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„Az Örökkévaló vigasztaljon meg benneteket…” A csongrádi zsidó temető sírkövei
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A csongrádi izraelita temető a 18-19. század fordulóján keletkezett, néhány évvel az első zsi-
dók ideérkezése után. Szakirodalmak szerint az első sírkő 1806-ból való. Ebben az évben ala-
kult meg temetési egyletük, a Chewra Kadischa. Eddigi kutatásaim alapján a legrégebbi sírkő 
1848-ból való, korábbit egyelőre nem találtam. A 19. században még egyszerűbb, főként vörös 
márványból készült síremlékeket találhatunk, s előfordult, hogy az azonos foglalkozásúakat 
egymás mellé temették. A vörös márványt a század végével fokozatosan felváltotta a gránit, 
a műkő, de előfordult fekete és fehér márvány is. A feliratokat tekintve csak héber vagy hé-
ber-német feliratú sírokat találhatunk a 19. század nagy részéből. Később a 19-20. század 
fordulóján magyar-héber feliratokkal találkozunk, majd a második világháború után többnyire 
magyar feliratozást olvashatunk a sírokon, igen rövid héber szöveggel. A temetőben a máso-
dik világháború után egyre kevesebb temetés volt, az utóbbi harminc évben pedig mindössze 
2016-ban és 2018-ban volt ilyen esemény.

„Ha-Makom jenahem etkhem

be-tokh sear avalé Cijon ve-Jirusalajim.”

(Az Örökkévaló vigasztaljon meg benneteket

Cion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.) 

(Ábrahám 2016: 64)

A temetőt héberül bész hakvorosznak vagy bész hachájimnak: az élet házának és bész ólamnak: az örök háznak 
is mondják. A középkori zsidó temetőket zsidók kertjének is nevezték Nyugat-Európában, míg Itáliában zsidó 
hegynek, mivel legtöbbször a város területén kívül eső hegyoldalon volt. Az 1929-es kiadású Magyar Zsidó 
Lexikon szerint a legrégebbi, magyarországi zsidó sírkövet Nagyszombaton találták 1340-ben. (Ujvári 1929: 
792)

Csongrádon is a városon kívüli területet jelölték ki számukra a 19. század elején – szakirodalmak szerint az első 
sírkő 1806-ból való -, s a ma igen kicsinek számító – 67x49 méteres – területen (azaz egyharmad hektáron) akár 
előfordulhatott az is, hogy egymás fölé is temettek, ugyanis a már betelt, s terjeszkedni nem tudó temetőkre 
több méter földet hordtak, majd ezen az új réteget szintén temetkezésre használták. (Ábrahám 2016: 45) Régi 
szokás szerint a bűnözőket és öngyilkosokat a temető félreeső részén, a rabbikat, s a közéletben fontos szerepet 
játszókat külön sorokba temették, ahogy ez részben Csongrádon is megfigyelhető (Ujvári 1929: 890-891).
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A korábbi évszázadokban a zsidó rítus szerint csak egyszerű követ vagy márványtömböt állíthattak síremléknek, 
de ezeket csak az első év után állíthatták, addig fejfa jelezte a sírt. A sírjelek formája és anyaga változatos. 
Alakjuk a csongrádi sírokat tekintve sztéléforma (1. kép) – vállal, félkörívvel zárva – leginkább, de találunk 
félbetört oszlopot (2. kép), obeliszket (3. kép), oszlopsort, timpanonnal záródó téglatestet (4. kép) és kőlapot is 
(Ábrahám 2016: 77).

A 19. század fordulópont a zsidó temetkezési kultúrában. Az emancipációnak és az asszimilációnak 
köszönhetően – keresztény mintára – önálló sírművészet jött létre, nyilván a zsidó elemek megmaradásával. Az 
organikus zsidó közösséget felváltotta egy nagyrészt szabadabban gondolkodó, társadalmilag differenciáltabb, 
mobilisabb közösség (Klein 2017: 65; 70). A 19. századtól már kriptákat is állítottak Magyarországon a haladó 
gondolkodású zsidók. A sírkövet – héberül: mácévó – a Talmudban leírtak szerint néha nefes-nek nevezik, 
ami lelket jelent. A síremlék célja: tiszteletadás az elhunyt lelkének. A síremléket néhol a gyászév letelte után 
állították, a csongrádi sírkövek esetében egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy így volt-e. Zsidó szokás 
szerint egyébként a földterület azé, aki ott el van temetve, a sírhelyet nem adhatják el másnak, a maradványokat 
nem távolíthatják el. Ha netán a temető betelik, akkor új helyet jelölnek ki vagy a területet feltöltik, s abban 
folytatják az elhantolásokat. Az elhunyt exhumálása csak akkor engedhető meg, ha ő maga kívánta még életében 
azt, hogy egy bizonyos helyre temessék el, azonban azt a halál után valami ok miatt ezt nem tudták azonnal 
megtenni – mint ahogy egy ilyen eset 2016-ban előfordult Csongrádon. Ekkor Grünwald Sándor órásmestert 
halála után nem temethették el azonnal a zsidó temetőben, mert az már nem minősült temetkezési helynek, 
viszont a hosszas utánajárás, s szüleinek már meglévő sírboltja (5. kép), valamint személyes végakarata miatt 
kivételt lehetett tenni személye tekintetében.

