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“Vác rendezett tanácsú város az éjszaki szélesség 47. fok 47. percén, a Ferró-szigettől számított ke-
leti hosszúság 36. fok 47. percén, 118 méter magasságban fekszik a tenger színe fölött, a Duna bal 
partján azon a ponton, hol a széles folyam keleti irányát megváltoztatva, hirtelen kanyarodással 
délnek fordul.”1

Vác – németül és héberül (jiddis): Waitzen – nevének jelentése vitatott. Az egyik elterjedt ma-
gyarázat szerint a szláv eredetű szó jelentése “több ház”, vagyis település.2

A város gyönyörű fekvését a Duna folyó, a közeli Naszály hegy, a Szentendrei-sziget, és a folyó 
jobb partján emelkedő Pilis hegység adja. A szép természeti adottságok mellett a kereskedelemnek 
és a gazdálkodásnak is fontos szerep jutott a város életében: “Vác az úgynevezett ‘vásárvonalon’ 
feküdt, azaz két eltérő gazdálkodású országrész, a Középhegység és az Alföld érintkezési sávjában, 
a hegyvidéket átszelő utak alföldi kijáratában.”3 A város jelentőségéhez természetesen a főváros kö-
zelsége is hozzájárult.

“Vác városa a mezővárosok csoportjába, azon belül az egyházi mezővárosok típusába tartozott. 
Így az állami mechanizmusba mint jobbágyközség illeszkedett be, lakosai – kiélezetten fogalmaz-
va – a püspök jobbágyai” voltak.4 A helyzetet bonyolította, hogy 1712-ben Kollonich Zsigmond 
püspök a várost megosztotta a káptalannal. A káptalané lett Nagyvác területének 1/8-a három 
évre, majd a püspökség eladósodása miatt 1742-től végérvényesen. Így jött létre a szinte önálló 
Káptalanvác.5

A Magyarországra érkező zsidóság fi gyelmét nem kerülte el ez a település sem. A zsidóság első nyo-
mait a róluk elnevezett utca mutatja. Az 1570-es évek elején egy török házösszeírásban szerepel Zsidó 
utca, amely valószínűleg a mai Fürdő és Katona Lajos utca déli szakaszán volt.6 Ez az utca korábban 
a görög kereskedőkről a Görög utca nevet kapta. Ebben a korai időszakban még csak ideiglenesen 
tartózkodhattak a városban, letelepedési engedélyt nem kaptak, számukra azonban egy utcát jelöltek 
ki, ahol portékájukat árusíthatták. A XVII–XVIII. század fordulóját követően a zsidóság számára 
kialakult kedvezőbb feltételek általában elősegítették nagyobb számban a letelepedést.7 “A máig is 
itt élő magyarországi zsidók ősei a XVII. század végén és a XVIII. század elejétől kezdve települtek 

1 Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, II (Budapest: Légrady Testvérek 
Nyomdája, 1910), 497. old.

2 Borovszky Samu, i. m., 500. old.
3 Sápi Vilmos, szerk., Vác története, I (Szentendre, 1983) 12. old.
4 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának életmódjához a XIX. század közepéről”, in: Ikvai Nándor, szerk., Életmód-kuta-

tások Pest megyéből (Studia Comitatensia, 18) (Szentendre, 1987), 79. old.
5 Uo.
6 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 3. old.
7 Nathaniel Katzburg, Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon (Budapest: Osiris Kiadó, 1999), 17. old.

A VÁCI ZSIDÓSÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE



8 A VÁCI ZSIDÓSÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE

be az országba Bécsből, Alsó-Ausztriából, Cseh- és Morvaországból, Sziléziából és a német államok-
ból.8 II József 1783. évi rendeletével lehetővé tette a zsidók betelepedését a szabad királyi városokba 
és a szabadalmas mezővárosokba. (Bányavárosokba azonban továbbra sem költözhettek.) Az 1790. 
évi XXXVIII. tc.-ben törvényerőre emelt rendelettel a zsidók I. Lipót által bevezetett megkülön-
böztetésének egy része semmissé vált.9

Váci zsidók első megjelenése az írott forrásokban: Iszráel ben Hajjim Bruna 1470 körül említ egy 
gyilkosságot, amelynek áldozata egy zsidó ember volt, akit a vallomás szerint szénégetők meggyil-
koltak. A tanúvallomást egy váci Mathit nevű férfi  teszi, aki jól ismerte az áldozatot. A holttestet 
Vác közelében egy mezőn találták meg, Leányfalunál.10

Ilon Gábor írása szerint: “Az 1573. szeptember 6-i (vasárnap) bejegyzések között ezt találjuk az 
egyik budai számadás-könyvben: “…a Vácsi Jahudittól 14 denk különféle ruhanemű után gümrük 
900…” A forrás tehát váci zsidókról beszél. Ezek szerint az illető vagy Vácon lakott, vagy itt szüle-
tett.”11 (Magunk az előbbit tartjuk valószínűbbnek.)

