
A bajai izraelita temetők 
A bajai izraelita temetők egy rég letűnt világ szellemét idézik meg az utókor számára. A vá-

ros hajdanvolt polgárai tűnnek fel a régmúltból, ha a látogató belép e szakrális helyre. Szinte 
megelevenedik Baja város elmúlt három évszázada. A közösség különböző társadalmi réteg-
hez tartozó tagjait gyalulatlan fakoporsóban temették el, mert holtában mindenki egyenlő. 

A zsidó temetők héber neveit „Bész havkarosz vagy Bész hachájimnak, az élet házának és Bész 
Ólamnak, az örök háznak is mondják."1 A Bész hachájimnak különféle írású változatai ismer-
tek, ilyenek pl.: Béth Hácháim illetve a Bét hájjim. A középkorban latinul "hortus judeorum-
nak", vagyis a zsidók kertjének is nevezték. 

A temetkezés lebonyolításában már a kezdetektől fogva a Chevra Kadisa2 intézménye se-
gédkezett a halott hozzátartozóinak. A bajai Chevra Kadisát 1789-ben alapították 459 taggal 
emberbaráti célokra. A temetkezésen kívül a Szentegylet még foglalkozott jótékonysággal és 
kórházat is fenntartott. A Chevrán belül működött a Bikur Cholim, amely fogalom a beteglá-
togatókat takarja.3 „A holtak világa elválik az élőkétől: a temető bizonyos távolságra helyez-
kedik el a lakott területtől, fallal van körülvéve, ..."4 A régi zsidó törvények előírták, hogy a 
temetőnek a város utolsó házától legalább ötven ölre kell lennie.5 

Baján két izraelita temető található egymás mellett, a város egykori határában. A két teme-
tő között egy bekötő földút húzódik. A Szegedi útról bekanyarodva a jobb oldali a régi teme-
tő, a bal oldali pedig az ún. új temető. Mindkettő sok történelmi esemény tanúja. A temetők 
tulajdonjoga a Bajai Zsidó Hitközség kezében van. 

A régi bajai izraelita temető 
A régi temetőt 1790-ben alapították az akkori hitközség tagjai. A temetőbe 1789-től egészen 

az 1950-es évek elejéig temetkeztek. Szakrális jellegét kiemeli, hogy egy dombon található, 
amely az idők folyamán erodálódott. Ez sok gondot jelentett a bajai zsidóság számára. Az ero-
dálódás következményeként mára a sírok jelentős része megsüllyedt. 

A régi bejáratot téglából építették és egy kovácsoltvas ajtó nyílik rajta, amely jelenleg zárva 
van. A vasrácsos kapu közepén egy Dávid-csillag látható. (Az általam készített rajz az egykori 
bejáratot ábrázolja.) Az ajtó feletti falrészen olvasható a „Kegyeleti temető" felirat, amelyet két 
oldalról egy-egy Dávid-csillag fog közre. 

A temető sírkövei változatosak, őrzik az éppen időszerű korszak stílusjegyeit. A temetőben 
kb. 5-7 ezer sír található, amelyek homokkőből, mészkőből, gránitból és márványból készül-
tek. A köveken szinte minden fontosabb szimbólum megtalálható, amely a magyar zsidó te-
metőkben előfordul. 

A természet két részre osztotta a sírkertet: a régi kapu irányából egy darabon füves, cserjés 
rész található. Nagyobbik részét erdő borítja, amely a lombok védelmében megkímélt és 
nagyrészt olvasható állapotban hagyta meg a köveket az utókornak. A felirtok nyelve héber, 
német és magyar, de a másik nyelv mellett a kövek szinte mindegyikén a héber felirat is olvas-
ható. A legrégebbi sírkövek klasszikusan csak héber feliratúak. A magyar nyelvű feliratokon 
leggyakrabban az elhunyt neve, halálának dátuma és életkora szerepel. A pontos dátum és 
életkor alapján legtöbbjük születési éve kiszámítható. Gyakran szerepel az előbbiek mellett a 
feliraton egy rövid életrajz (foglalkozás, betöltött pozíció, a köz javára tett szolgálat stb.), a 
hozzátartozók megemlítése és egy áldás az emlékének. 