A nyughelyek tájolása az izraelitáknál legtöbbször észak-déli irányú, ám Csongrádon a sírok délnyugat-
északkeleti irányúak. A központi helyekre a közösség illusztris személyiségei kerültek, elég csak megemlíteni 
Ausländer Jenő borkereskedőt vagy Dékány Béla városi főorvost (6. kép). Sírjaik formája, nagysága, gazdagsága 
is eltérő a közösség tagjainak többségétől. Találhatunk itt is olyan síremléket, ahol egy kis emléktábla jelzi azok 
nevét, akik a holokauszt áldozatai lettek: mint ahogyan dr. Vida Sándor hitközségi elnök, valamint az Engel (7. 
kép), a Reisz és a Régner (8. kép) család esetében is (Ábrahám 2016: 45-46).

A síremlékek anyaga a 19. században még egyszerűbb, főként vörös márvány (9. kép). A márvány mellett az 
igen sérülékeny homokkövet is használták a 19. században. A vörös márványt a század végével fokozatosan 
felváltotta a gránit, a műkő, de előfordult fekete (Buk Herman ügyvéd, 10. kép) és fehér márvány is (Berényi 
Lipót tanár, 11. kép), de a 20. században a mészkő is előfordult, mint azt Ausländer Jenő borkereskedő sírjánál 
(12.kép) is láthatjuk.

A feliratokat tekintve csak héber (13. kép) vagy héber-német (14. kép) feliratú sírokat találhatunk a 19. 
század nagy részéből. Később a 19. század végén magyar-héber (15. kép) feliratokkal találkozunk, majd a 
második világháború után többnyire magyar feliratozást olvashatunk a sírokon, igen rövid héber szöveggel. 
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Különlegesség, hogy az első világháborúban elhunyt Goldberg Ábrahámnak fogolytársai – valószínűleg még a 
hadifogolytáborban, 1915-ben – állítottak síremléket héber, orosz és magyar felirattal (16. kép). Az orosz felirat 
jelentése: „Feledhetetlen honfitársunk, béke poraidra!”1

A feliratok sok esetben részletezik az elhunyt életkorát, valamint többek között az őt gyászolók nevét is, s 
nem ritka a héber nyelvű bibliai idézet sem. Régebben belevésték az elhunytnak és apjának a nevét, vagy akár 
a halálozás évét hónapra-napra pontosan, ahogy ez a két legkorábbi síron, Schwab Pepi 1848-as (17. kép) és 
Emilie Weidenfeld 1849-es sírjánál megfigyelhető. A síremlék felső részére két betűt, a „pé” és a „nún” betűket 
(jelentése: „itt van eltemetve/elrejtve”, 18. kép), aljára pedig a „táv”, „nún”, „cáde”, „bét”, és „hé” betűket (19. kép) 
vésték, a „lelke legyen befoglalva az örök élet foglalatába” mondat szavainak kezdőbetűit.

A feliratokon kívül a különféle jelek gazdagsága is megfigyelhető, főként a régebbi sírokon. A jeruzsálemi 
Második Templom papi családjaiból származók (kohaniták) sírjára két, áldást osztó kezet véstek (20. kép). Itt 
megjegyzendő, hogy az egyik kohanita síron a két kéz fölé még koronát is véstek (21. kép), ami azt jelentette, 
hogy az elhunyt a közösség példamutató életet élő, megbecsült tagja volt (Ábrahám Vera szóbeli közlése 2017). 
A kohanitáknak különleges szerepük van, s másképp vonatkoznak rájuk egyes szokások. A temetőkben külön 
részt tartanak fent nekik. Nem érhetnek halotthoz, s nem is tartózkodhatnak velük egy fedél alatt, a közvetlen 
családtagokat kivéve. Tilos például elvált vagy betért (prozelita) zsidó nővel házasodniuk (wikipedia 2019).

A tanítókéra korsót (22. kép) – például Weisz Lázár sírkövére 1886-ban, aki rabbihelyettes is volt (1853-1854, 
1868-1885) –, a tudósok, rabbik sírjára menórát vésték a régmúltban, s az utóbbiak sírja fölé időnként épületet 
(ohel) is emeltek, melyben emlékükre gyertyát lehetett gyújtani ( Jólesz 1993: 120-121).

