Magyarázó a Zsidó Múlt - Heves
Vármegye – Tiszafüred c. tablóhoz
Zsidó Múlt
A magyarországi zsidóság, elmúlt 200-250 évének történetét, legutóbb 23 tudós kutatta,
eredményeiket Randolph L. Braham holokausztkutató szerkesztette egybe. A könyv címe „ A
MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA”, melynek
digitális változata megtalálható, a Zsidó Múlt internetes portálon.

http://zsidomult.hu
Korábban 1929-ben – már zsidótörvények árnyékában - jelent meg olyan átfogó mű, amely
arra törekedett, hogy minden zsidó közösséget, a közösségek életét részletesen bemutassa. A
mű címe: „Zsidó Lexikon”, szerzője Újvári Péter. Bevezetőjéből két fontos gondolatot
emelnénk ki, amely a zsidókat ért folyamatos rosszindulatú vádaskodásokra, azok
általánosítására ad választ, megoldást:

„Nem a népeket kell igazolni, ha megrágalmazzák őket, hanem a történelmüket.”
„Tégláira kell szétszedni az ezer esztendők épületét és meg kell írni külön-külön minden
téglának történetét”
Minden nemzetnek különös hangsúlyt kell fordítani történelmének legapróbb, legrészletesebb
kutatására.
Ez a munka nagy lemaradással, újult lendülettel indul a rendszerváltást követően. Az alapok
tehát rendelkezésünkre áll az Enciklopédia formájában, de a mi kötelességünk a záraz
adatokat kiegészíteni kutatásokkal, visszaemlékezésekkel, képekkel, adatokkal.

Heves vármegye zsidó múltja
Minden vármegyét önálló egységként kezelünk. Az internetes lap kezdőoldalán a vármegye
zsinagógáinak képe jelenik meg, valamint egy menü sor, ahol részletes történeti leírásokat,
térképeket, fényképeket tudunk megtekinteni, valamint egy „Keresés” mező, ahol bármilyen
fogalomra, adatra kereshetünk.

A vármegye zsidó történetének internetes lapja, http://heves.zsidomult.hu
Heves vármegye zsidó történelmének összefoglalóját, Szegő Ágnes történész, a tiszafüredi
könyvtár nyugalmazott igazgatója és a szerkesztő prof. R.L. Braham bemutatását megtaláljuk
a „Zsidó Múlt/ Szerzők” menüpont alatt.

Orbánné Szegő Ágnes (1953) történész, a Tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatója. 1984 óta
foglalkozik a vidéki zsidóság történetével, 2001- ben a Debreceni Egyetemen doktorált. A
Tiszafüredi Menóra Alapítvány kuratóriumi elnöke.
„Randolph L. Braham (1922) politológus, 1956-tól tanított összehasonlító államtudományt
a City University of New York (CUNY) egyetemen, ahonnan 1992-ben nyugállományba
vonult A magyarországi és a romániai holokausztról több mint hetven könyvet írt, illetve
szerkesztett, köztük A népirtás politikája.”

A vármegye zsidó története
A vármegye történetének összefoglaló szerkezete, - minden vármegye esetében - az alábbi,
következetes, szerkesztési alapelv szerint épül fel. Az általánosan jellemző (itt Heves
vármegye) szempontok:
Már a 15. századtól vannak adatok arról, hogy a megye területén éltek zsidók. A török
hódoltság alatt Kelet és Nyugat árucikkeit közvetítették.
 Nagyobb számban a 18. századtól, illetve a 19. század elejétől kezdtek betelepedni.
 Zsidó házalók, később elsősorban kereskedelemmel, kocsmabérlettel, kisebb számban
iparűzéssel foglalkoztak.
 A jelentőségüket felismerő földbirtokosok telepítették le őket.
 A vármegye modernizációjában arányszámuknál jóval nagyobb jelentőséggel vettek
részt.
 Kisebb falukban rendszerint egy - két zsidó család élt. Fokozatosan a nagyobb
kereskedelmi központokba húzódtak.
 Részvétel az 1848-as forradalomban.
 1868-as kongresszus, változások a zsidó közösségen belül.
 Tiszaeszlári – antiszemita - vérvád (1882) hatása.
 1920/XXV. trv., numerus clausus.
 Zsidó demográfiai alakulás.
 Zsidótörvények.
 Munkaszolgálat.
 Német megszállás.
 Gettósítás törv. 1944. április 28.
 Gazdasági kifosztás.
 Gyűjtőtábor, Bagólyuk. Eger, Kerecsend

 Deportálás (Maklár -> Kassa -> Auschwitz).

Elveszett közösségek
A következő „Elveszett közösségek” menüpontnál találjuk a megye járásainak listáját.

