiderült,hogyminden
próbálkozáserőlködésnektetszik,hamaradéktalanleírásratörekszem.Mélyenelgon-
dolkoztatóüzenettéváltbennemalátvány,melyetamegközelíthetetlenségigelhanya-
goltésmagáramaradotttemetőknyújtottak.

2. kép. Tokaj(Borsod-abaúj-zemplénmegye)
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3. kép. Bodrogkeresztúr(Borsod-abaúj-zemplénmegye)

Egyes települések temetőit még engedéllyel sem tekinthettemmeg. kutyával és
hajthatatlan,mogorvaőrrelszembenatudományésatisztánkutatóikíváncsiságalul-
maradt.Ellenpéldaisakadt:olyansírkertek,aholsemkerítés,sembetonfal,demég
felvigyázószemeksemakadályoztakabban,hogydolgozhassam.Megbújva,másfele-
kezetűsírokközött,alegszebbéslegmeghatóbblátvánnyalszolgálnak:békésenmeg-
férnekegymásmellett.Érdekestanulságszámomra,hogykisebbfalvakbanazőrzött
ésaszabadonlátogathatótemetőkközöttsemmikülönbségnincsállagukattekintve:
ugyanaz az elhagyatottság, elhanyagoltság,mellőzöttség jellemzimindkettőt. a több
százévessírkertek, ligetek felbecsülhetetlenértékeink,ésméltatlanmódonpusztul-
nak, bár az egykor itt élőkre emlékeztetnek bennünket.Megható élményem fűződik
azokhozasírokhoz,melyekenkiskavicsokat láttamaprócska falvakkicsiny temetői-
ben.Jelekezekarra,hogynempusztultelteljesenazemlékezőksokasága.

Megtapasztalhattamaztis,mikéntviszonyulnakalakosoktevékenységemmelkap-
csolatban.általánosanjellemzővoltasegítőkészségmindanagyobbtelepülés,minda
tanyaszerű,néhányházbólállófalurészéről.Idősnénik,akiknekelhalkultaszavaés
elkomorult az arca,mikor kérdeztem őket, szavak nélkül is információhoz juttattak.
kivétel nélkülmindig elhangzott a kérdés részükről: „Van ott valakije, kedves?” ők
mutattákmegnekem,holvoltrégenazsidótemető,éshogyhelyhiányábanholtemet-
tek„rájuk”később,mikormárnemjötteklátogatóba„hozzájuk”.hováhelyeztékáta
köveket,ésmilettamamárteljesenfelszámolthajdanitemetőkkel?nemfelejtemel
arcukat, amikor elindultunk a dzsungelszerű sűrűségben, vagy a kukoricás közepén
található,szintemegközelíthetetlennektűnőkövekfotózására.Előfordultazis,hogyle
akartakbeszélniszándékomról.Tőlükhallottamelőszörazta–lokális,deáltalánosan
ismert,nemcsakhelyi–mondát,melyszerintrégenegygazdagember,miutánelfo-
gyottaköveazépítkezéséhez,azsidótemetőbőlhozatottmagánakegysírkövet.azzal
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4. kép. Mezőkövesd(Borsod-abaúj-zemplénmegye)

helyettesítetteahiányzólépcsőfokotaházában.Miutánelkészültalakás,egyetlennyu-
godtéjszakájasemvoltabennelakóknakasírkőgazdájánakszellememiatt.amígvisz-
szanemkerültazeredetihelyéreakő,addigzaklattaőket.afalubeliekóvatosságára
ismegvanamagyarázat:aközelmúltújbólfellángolótemetőgyalázásai,mitöbb,egyes
csoportokerőszakkaltelinyilvánosfelvonulásaisajnosindokoljákarémületet.

2.atemetőkutatásalapvetőkérdései

Tanulmányombanazazokbanatemetőkbentettvizsgálatokeredményeitvettemala-
pul,amelyeketleginkábbveszélyeztetateljesmegsemmisülés.Eztáltalánosállapotuk
alapján könnyenmeg lehetett állapítani. Bár vannakpróbálkozások: temetőfelújítási
pályázatokkal vagy önszerveződés útján lelkes emberek csoportja fog temetőrende-
zésbe,ámezeksokszoraz idővel valóversenyfutásnak tűnhetneka feladat roppant
súlyamiatt.