Ilyen feliratok pl. a következők: „Itt nyugszik Lemberger Henrik orvos. Ki 1900. évi február 
16-án Családja boldogításának, nemes emberbaráti hivatásának és a tudományok ápolásának szeretett 

1 Magyar Zsidó Lexikon (a továbbiakban MZSL), Szerk: Újvári Péter. Reprint. Bp. 2000. 890. old. 
2 A bajai „Chevra Kadisa" Izraelita Szentegylet jelentése, zárszámadása és mérlege. Baja, (több év) 

1899-1916. Ejtése « hevra kadisa ».Jelentése Szentegylet. Aszó eredete a kades = szent és haver = ba-
rát szavak összetételéből származik. 

3 Feladatuk volt a betegek látogatása, valamint a beteg gyógyíttatása és a családok támogatása. 
4 Attias, Jean - Cristophe-Benbassa, Esther: A zsidó kultúra lexikona. Bp., 2003.314. old. 
5 MZSL, 890. old. 
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életének 87-ik évében jobb létre szenderült. Áldás emlékére! / „Itt nyugszik Epstein Dávid orvostudor. 
Meghalt 1888. július 26-án. Élete 64. évében. A forrón szeretett férjet és apát örökké siratják neje 
Malviné és gyermekei Adél és Lajos. Áldás emlékére. / „Itt nyugszanak. Erdős Jakab a hki° iskolák 
igazgatója. Meghalt 66 éves korában 1916. febr. 2-án. És fia. Erdős Lajos hírlapszerkesztő. Meghalt 35 
évesen 1915. dec. 1-én. Áldás és béke hamvaikra!" 

A temető bejárta ma a földútról jobbra nyíló vaskapun át érhető el. Ahogy belépünk a régi 
temetőbe mindkét oldalról az első sorokban a kohaniták sírjai találhatóak. Különösen jobb ol-
dalt található sok Kohn személynevű sírfelirat. Itt látható a híres tudós R. Götz Schwerin Kahn 
(1760-1852) sírja is, aki többek között az 1844-es paksi rabbigyűlés levezető elnöke volt. A te-
mető egyik jellegzetes sírjában egy tumba7 alá van eltemetve. A szarkofág mindkét végében 
egy-egy sírkő áll, amelyeken félkörív alakban három darab korona van megfaragva szimbó-
lumként. A koronák egyrészt az elhunyt házastársi hűségét, másrészt bölcsességét szimboli-
zálják.8 

A régi bejárat előtt található a temető legmonumentálisabb alkotása a Fischer család kriptá-
ja, amelyet alacsony kovácsoltvas kerítés vesz körbe. A kriptát egy kupola fedi. Az építmény 
klasszicista stílusjegyeket visel magán. Az épület elején két oszlopon nyugvó timpanont lá-
tunk. Az építmény belsejében a kripta fölött kétoldalt padok vannak, a kupolát egykor színes 
freskó borította, amelynek mozaikdarabkái a földön szétszórva hevernek. A freskó az enyé-
szeté lett, nem tudni, hogy egykoron mit ábrázolhatott. A kripta belsejében lévő sírfelirat a kö-
vetkező: „Itt nyugszik Fischer Sámuel. Kinek nevét megörökíti azon jótékonysági alapítvány melyre 
Baja város főterén lévő házát adományozta. Meghalt 1899. november 26. Áldás emlékére!"9 

A kriptától befelé haladva bal oldalt találhatók a gyermeksírok, amelyeken leggyakrabban 
csak a név szerepel. Ezek egyszerű kidolgozású kicsiny kövek,10 amelyek az időjárás viszon-

6 hitközségi 
7 Kő szarkofág. 
8 ErdélyiLajos: Régi zsidó temetők művészete. Bukarest, 1980. 25. old. 
9 A sírfelirat a Baja város főterén található ún. Fischer - ház adományozására utal. A házat Fisher Sá-

muel a Bajai Izraelita hitközségnek adományozta szeretetotthon céljára, amely aggok és szegények 
elhelyezésére szolgált. A ház jelenleg is áll a városban. Somodi Henrietta: Zsidók Bács-Kiskun megyé-
ben. Bp. 2001.50. old. 