A járások esetében közöljük a zsidó lakóságra vonatkozó népszámlálási (KSH 1993) adatokat.
Alább a mezőkövesdi járásra vonatkozó 1840, 1880, 1910, 1920, 1930, 1941 adatok láthatók.

A népszámlálási adatok átlagértékei Tiszafüred központi szerepét mutatják.

Térképek
A „Térképek” közül kiemelnénk a vármegye gettósítását, majd deportálását összefoglaló
térképet. A települések mellett feltüntetve a zsidó lakosok száma 1941-ben. 1944 május 8-án a
a tiszafüredi téglagyárba, a kijelölt gettóba szállították járás 701 zsidó lakosát, majd a június

8-án a kerecsendi gyűjtőtáborba szállították a gyerekektől az aggastyánokig, az I. világháború
hőseitől a keresztény vallású magyar zsidókig mindenkit.

Heves vármegye deportálási térképe.

Zsidó foglalkozások Tiszafüreden
Az 1929-ben megjelent „Zsidó Lexikon”-ban, a hitközség lélekszáma 620, családok száma
142, adófizetőké 129. Tiszafüreden, húsz jómódú család, a többiek kispolgári körülmények
között éltek, 13 család annyira szegény, hogy még hitközségi adót sem tudott fizetni.
Foglalkozás szerint:
 3 nagykereskedő,
 7 gazdálkodó,
 2 tanító,
 50 kereskedő,
 4 ügyvéd,
 5 munkás,
 1 nagyiparos,
 3 orvos,
 3 magántisztviselő,

 1 vállalkozó,
 15 munkanélküli,
 12 iparos,
 5 magánzó és
 8 egyéb.

A „BIKA” szálloda Tiszafüreden.

Zsidó oktatás
Zsidó vallási iskola 1803-tól működött. Az állami szinten elismert iskola létrejöttéről
Tariczky Endre plébános 1877. szeptemberében tudósít az Eger című megyei lapban. Ekkor
vezették be a magyar nyelv oktatását is. A harmadik osztály vizsgatárgyai a következők
voltak: magyar olvasás, írás, nyelvtani elemzés, magyar történelem, földrajz, természetrajz,
számtan. A második osztályban is tanítottak magyar nyelvet, amely Tariczky szerint:
"kezdetleges, de az eredmény így is feltűnő".

A képen a „német” óvodába járó gyerekek láthatóak, vegyesen zsidók és keresztények 1935
táján

Zsidó kereskedelem
A szegény házalók a zsidó társadalom alsó rétegét alkották. Szüntelenül a vidéket járták,
síppal a szájukban, batyuval a hátukon. Eladtak a falusiaknak tűt, cérnát, összeszedték a
rongyot, bőrt, mézet, tollat.
A hierarchia következő lépcsőfokán a szekeres vándorkereskedők álltak, ők már nagyobb
tételben, rendszeresen adtak-vettek, fuvaroztak.
A nyílt bolttal rendelkező kereskedők (mercatorok) mindenféle áru adásvételére jogosultak
voltak, gyakran a bécsi, a pesti, a győri, vagy pozsonyi nagykereskedő cégek bizományosai,
amíg maguk is meggazdagodván, a nagykereskedők magasabban adózó és magasabb rangú
kiváltságolt osztályába nem léptek.

Schwartz Benedek üzlete.

A zsinagóga
A hitközség első központja Tiszaigaron volt: " Nagyobb számban 1790 után költöztek be
zsidó családok a közeli Tiszaigarról, mely akkor a környék zsidóságának centruma és kerületi
hitközsége volt. Temploma, rituális fürdője volt Tiszaigarnak, sőt rabbija is, Tiszafüreden az
első zsinagóga a XIX. század első felében épült a település fő utcáján, a római katolikus
templom közelében, klasszicista stílusban.

A tiszafüredi első zsinagógája.
1911 után új zsinagóga építésébe fogtak. A szecessziós zsinagóga ünnepélyes avatás
1912.május 16-án történt meg. Igen értékes belső felszerelése a hívek adományozásából került
ki.

A háború után a zsinagóga állapota - funkcióját elvesztve - rohamosan romlott, majd ÁFÉSZ
áruházzá építették át.

Emléktábla a zsinagóga falán

Az átalakított, jellegétől, emlékétől megfosztott zsinagóga.

A zsinagóga ékessége, az eredeti törvénytáblák, jelenleg a temetőben láthatók.

Zsidó temető
A zsidó betelepülés során az első közösségi feladat a temetkezést lebonyolító szervet, a Szent
Egylet (Chevra Kadisa) létrehozása, a temető helyének kijelölése, területének megvásárlása.
A temetők gondozása a közösség, a zsidó emberek feladata. A holokauszt után a közösségek
már nem tudtak tartósam létrejönni, a vidék elvesztett 430 ezer zsidó embert, meghaltak azok
akik a temetőiket gondoznák. Ezért nagy felelősség a temetőkről való gondoskodás.