A temető bejárásakor meglepődve tapasztaltam, hogy Dávid-csillagos ábrázolás (23. kép) is megjelenhet, talán 
a zsidó identitás határozott kifejezéseként.

A növények közül a leggyakoribb a fűzfa (24. kép), mely nemcsak a zsidóknál jelenti a gyászt és az elmúlást, 
hanem a keresztényeknél is. Sokféle változata közül lehetnek aprólékosan kidolgozottak, ezeket esztétikai 
célzattal is létrehozhatták. A csongrádi temető kis mérete miatt nyilvánvalóan szegényebb a díszítések tárháza. 
Nagyobb temetőkben előfordulhat akár kettétört rózsaszál (25. kép) is (Csongrádon például a tíz évesen 
elhunyt Weisz Géza sírkövén), ami azt jelzi, hogy fiatalon elhunyt alussza örök álmát a sírban (Ábrahám 
2016: 89). Igen ritkán láthatjuk a pálmaágat, mely Csongrádon Popper Manó vasáru kereskedő sírján jelenik 
meg (26. kép): ez egyenes jellemű embert jelent, másrészt a szukkoti (sátoros) ünnepi csokor egyik összetevője 
(héberül luláv) (Ábrahám Vera szóbeli közlése 2017). Egyszerű ornamentikai funkciót is betölthetnek növényi 
ábrázolások: virágszálak, koszorúk, indák, levelek is (Ábrahám 2016: 88). Egyes sírokon akár egyedi jelzések, 
ábrák is előfordulhatnak, mint a szegedi Prinz János sírján egy kivont kard, jelképezve azt, hogy 1848-ban 
honvéd főhadnagyként 21 csatában küzdött (Ábrahám 2016: 92).
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Cégjelzéseket is találunk: kecskeméti, szegedi (27. kép) és más sírkövesek jelzéseit. A szimbólumokat, leírásokat 
nem ritkán a sírkő mindkét oldalán megtaláljuk (Ábrahám 2016: 78).

A temetőben a második világháború után egyre kevesebb temetés volt, az utóbbi harminc évben pedig 
mindössze 2016-ban és 2018-ban volt egy-egy ilyen esemény.

A Chewrah Kadischáról csak röviden szólnék: ez a zsidó temetési egylet (másként szentegylet), amely a 
temetéseket, s az ehhez kapcsolódó szertartásokat intézte. Az 1896. november 8-i közgyűlésen (egyleti elnök: 
Szendrői László; egyleti titkár: Büchler Márton; hitközségi elnök: Holczer Adolf ) hozott alapszabály a 
következőképpen állapítja meg a csongrádi Chewrah Kadischa működését: 

„A Chewrah önálló egyesület, de a csongrádi zsidó hitközség védelme alatt áll. Lelkiismeretesen teljesíti a 
betegek, haldoklók, elhaltak körül az Izrael vallása által követelt kegyes szolgálatokat. Ápolja és segélyezi a 
szegény betegeket. A temetőt gondozza, elvégzi az ott szükséges munkálatokat. A Chewrah tagja lehet minden 
csongrádi és Csongrád környéki nagykorú zsidó férfi, akinek erkölcsi magaviselete kifogástalan és a hitközség 
tagja. Kivételesen megválasztható tiszteletbeli tagnak más felekezetbeli férfi is. A tagok évi járuléka 1 forint 
20 krajcár. A Chewrah adományokat gyűjthet a zsinagógában istentisztelet közben. A temetés előkészítése a 
következőkből áll: leemelés, thieréh (mosás), felöltöztetés és a smireh (virrasztás). A Chewrah tagok temetésére 
a gondnokok kötelesek 10 tagot felváltva meghívni, akik a koporsót a szertartás helyére, majd a halottas kocsira 
viszik. A rabbi gyászbeszédet csak magyar nyelven tarthat. A csongrádi temető négy részre oszlik: Chewrah 
hely egyleti tagok részére, helyek Chewrán kívüliek részére, gyermekek helye, állóhely mely nem szolgál 
temetkezési célokra. A sírkövekre vonatkozóan előírja, hogy az előlapon héber, a sírkő alján és túloldalán 
viszont magyar felirat alkalmazható” (A csongrádi Chewrah-Kadischa alapszabálya 1897).