ahelyszínkiválasztásánakindoklásakénthangsúlyoznomkellaztis,hogytöbbszáz
virágzó zsidóközösség tűnt el azországnakerről a vidékéről a II. világháborúután.
1944tavaszánéskoranyaránanácizmusőrületeelőszörjogaiktólfosztottamegőket,
majdtulajdonuktól,elűztékőketotthonaikból,megalázták,gettóbazártákéskoncent-
rációstáborokbahurcolták,aztánmegsemmisítettéksokaságukat.
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38 Szabó Tünde Judit

napjainkbanegyébjelenségekmiattisfontoslehetatemetőkkutatása.aglobalizáci-
óravalótörekvésekidejénsérülhetazegyediség,egyéniességtisztelete.Ezzelpárhu-
zamosanértékelődöttfölamásság,azelkülönülés,ennekkülsődlegesjegyekkelvaló
hangsúlyozása,afigyelemfelhívásaahatárokátnemléphetőségére.azsidóságtörté-
nelmébenezekszinte folyamatosanmeghatározószerepet játszottak.Fontos tisztáz-
nunk,hogyamásságcsakvalamihezviszonyítvaértelmezhető.Ebbenavonatkozás-
banamásságazőslakosésbevándorlóközött feszülőellentétegyikmeghatározója
volt.amásságazsidóságesetébentöbbszintenvizsgálható,akisebbségilétkérdése
felőlvagyetnikaiésvallásiértelemben.azsidóságolyansajátoskisebbségicsoportlett
a18.századvégére,amelyeredetében,kultúrájában,nyelvébenésvallásábaniselkü-
lönültabefogadóközösségtől.közelkétésfélévszázadonkeresztülazittélőzsidóság
nagybanhozzájárultaészakkelet-magyarországitájgazdasági,kulturális,vallásifejlő-
déséhez,újhazáralelveetájon.Tanulságosnaktartomegyolyankollektivitáshajdani
életét,sorsát felvillantani,amelyreamegkülönböztetés,bizalmatlanság,veszélyezte-
tettségvoltajellemző.azsidókegyszerrealkottakazáltalábanvetttársadalmonbelü-
lialcsoportotésszinte„különvilágnak”tekinthető,zárt,szigetszerűenelkülönülőtár-
sadalmat.Erretökéletestanúbizonyságokatemetők.

napjainkbannemtalálhatóazországnakezenarészénjelentőszsidóközösség(kivé-
veanagyobbvárosokközösségeit;pl.debrecen),pediga18.századközepétőlafal-

5. kép. olaszliszka(Borsod-abaúj-zemplénmegye)
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3. szerencs: Billiczer amram rabbi; Mád: schwartz ábrahám, Winkler Mordecháj, Júda
hakohenrabbik;Tarcal:schapiraJakabrabbi;Tokaj:strasserakiba,schöckdávidrabbik;
Bodrogkeresztúr: steiner Jesája rabbi; olaszliszka: Friedmann Cvi hers rabbi;
sátoraljaújhely:TeitelbaumMózesrabbi;kisvárda:Lits-rosembaumMózes,GrünwaldMór
rabbik; Makó: ulmann salamon, VorhandMózes rabbik; Füzesgyarmat: Jungreisz Mózes
rabbi; Putnok: Tannenbaum Jakab rabbi; Tiszafüred: JungreiszMojsenoszennute rabbi;
sarkad:silbersteinslomórabbistb.

4. Magyarországizsidóhitközségekszövetsége.

vakbanazországosátlagnáljóvaltöbbzsidóélt.acionistamozgalomnemvéletlenül
nemtaláltittkövetőkre,hiszenanagytöbbségigazihazájánaktartottaeföldet.Bízott
amegélhetésben,előrehaladásban. aII.világháborúelőttazországnakezenatáján,a
zempléni-hegységben,aBodrogközben,aTiszamentén,sokezreshaszid közösségek
éltek. Még a két világháború között ismintegy 250 kóser háztartást vezető „kóser
zsidó”éltTokajban,akikétkezésükhözaheti2-3-szorirituálisvágástbiztosították.Ezek
a jellegzetesöltözetetviselő,erősenvallásoszsidókbor-ésmezőgazdaságikereske-
delemből, fuvarozásból, földművelésből, kisiparból élő egyszerű emberek voltak. a
haszid életországosviszonylatbanisvirágzóközéppontjaiezekbenazészakkeletifal-
vakbanvoltak.Egyedülállóamagyarországizsidóhitéletbenazis,hogyacsodarabbi-
jelenségnekezenavidékentalálhatókmegleghíresebbzarándokhelyei,melyekamai
napigtartjákkultuszukhozméltójelentőségüket.sírjaikhoz3 mégmaisezrekzarándo-
kolnak:hazaiéskülföldilátogatók(keresztényekis),hogykívánságaikatkiscédulákra
(kvitli)írvaanagyrabbiksíremlékeire(óhel)tehessék.