10 Somodi, i.m. 56. old. 
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tagságait igen megsínylették. „Utána következik a temető legrégebbi része, ahol az 1700-as 
évek végéből találunk gyönyörűen kidolgozott, művészien megformált, csúcsíves lezárású 
köveket. Ezeken a köveken a felirat héber nyelvű, és nem minden esetben fordul elő rajtuk 
szimbólum. A sírok zsúfoltsága, kísértetiesen hasonlít a prágai zsidó temetőre."11 

A temető másik felében, a bejárattól balra egy nagyobb út vezet végig, amelynek a két olda-
lán lévő parcellákban főképpen magyar-héber feliratú sírok találhatók. A parcella jelentős ré-
szébe a XIX. század utolsó harmadától a XX. század közepéig temetkeztek. Itt nyugszanak a 
„boldog békeidő" személyei, akik jelentős mértékben kivették részüket a város fejlődéséből. 
Itt az egyenlőség eszméje már kevésbé érvényesült, mert a fő sor baloldali részén a város elő-
kelőbb személyiségei (tisztviselők, kereskedők, értelmiségiek, rabbik stb.) vannak eltemetve. 
Ezeknek a síroknak jelentős része márványból és gránitból készült. Itt nyugszik több zsidó ka-
tona (Spitzer Géza őrmester12 és Braun Aladár gyalogos) az első világháborúból. 

Külön érdekessége a bal oldali parcelláknak, hogy az első világháborúban elhunyt kb. 17 
muzulmán vallású katonát is ide temettek. A sírjaikon gyakran szerepel a „szerb katona" fel-
irat. Erről több legenda is kering. Az egyik szerint ezek a szerb hadsereg muzulmán vallású 
katonái voltak, akiket egyik katolikus temetőben sem engedtek eltemetni, így temették el az 
izraelitában. Somodi Henrietta szerint a zsidó kórház az első világháború idején török katoná-
kat kezelt, akik azonban elhaláloztak, majd a zsidó temetőben temették el őket.13 A bajai 
Chevra Kadisha 1915. évről szóló jelentésében azt írja, hogy „...Rizvanbegovics Alija és Suljó 
Agics mohamedán hősök számára jelöltünk ki sírkertünkben díjmentesen örök nyugvó helyet 
és a temetéssel járó költségeket is fedeztük." A következő katonák nevei olvashatók: Szaid 
Mehmed, Aref Osman, (T)abak Simajo gyalogos, Sein Osman, Becarovio Sejo szakaszvezető. 

Ma már nem áll a régi temetőben épület. A Chevra Kadisa 1905. évről szóló jelentéséből 
azonban tudjuk, hogy a XX. század elején még létezett a ház. Az 1906-ban kiadott jelentés ek-
ként írt az 1905-ös esztendőről: „A temető-épület megrongálódván, kénytelenek voltunk azt 
768 kor. 60 fill, költséggel helyreállíttatni, mely alkalommal az idegenből behozott halottak s a 
virrasztók számára helyiséget rendeztünk be, a felszerelések számára félszert építtettünk és uj 
kutat is ásattunk." A temetőházat rendszeresen javították, amit pl. az 1901-es kiadásokró szó-
ló 1902-es Chevra beszámoló ír. A mérlegben 153 kor. 85 fillér szerepel a temetőház javítására. 

A temetőház mellett a temetőre és annak környezetére is jutott pénz. Az 1902. évi jelentés 
beszámol arról, hogy „Sürgősen szükségessé vált a temető nyugati és déli oldalának uj - tég-
laalapra ragasztott - uj kerítésének elkészítése és megmaradt kerítésnek kijavítása, ami tete-
mes költségbe került, de kikerülhető nem volt." A javítás anyag és munkadíja 1640 kor. 30 fill, 
tett ki. A hitközség Chevra Kadishája állandó temetőőrt alkalmazott. A temetőőr, Major József 
volt 100 koronás fizetéssel 1902-bén, az állást kb. egy évtizeden át töltötte be. a jelenlegi ada-
tok alapján. Ugyanebben az időszakban a liberer14 és a libererné 600 illetve 20 korona fizetést 
kaptak. A temető általános rendben tartása évi 50 kor. 40 fill, kiadást jelentett. 