A több mint kétszáz éves temetőben a vészkorszakban elhunyt 233 csongrádi lakos emlékére 1949. július 10-
én emlékművet állítottak (28. kép) – héber írással is – a következő szöveggel: „Hihette-e az ész, hogy az ember 
az ő embertársait tűzben elhamvasztja, mint szeretteinket Auschwitz-ban 1944. június 28-ának és 30-ának 
éjjelén. Emlékül és emlékezetül.” (29. kép)

A temető kőkerítéssel van körülvéve. 2014 tavaszán felújítási munkálatok kezdődtek a sírkertben, melyek 
befejeztével, 2016. szeptember 18-án ünnepélyes avatóünnepséget tartottak. Az eseményen dr. Róna Tamás, az 
alföldi régió vezető rabbija (2019. április óta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Rabbitestületének 
elnöke) tartott ünnepi köszöntőt és megemlékezést (30. kép). Az Izraelita temető és emlékhely előzetes 
bejelentkezéssel látogatható, a youtube videomegosztó oldalon a Csongrádi Független Filmműhely által Az 
Izraelita Temető címmel készített kisfilm is megtekinthető.2
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1. kép: Sztélé formájú sírkő az izraelita temetőben, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

2. kép: Félbetört oszlop a síremléken az izraelita temetőben, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

3. kép: Obeliszk formájú síremlék az izraelita temetőben, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.
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4. kép: Adolf Bloch timpanonnal záródó téglatest formájú síremléke az izraelita temetőben, 
Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

5. kép: A Grünwald család sírja, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

6. kép: Dékány Béla és családjának sírja, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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7. kép: Az Engel család sírja, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

8. kép: A Régner család sírja, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

9. kép: vörös márvány sírkő, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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10. kép: Buk Herman és feleségének fekete márvány síremléke, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

11. kép: Berényi Lipót és feleségének fehér márvány síremléke, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

12. kép: Ausländer Jenő mészkőből készült síremléke, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.
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13. kép: héber feliratú sírkő, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

14. kép: Emilie Weidenfeld német feliratú, 1849-es sírköve, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

15. kép: héber-magyar feliratok Erdős Adolf és Hilf Sarolta sírján, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.
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16. kép: Goldberg Ábrahám héber-orosz-magyar feliratú sírköve, Csongrád, 
2017. Fodor Péter felvétele.

17. kép: Schwab Pepi 1848-as sírköve, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

18. kép: a sírkő felső sorában lévő „pé” és „nún” betűk az „itt van eltemetve” mondat szavainak 
kezdőbetűi, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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19. kép: a sírkő alsó sorában lévő „táv”, „nún”, „cáde”, „bét”, „hé” betűk a „lelke legyen 
befoglalva az örök élet foglalatába” mondat szavainak kezdőbetűi, Csongrád, 

2017. Fodor Péter felvétele.

20. kép: kohanita díszítés egy 20. századi síremléken, Csongrád, 2018. Fodor 
Péter felvétele.

21. kép: kohanita sírkő koronás díszítéssel, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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22. kép: korsó ábrázolás síremléken, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

23. kép: Dávid-csillagos ábrázolás, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

24. kép:a fűzfa ábrázolás a gyász és az elmúlás jelképe, Emilie Weidenfeld 
sírkövén, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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25. kép:a fiatalon elhunytak síremlékein gyakori a kettétört rózsaszál, Csongrád, 2017. 
Fodor Péter felvétele.

26. kép:Popper Manó síremléke: a pálmaág jelkép egyenes jellemű embert jelent, 
Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

27. kép:szegedi sírköves cégjelzése Reisz Hermann és Schönfeld Jozefa síremlékén, 
Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.
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28. kép:az Auschwitz-emlékmű, Csongrád, 2017. Fodor Péter felvétele.

29. kép:az Auschwitz-emlékművön olvasható héber és magyar nyelvű felirat, Csongrád, 
2017. Fodor Péter felvétele.

30. kép:dr. Róna Tamás, az alföldi régió vezető rabbija tart emlékbeszédet az izraelita 
temető és emlékhely avatóján, Csongrád, 2016. szeptember 18. Révész Gábor felvétele.
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"The Eternal Be Comforting You ..." Tombstones of the Jewish Cemetery in Csongrad

Péter Fodor

The Israelitish cemetery of Csongrád was established at the turn of the 18th-19th century after the first Jewish 
came here. According to the published literature the first gravestone is originated from 1806. This is the year 
when the Israelitish funereal association, the so-called Chewra Kadischa, was found. The oldest gravestone – 
based on my former researches – could be from 1848 and I still haven’t found anything before that time. Even 
simpler tombstones, mainly of red marble, were found in the 19th century and people of the same occupation 
were buried side by side. Red marble was gradually replaced by granite and artificial stone by the end of 
the century, but there were also black and white marbles as well. As for the inscriptions, only tombs with 
Hebrew or Hebrew-German inscriptions can be found from most of the 19th century. Later, at the turn of the 
20th century, there were Hungarian-Hebrew epigraphs and after World War II the epigraphs were usually in 
Hungarian with short Hebrew texts. There were fewer burials in the cemetery after World War II and in the 
last thirty years, only 2016 and 2018 had such events. 