aholokauszthatásátkövetőenezasokszínű,érdekesközösségteljesenelpusztult
ezenavidéken.Emléküketnéhányfestőifalusitemetőnkívülszintesemminemőrzi
már.dicséretes,hogynéhánytelepülésenfelfedezték,micsodakincsvanabirtokuk-
ban,ésigyekeztektenniezekmegmentésénekérdekében.Ezekenatelepülésekena
MazsIhIsz4 közreműködésével készült emlékmű áll az elhurcoltakra emlékezve.
napjainkbanaműemlékvédelemhatáskörébenemtartoznakezekatemetők.

Munkámkettősszempontbólvizsgáljaazsidótemetőket:egyfelőlamagyarországizsi-
dóságnéprajzához,ezenbelülatemetkezésiszokásokvizsgálatánakeredményeihez
kíván adalékot szolgáltatni, másfelől a történeti Magyarország kultúrájában a zsidó
szellemiségszerepétésbefolyásátpróbáljahangsúlyozni.annakreményében,hogyaz
északkelet-magyarországifalusizsidótemetőkvizsgálatávalhozzájárulokegycsaknem
elpusztultkultúrterületértékeinekmegismertetéséhez,deleginkábbmegmentéséhez.

3.Módszertanikérdések,problémák

–Legelőszörkikelljelentenünk:nincskidolgozotttemetőkutatásimódszertan.akülön-
félekutatásimódszerekaterepsokféleségemiattbehatároltak.Valljukbe,atemető-
kutatásproblémájajelentősenösszetett.ahagyományoskutatásimódszereknemmin-
denesetbenalkalmazhatókjól.Tisztáznunkkell,hogyavidékizsidóság,ezenbelülis
azÉszakkelet-Magyarországonletelepültcsaládokéletkörülményeimibenkülönböztek
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6. kép. szendrő(Borsod-abaúj-zemplénmegye)

40 Szabó Tünde Judit

nagyvárosi, esetleg dunántúli hitsorsosaikéitól. a történelmi háttér alapos ismerete
segítséglehetkérdéseinkmegválaszolásában.

–nemelhanyagolhatószempontazesetelegesérintettségkérdése.FélEditszerinta
sajátkultúrájábanvizsgálódásokatvégzőkutatósokesetbenelőnytélvezatémalélekta-
nivonatkozásáttekintve.Ittkellmegemlítenünkaztazadottságot,melyremekülfejleszt-
hető,ésmelyetösszefoglalóanholisztikuslátásmódkéntfogalmaznékmeg.arrólvanszó,
hogyazesetelegesenlényegtelennektűnőrészletekbenmeglátjuk,megtaláljukafonto-
sat,ígyarejtettdimenziókfelismeréseelőrelépéstjelenthetnekakutatásmenetében.

–nehézségetokozhatatémadokumentálatlansága,kutatástörténeténekhiánya,
hiszenzsidótemető-kutatássalfoglalkozóátfogószakirodalomjelenlegnemállakuta-
tókrendelkezésére.aszorosanatémáhozkapcsolódótemetkezésiszokásoknéprajzi
vizsgálataegyenesenvakfoltjaatudományágnak.Fontosismernünkarituáliselőíráso-
kat,melyekezekreaszokásokra,ábrázolásikorlátozásokraiskiterjednek.

–Tudnunkkell,hogyegyegyedülállóhelyzetbenlevőetnikum,felekezet,valláskul-
turálistermékeinekvizsgálatábafogtunk,teháteleveszűkösazadatközlőkszáma,ha
egyáltalánvannakilyenek.nemcsakazadatközlők,avizsgálathagyományosfogalmai
–mintakérdőív,azadatbázisstb.–ismásmegvilágításbanértelmezendők.

–hagyományosértelembenvettkutatásitervvelkellrendelkeznünk,denemsza-
badmeglepődnünkazon,hogyakivitelezésésazelgondolásközöttaszinkronitásvan.
atemetőkülönlegesterep.

–az„ottlenniésírni”elméletnehezenalkalmazható,pontosanaterepadottságai
miatt,ezértkimagaslószerepeleszazemlékképekrögzítésének,melyheztermészete-
senatechnikaifelszereltségadomány.