A zsidó temető madártávlatból.

A temető emléktáblája és bejárati kapuja

A gondozott temető és a zsinagógáról leemelt törvénytáblák.

A temető és a ravatalozó belső képe, háttérben a holokauszt áldozatok emléktáblájával.

Visszaemlékezések, családi képek
Lőw Sámuel 1888-ban ő alapította
Tiszafüreden az első nyomdát

Dr, Weinberger Dezső ügyvéd és családja

Tiszafüredi teniszező polgársága az 1920-as
években.

Az Ungár család Karcagon 1906-ban. Bal
szélen Róna (Rubinstein) Andor szülei.

Dr. Aszódi István fogorvos és családja
A Lebovits-féle pékség

Róna Andor még katonaként

A népviseletbe öltözött Rosenfeld lányok,
jobb oldalt Rubinstein Mihályné

Gettósítás -> Gyűjtőtábor

Május elején állították fel a gettót a téglagyárban, a Debreceni úton. Elhagyni nem lehetett a
gettót, amelynek a kapuján nagy tábla hirdette: A tiszafüredi járás zsidófajú lakosainak
lakhelye - gettó.
A gettóban a nőket és a férfiakat is kíméletlenül
megmotozták, elrejtett értékek után kutatva.
Dr.Lebovits Imre: "Megérkeztek a csendőrnyomozók
és elkezdték elővenni a legtekintélyesebb és
leggazdagabb embereket, és kegyetlenül, tényleg a
legkegyetlenebb módon verték őket, csalánnal a nemi
szervüket, vallatták őket, hogy hová dugták el az
értékeket.
1944.június 8-ának délelőttjén lovas
kocsikkal és gyalog hajtották a
tiszafüredi zsidókat a vasútállomásra.
Nem a város központján keresztül,
hanem a 'part alatt', a város szélén
végighúzódó egykori Tiszamederben menő, legalább öt
kilométeres úton kísérték őket, mivel
a városban éppen úrnapi körmenet
zajlott le.
A zsidókat; gyerekeket, felnőtteket,
öregeket, férfiakat, nőket két oldalra
besorakoztatták, egy-egy táskával a kezükben... A kocsikon fent ültek a betegek, öregek,
felpakolták a táskákat is... Az állomás irodájában nyilvántartásba vették őket.

Az állomásról Füzesabonyon keresztül, Kerecsendre,
az ottani téglagyárba – Füzesabonyi út, 81, a település
határában - szállították a tiszafüredi zsidóságot.
Kerestük a téglagyárat, de csak a helyén létesített
üzemet találtuk.
Kerecsendről a földeken keresztül gyalogmenetben
terelték át a 10 kilométerre lévő Maklári állomásra a a
Tiszafüredi zsidókat.
A maklári vasútállomáson emléktábla őrzi a Bagolyukról, és Egerből deportáltakra, de
hiányzanak a tiszafürediek emléke, akiket ugyanebben az időpontban szállították az
Auschwitzi haláltáborba.

A holokauszt áldozataira emlékező tábla látható a zsidó temető ravatalozójában.

Emléktáblák
Az első világháborúban a városból 471 katona vett részt, közöttük 63 zsidó, akik közül 13 halt
hősi halált, sokan kaptak kitüntetést helytállásukért.

Az emléktáblát – amely korábban a Tiszafüredi zsinagógában volt elhelyezve - Budapesten,
Kozma utcai zsidó temetőben található.

A holokauszt áldozatok emléktáblái.

Budapesten, a Kozma utcai zsidó temetőben és Tiszafüreden a zsidó temető ravatalozójában
található.

Zsidó emlékek Tiszafüreden
Amikor keressük a vidéki zsidóság emlékeit, a legfontosabb három emlékhely:
 A temető, amelyet minden zsidó közösség legelsőnek jelöl ki,
 Az imaház, vagy zsinagóga, amely a közösség élet központja,
 A gettó, ahol a holokauszt kezdődött.
Térképet készítünk, hogy mindhárom helyet meglátogassuk és emlékezzünk!

Irodalom
 Randolph L. Braham (főszerkesztő): A magyarországi holokauszt földrajzi
enciklopédiája I-II. 2007, Park kiadó.
 Orbánné Szegő Ágnes: Tiszafüred és vidéke zsidóságának emlékezete (Tiszafüredi
Füzetek 5. Tiszafüred, 2004)


Orbánné Szegő Ágnes: A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája, 1995,
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