A bajai izraelita újtemető 
Az újabb temető a bekötő út bal oldalán nyílik. A temetőt az 1910-es évek második felétől 

vették használatba és napjainkban is temetkeznek benne. A temető ajtaja állandóan nyitva 
van és hála a gondnoknő odaadó munkájának mára megszépült, barátságos körülmények kö-
zé léphet be a vándor. 

Egy új temető szükségét az 1906. évi Chevra jelentés említi először. „A temető mindinkább 
megtelvén szükségesnek mutatkozott annak megbővitése. Az Önök meghatalmazása folytán 
megvettük 3805 koronáért a temetőnk keleti oldalán levő Vidra-féle telket, melyet temetőnk-
höz csatolván, azt mintegy 3600 • - ö l területtel megnagyobbítjuk. Ezen vétel, midőn e sorokat 
írjuk, még nem jogerős." A jelentés azt tükrözi, hogy már az elmúlt évek alatt napirendre ke-

11 Ugyanott. 
12 Az őrmester rang elírás is lehet, mert a bajai zsinagóga falán lévő első világháborús zsidó elesettek 

emléktábláján Spitzer Géza tűzmesterként van feltüntetve. 
13 Somodi, i.m. 50. old. 
14 A liberer a temetőszolga, akinek a halott mosdatása és eltakarítása volt a feladata, de emellett a te-

metési szertartásban is tevékenyen részt vett. 
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rült egy új temető kialakításának szükségessége. Az újabb temető létrehozása és az azzal kap-
csolatos feladatok ezután kb. tíz éven át napirenden voltak, amelyek a Chevra Kadisha éves 
jelentéseiből nyomon követhetőek. 

A következő évi Chevra beszámoló örömmel értesíti a hittársakat, hogy a telket 2269 koro-
na 35 fillérért sikerült megvásárolni. A következő évek vitás kérdése a két temető között fenn-
álló „dülő-út" volt. A hitközség szerette volna ha az út is tulajdonába kerül, mert így a két te-
mető egybecsatolható lett volna. Az évekig elhúzódó vita végeredménye ismert, hiszen a mai 
napig kettéválasztja a temetőket az út. A másik feladat sem sikerült. Tervezte a közösség, 
hogy kőfallal körülkeríti az új temetőt. Évekig állandó napirenden volt ez a terv is, de a pénz-
szűke és az első világháború megakasztotta a folyamatot, a holocaust tragédiája pedig vég-
képp elsüllyesztette a terv megvalósulását. 

A temetőben található gondnoki ház hátsó falán olvasható a következő felirat: „Itt nyug-
szanak a fáradtak". Ez a felirat azonban csak töredékes, mert levakolták, lefestették és a régi 
teljes felirat már nem olvasható. Az eredeti felirat így szólt: „Itt nyugszanak a fáradtak, 
gyűlőhelye az élőknek". 

Ha belépünk a bejárati kapun, akkor bal oldalt a gondnoki ház található, mellette a halottas 
házzal, amely egy egyszerű fehérre meszelt helyiség. Pár évvel ezelőtt még az eredeti halot-
taskocsi is látható volt15, amelyet Budapestre szállítottak. A halottasház mellett egy kis kapu-
val lezárt udvar található. 2004-ben a temető előrészét térburkolattal látták el. 