–Leírásratörekedni,esetlegértelmezniazösszefüggéseketnagyfelelősség,deha
vankellőösszehasonlításialapunk,tapasztalatunk,kötelességünkmegtenniésleírni
ezeket.Fó
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7. kép. szerencs(Borsod-abaúj-zemplénmegye)

– kutatásunknak szilárd meggyőződéseken kell alapulnia, nem alkalmazhatunk
szobatudósiattitűdöket.hihetetlen jelentőséggelbírnaka terepadottságai.azelőta-
nulmányok,atájékozódásoklételemeiakutatásnak.afelelősségérzésévelfelvértez-
ve,kellőtisztelettelfogjunkamunkához,hiszenhamármegadatott,hogyeljuthatunk
messzifalvakba,aholegyesesetekbenemberiszemvagykézsemérintetteezeketa
temetőket,óriásifeladatadokumentáláspontossága.Legyenlelkiismeretikérdésaz,
hogyazsidóságönmeghatározásamúlhatezenis,hiszenazértkelldolgoznunk,hogy
nemondódhassonki:aholokausztmegsemmisítővereségetmértazsidóságra.avisz-
szavonulásellenvalóharcez;segítsünkabban,hogyazújgenerációkfedezzékfölújra
hagyományaikat,ésazokonkeresztülidentitásukbiztostalajtnyerhessen.

– számolnunk kell a statisztikák hiányával; a helyrajzi, anyakönyvi iratok, doku-
mentumokmegsemmisültekatörténelmicsapásokkövetkeztében.

–nemcsakismeretekszerzése,közzétételeacél,hanembeavatkozásegygyakor-
latiproblémamegoldásába.hinnünkkell:megállíthatóapusztulás.

–Induktívkutatásimenetrendszükséges;akutatóamintákalapjánáltalánosítá-
sokatigyekszikmegfogalmazni,halehet(alulról-felefelé).

–anéprajz feladataa temetőkutatásokban:egyembercsoportkultúrájánakvagy
életmódjánakleírásaazemberekszempontjából.amódszerfőkérdése,hogyazegyes
embermikéntveszrésztacsoportéletében.

4.kutatásieredményeimrövidismertetése,leírása,összefoglalása

1910-reamagyarországizsidóságmegtaláltahelyétatelepülésekenbelülgazdasági,
társadalmiszempontbólis.atovábbifejlődésiidőszakvégkifejlete,szintelezárásaez,
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5. riczu1991.

hiszenazI.világháborúutánakorábbanmegindultnépességátrendeződésifolyamat
megakadt,aII.világháborúsoránpedigaholokausztvéglegmegsemmisítetteazsidó-
ságfalusiésnagyrésztkisvárosiközösségeitis.Ígyazsidótemetőkvizsgálatáhozaszá-
zadelőidőszakáigkellvisszanyúlnunk.atemetők,sírokkaraktereugyanisösszevetvea
hozzáférhetőirodalmiadatokkalolykoratradicionálisértékőrzésésazaktuálisszük-
ségletellentétéreisrávilágíthat.aközösségvallási,hitéleti jellege,különösenamúlt
századelsőfelébenmégigenerősenmeghatározóvolt.haatemetőkbentalálhatósíro-
kon vagy rituális szertartásokra létesített épületeken szereplő jelképrendszert meg-
vizsgáljuk,aközösségjellegére,életéretudunkkövetkeztetni.Ezértnemlehetpusztán
művészetiadatgyűjtést,feldolgozást,felméréstkészíteni,hanemaztmindenegyébtör-
téneti,néprajzitényezőkkeliskikellegészíteni.

akelet-magyarországizsidótemetőkösszeírása,állapotfelmérésenemtörténtmég
meg. Egyetlenesetben találtamhivatalos, statisztikai jellegűösszesítést a szabolcs-
szatmáritemetőkről,1991-ből.5

azészakkelet-magyarországifalvakbanszintenincsenmárzsidószármazásúlakos,így
atemetőkzömétnemgondozzasenki.kevéskivételkéntahelybeliekápolják,tartjákrend-
ben (Tiszaeszlár, Tiszalök), de leginkább valamelyik külföldön élő leszármazott, pénzt
áldozvamegbízástadvalakinek,hogylássaelaszükségesmunkálatokat.Pl.Zvi Kasten -
baum newyorkbanélőmagyarszármazásúrabbiegybizottságothozottlétre,ésgyűjtő-
akcióbakezdettamagyarországizsidótemetőkmegmentésére, rekonstrukciójára (első-
sorbanortodoxtemetőketcélozvameg).Mivelarabbinemkapottmegbízhatóadatokata
temetőkállapotáttekintve,aművelődésiminisztériumhozfordultsegítségért.aminisztéri-
umamegyeimúzeumokfeladatávátetteazállapotfelméréselvégzésétaz1990-esévek-
ben.Ezekpedigvagyelkészültek,vagysem,deazeredményeknemhozzáférhetőek.

arra,hogyhányzsidótemetőlétezhetkelet-Magyarországonnapjainkban,állapot-
tólfüggetlenül,nincsadat,ezcsakkörülbelüliszámításokalapjánvégezhetőel,nem
megbízhatóan.amármegvizsgálttemetőkazalábbiszempontok,módszerekalapján
kategorizálhatóak:

1. A temetők számbavétele a vizsgált településen:
1.1.Fontostekintetbevenni,hogyközigazgatásilagösszevonttelepüléseketazeredeti

részekszerintkellszemlélni.Többnyiremindenrégenkülönállótelepülésenkülön
vanatemetőis.

1.2.Felkellkeresniazokatatelepüléseketis,aholmamárnemlaknakvagyamelye-
ketmárlakatlannaknyilvánítottak.

1.3.hanemvoltzsidótemetőatelepülésen,fontosaköztemetőfelkeresése,amelybe
azegykorizsidószármazásúlakosokattemették.

1.4.havanolyanhelység,aholkétzsidótemetőisvan(statusquo,ortodox),megke-
resniésmegkülönböztetniazokat.

2. A temetők állapota szerinti vizsgálódási kategóriák:
2.1. Jó állapotban található: gondozott, tisztán tartott, kerítéssel ellátott, nincsenek

ledőltsírkövek.
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8. kép. Tiszakarád(Borsod-abaúj-zemplénmegye)

9. kép. hernádnémeti(Borsod-abaúj-zemplénmegye)
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44 Szabó Tünde Judit

2.2.rossz állapotban levő: teljesen elhanyagoltak, elhagyatottak, nincs kerítésük,
gazosak, bozótosak. a sírkövek besüllyedtek a földbe vagy ledőltek (szándékos
rongálás vagy időjárásokozta sérülések), esetlegeltűntek.némelyiknek csaka
helyétismerikmár,vagymégaztsem.

2.3.Megszűnő,megszűntvagyfelszámolásalattlevőtemetők:
–már1945előttsemhasználták(pl.Tiszanagyfalu)
–napjainkbanközműépítésmiattfelszámolták,vagyannakveszélyefenyegeti(pl.
Mérk)
– hétvégi teleknek osztották ki a temető földjét, és házakat építettek rá (pl.
Nyírpazony)
–elhordtákazegésztemetődombot(pl.Eperjeske)
–elegyengettékafelszínt,ésművelésbevontákatemetőt(pl.Gyügye)
–gazdaságiépületetemeltekatemetőterületén(pl.Magyarbánhegyes)
–egyhalombahordtákösszeasírköveket(pl.Berettyóújfalu)

3. A temetők elhelyezkedése szerinti szempontok alapján való besorolás:
atemetőkhelyétmegmutatnikizárólag50évesnél idősebbemberek tudták,deelő-
fordultazis,hogyakiafalubanélteleazéletét,azsemtudottsegítenimegtalálásá-
ban.afiatalabbakrendkívültájékozatlanokakérdéstilletően.
Elhelyezkedési típusok:
3.1.Településenbelültalálható,esetlegaközpontközelében(ezakkorfordulhatelő,

haösszeépülkétvagytöbbfalurész,esetlegarraterjeszkedettafalu).helyenként
központiteretalkotúgy,hogynemcsatlakozikegyébfelekezettemetőjéhezsem.
Pl.Kapócsapáti,Köröstarcsa

3.2.különösmódonmagánházakkertjében található temető.Pl.Gergelyi,Medgyes -
egyháza

3.3.Vannakolyantemetők,amelyekannyirabeékelődtekatelkekközé,hogylehetet-
lenmegközelíteniőket.Pl.Érpatak, Hernádnémeti

3.4.sokzsidótemetőrészétalkotjaarégifelekezetivagyazújköztemetőknek.általá-
banakeresztény temetőegyiksarkavagyszéle.Ezeka legjobbállapotban levő
sírok.Pl.Szegvár,Dombrád

3.5.aleggyakoribb,amikorazsidótemetőtávolesik,jólelkülönítveafalutól.Vanolyan
település (Napkor), ahol több km ez a távolság. Tiszanagyfaluban az ártéren,
Rakamazon a szántóföldön, Csanádapácán a vasúti sín közvetlen közelében
(átmegy rajta a sín),Putnokon és Tokajbanmegközelíthetetlenmagas dombon
(hegyen)állatemető.Sarkadonadögkútközvetlenabejáratnáltalálható.