Egy újabb vaskapun belépve található a tényleges temető. Az új temető a régivel ellentét-
ben laposabb és egyenletesebb terepen található. A sírok itt is változatosak, fellelhető benne 
márvány, gránit és mészkő. 1990-1991-ben a temetőt helyreállították, rendbe tették a megron-
gálódott köveket.16 

A sírfeliratok héber és magyar nyelvűek, nagyobb részükön mindkét nyelvezet fellelhető. 
A sírok egy része - főként a temető első felében - simára csiszolt gránit és márvány, de találha-
tó domborműves sírkő is. Az utóbbira kitűnő példát nyújt Zsuzsika síremléke. A síremlék egy 
alacsony kő talapzaton áll, amelyen egy oszlop tör az ég felé, megkoronázva egy díszes kőke-
rettel. A kőkeretben egy galambot ábrázoló dombormű látható. Ebben a temetőrészben is fel-
lelhetők az általános jelképek. Gyakori a fűzfa, a szőlőinda, de állatfigura is előfordul. Több 
sír körül található alacsony kovácsoltvas kerítés. Ilyen a Dömötör család sírhelye is, amelyet 
egy négyzet alakú vaskerítés ölel körül, a kerítés mindegyik oldalán két Dávid-csillag van. 

A sírok jelentős részén található holocaust-felirat is. Döbbenetes tény a Pollák család sírem-
léke, amelyen a holocaustnak 15 halálos áldozata van felsorolva a piciny gyermekektől a fel-
nőttekig. 

A sírfeliratok hasonlóak a régi temetőéhez. Ilyen feliratok a következők: „Itt nyugszik Berger 
Salamon. A bajai izr. hitközség főkántora, kit 1925. október hó 5-én életének 66-ik évében, áldásos műkö-
désének 34-ik évében a halál elszólított szerettei és a hitközsége koréból. E sírkövet emelte hitközsége ..." 
/„Hirschler Vilmos 1864-1938. Fáradságos munkával teli életében mindig csak egy célért dolgozott, a 
családja jobb sorsáért. Önzetlen és érdemekben dús életét soha el nem múló kegyelettel őrizzük. ..." / 
„Gonda Béla. A becsületes, családjáért élő és a közjóért dolgozó ember. Megh. 57 éves korában 1933. jan. 
8.1944-ben mártírhalált halt kedveseim: Édesanyám Gonda Béláné sz. Taussig Ella Auschivitz - Bá-
tyám Gonda Sándor Ukrajna - Nővérem László Győzőné Gonda Erzsébet Auschwitz - Imádott kis 
húgom László Zsuzsika - Auschxvitz. Kegyeletes szeretettel őrzi drága emléküket Bombayban élő Laci-
juk 1907-1996." 

A temető bal oldali hátsó parcellájában a bajai gettóban elhunyt idős emberek nyugszanak, 
de ide temettek két egykori munkaszolgálatost is. Az ő emléküket megőrző sírfeliratok így 
szólnak az utókornak: „Az Ókanizsáról elszármazott és Baján mártírhalált halt 96 éves Kral Lajos és 
a 84 éves Kral Lajosné nyugszik itt." / „Özv. Vogel Károlyné Adáról. Deportálás áldozata lett 1944-ben 
97 éves korában. Gyermekei Vogel Ignác, Jónás, Hermann és Eszter emlékére." / „Mihály Vilmos 
110/27 Munkaszolg. Szatmárnémeti 1912-1944.; Marosán Salamon 110/27. Munkaszolg. Szatmárné-
meti 1912-1944. Béke hamvaikra." A távolban elpusztult munkaszolgálatosok emlékét őrzi 

15 Somodi Henrietta 1999 tavaszán még személyesen látta, amit könyvében is megemlít. Somodi: i.m. 
55. old. 

16 International Jewish Cemetery Project - Hungary 
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Spitzer Illés sírja: „Spitzer Illés 1881-1940. Fin Spitzer Antal, veje Gliicksmann Zsigmond, Oroszor-
szág 1943." 

A rendben tartott temetők méltón őrzik a város egykori polgárainak emlékét. Baján volt 
időszak, amikor a város több mint tíz százalékát tette ki a zsidó lakosság. Sajnos sokaknak 
nem adatott meg, hogy az otthoni temetőkben nyugodhassanak. Csaknem 1300 bajai zsidó 
vagy zsidó származású honfitársunk lett a holocaust áldozata. Közülük legtöbben Auschwitz 
- Birkenauban váltak füstté, vagy egyéb koncentrációs táborokban hunytak el embertelen kö-
rülmények között. Cikkem ezen mártírok emlékének ajánlom hatvanegy év távlatából. 