3.6.néhányesetbenelőfordul,hogyháromszögalakúatemető;ennekmagyarázatát
nemtaláltam.Pl.:Gulács

5.zárógondolatok–azemlékezésfontosságaazsidónépéletében
a folyamatosságérzésehelyszíneken testesülmeg.Ezért is vanóriási jelentőségea
temetőnek,hiszenazemlékezésvalódi közegeminimálisracsökkent.helyek,ahová
lehorgonyozhatjukemlékezetünket.

Vannakemlékezettársadalmak,amelyekbiztosítottákazértékekmegőrzésétvagy
továbbadását,éskiemeltfontosságotélveznekazegyház,acsalád,aziskolavagyazFó
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10. kép. Tiszalök(szabolcs-szatmár-Beregmegye;aszerzőfelvételei)

államéletében.Magyarországsajnosminthanemtartoznaazemlékezetideológiákat
támogatóországokközé.Pedigazátjárásamúltbólajövőbemáshogynembiztosított.

azsidóságaz„emlékezetnépe”-kénthatároztamegönmagát.Elképzelhető,hogy
elfogult,mágikus,érzékenyvagyszimbolikus,deszentségbeágyazzaazemlékeket,és
azáltalaösszeforróközösségbőlfakad.Természeténélfogvasokféleéssokszorozódó,
kollektív,többesszámú,mégisindividualizált.azsidótradícióban,melyneknincsmás
történelme,mintsajátemlékezete,zsidónaklenniannyit jelent,hogyemlékezelarra,
hogyazvagy.

szertea világonkeressüka gyökereinket, a törzset, ahonnan származunk. Talán
sohanemvoltennekannyiranagyjelentősége,mintéppennapjainkban.zsidókmilliói
vállalják identitásukat,mert tudják, hogy valahová tartozni kell. Viszont ahhoz, hogy
megismerjük, kik is vagyunk valójában, ahhoz a múlt ismerete nélkülözhetetlen.
scheibersándorszavaival:„Népnek, amely nem ismeri múltját, nincs jövője.”

dehogyanlehetatemetőegyvallásreprezentációja?Úgy,hogyalapjaibanragadja
megazsidóvallást,azazaMessiás-várást,amelynekalapelemeafeltámadásbavetett
hit.Ebbenazsidóembermindennapmegerősítimagát,ésaztmondja:„Dicsértessél,
Isten, aki megeleveníted a halottakat.”Tehátahalottakazélőkkertjébennyugosznak:
ideiglenesen,hiszenegybenbiztosak:azéletörök.Ezazokaannak,hogyazsidóörök
időreveszimegasírhelyét.

atúléléstreprezentáljákezekarégizsidótemetők:igaz,akárcsakabeléjükvetett
halotttestek,bomlásnak,oszlásnakindultak,deakinőttújéletvirágokfeladatameg-
tisztítani a köztük és a gyökerek között kapaszkodó kacsokat,melyek visszavezetik
őketamúltkapujához.
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TündE JudIT szaBó
BasicmethodologicalquestionsoftheresearchofJewishcemeteries.Monitoring
innorth-Easthungary

Thissummary,byshowingtheresearchresultsofasectionoftheJewishburial
customs, strives to assist those wanting to get involved in Jewish cemetery
researchwith thehelpof interdisciplinary techniquesandmethods.Theauthor
presents,throughherownexperiences,thescientificinterpretationoftheresults
of examining more than fourteen yet existing rural cemeteries in north-East
hungary,carriedoutbyusingmethodsofseveraldisciplines.Thestudyexamines
Jewishcemeteriesfromadualperspective:ononehanditprovidesdatatothe
Jewish ethnography in hungary, including the results of the research of their
burialcustoms,and,ontheotherhandittriestoemphasizetheroleandinfluence
of the Jewish spirit in the culture of the historical hungary. Besides detailing
methodological questions and problems, we can get a short briefing on the
results as well. a partial inventory and state description of the cemeteries
revealedintheregiontransitorilyalsoappearsinthestudy.
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