Albert Iván 

A Szatmárnémeti Népszínház 
elhallgatott évei, 1945-1948 

Szatmáron a második világháború viharának átvonulása után, 1944 decemberében - a 
szovjet városparancsnok rendeletére - a Cecil teremben újra kezdődtek a színházi előadások. 
Thália otthonát, a lebombázott színházat a lelkes szatmáriak 1945 elejére újjáépítették és az 
előadások ott folytatódtak. 1948 nyarán azonban - három és fél esztendei sikeres munka után 
- a politikai hatalom a színházat megszüntette, a kitűnő társulatot feloszlatta. Ebben az esz-
tendőben az erdélyi magyar színházi élet kiszolgáltatott helyzetbe került. A politikai hatalom-
nak nyilván megvoltak a tervei a kisebbségi színészet „átszervezéséről", megcsonkításáról, az 
eseményeket átélt kortárs, illetve a színháztörténet iránt érdeklődő olvasó azonban nehezen 
érti, hogy a szatmári Népszínház háború utáni éveiről a szakirodalom miért hallgat. Miért 
kezdi a háború utáni szatmári színházi élet méltatását az 1956-os esztendővel, a fiatal nagybá-
nyai együttes városba érkezésével? 

Mi is történt tulajdonképpen a szatmári Népszínházzal? Erre a kérdésre keressük a választ 
a színház megalakulásának 60 éves évfordulóján, a korabeli sajtó, színházi dokumentumok, 
valamint színészek visszaemlékezései alapján. 

1969-ben jordáky Lajos: „Színházi kislexikon" címmel erdélyi magyar színháztörténeti 
összefoglalót írt, ami a kolozsvári Utunk Évkönyvében jelent meg. A szerző ebben a művében 
a Népszínházról teljesen elfelejtkezett, a város színházi életéről annyit írt, hogy „...Szatmár 
igényelte a színházat. 1945-től azonban meg kellett elégednie a nagyváradi színház állandó 
vendégszereplésével s a kolozsvári és marosvásárhelyi színházak turnéival". Megjegyezzük, 
hogy 1945-1948 között a Szabad Élet, a város napilapja naponként rendszeresen beszámolt a 
Népszínház előadásairól, de hasábjain a nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi színházak 
vendégjátékainak nyoma sincs. 

Ezt a színháztörténeti tévedést a később megjelent írások is átvették, ismételgették és ma 
már úgy tűnik, hogy a Népszínházat végleg kitörölték az utókor emlékezetéből. De mi is tu-
lajdonképpen a valóság? 

Az 1945 február elején újjászületett épületben Darvas József: Szakadék című színművével 
megnyitotta a kapuit a Népszínház. A színházat Hegedűs Miklós igazgató, Jakabffy Dezső'rende-
ző és Egressy Richard, Magyari Péter, karnagyok vezették. A több mint negyventagú társulat ál-
landó tagjai voltak: Dukász Anna, Földesi Ilona, Kárpáti Maya, Kőszegi Manyi, Faragó Sándor, 
Imrédi Géza, Lenkei István, Sebestyén Kálmán, Veres Imre és mások. 

A Népszínházat a városi Szakszervezeti Tanács támogatta, de szubvenciót sehonnan sem 
kapott. A színház önellátó volt, konzorciális alapon működött, a bevételt meghatározott 
arányban elosztották a társulat tagjai között. Mivel az előadások bevételéből éltek, azt játszot-
ták, amiből hasznot reméltek: operettet. A háború utáni első évben így volt ez az összes erdé-
lyi magyar színháznál és így is maradt az állami szubvenció megjelenéséig. A bevétel érdeké-
ben az együttes hetente 8—10 előadást tartott. 

A Népszínház primadonnája Kőszegi Manyi volt, aki univerzális tehetségnek bizonyult, 
operettekben és prózai darabokban egyaránt kitűnő alakításokat nyújtott. Az első színi-
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