A zsidók először a városhoz igen közel eső településen, Kosdon vetették meg lábukat, és innen 
jártak be a városba.12

“Az első, 1725. évi országos zsidó összeírás Pest megye 8 községében 24 családot említ, 1727-ben 
csak 8-at, ebből Vácon 3-at, 1737-ben 11 községben 91 családot, 1746-ban (az 1749-ben bevezetett 
türelmi adó kivetése céljából készült összeírás) 32 községben 136 családot, 529 személyt. 1727-et 
követően 1746-ig Vácon nem írtak össze zsidó lakosokat, bár a megyében a pilisi után a Váci járás 
községeiben lakott a legtöbb zsidó.” A vármegyében egy-egy család telepedett le, de nagyobb számú 
földesúri letelepítésről is tudunk (például Zichy Péterné Zsámbékon). Főként a protestáns földesurak 
(Ráday, Fáy, Podmanicky) kezén lévő birtokokra telepítették le őket, a katholikus (Grassalkovich) 
földbirtokokra azonban egyáltalán nem.13 

Első – újkori – temetőjük Cselőte-pusztán volt (Váci Püspöki Gazdasági Levéltár, Uradalmi kor-
mányzó gazdasági iratai, 1842. 07. 16-i 732. sz. végzés).14

Ahogyan az országban más városok is gyakran tiltakoznak a zsidók jelenléte ellen, így Vác is több 
alkalommal próbálta kiűzni őket. Ezt bizonyítja az a levelezés, amelyet a váci elöljárók folytattak gr. 
Althann M. Frigyes (Glatz, 1682–1734, Vác) bíboros és váci püspökkel 1727-ben. A püspök az ügy 
kivizsgálását szorgalmazta. A tanúk meghallgatása után egyrészt az is kiderült, hogy zsidók pálin-
kafőzéssel foglalkoztak, amint ez gyakori volt ebben az időben, másrészt istentiszteleteket tartottak 
a tilalmak ellenére. Mindezeket tetézte az is, hogy addig nem látott idegen zsidók is felbukkantak. 
Ha hitközségről még a szó szoros értelemben nem beszélhetünk is, de mindenképpen ez volt az első 
lépés a váci zsidó közösség életében. Althann M. Frigyes ebben az ügyben is nagy körültekintéssel 
járt el. A tanúk kihallgatását kérte, és folyamatos tájékoztatást a fejleményekről. Nem hiába tartják 

 8 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 4. old.
 9 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 

no. XXXII, 9), 4. old.
10 Shlomo J. Spitzer – Komoróczy Géza, Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kez-

detektől 1686-ig (Budapest: Osiris kiadó, 2003), 228 –229. old.
11 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 

no. XXXII, 9), 14. old.
12 Sápi Vilmos, szerk., Vác története, I (Szentendre, 1983) 12. old.
13 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 4. old.
14 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának életmódjához a XIX. század közepéről”, in: Ikvai Nándor, szerk., Életmód-kuta-

tások Pest megyéből (Studia Comitatensia, 18) (Szentendre, 1987), 79. old.
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őt Vác legkiemelkedőbb püspökének (1718. január 4-én foglalta el és 1718–1734 között töltötte 
be hivatalát). Bíborosi méltóságán felül még a nápolyi alkirály címet is elnyerte, ezért többnyire Ró-
mában és Nápolyban élt. Az irányítást Berkes Andrásra bízta, ő azonban 1729-ben elhunyt. Berkes 
halálát követően Althann Vácra utazott. 

Ebben az időben a város erős fejlődésnek indult: könyvtár nyílt, megkezdődött a püspöki palota 
építése, a lakosság száma folyamatosan emelkedett. 1727-ben Althann kitiltotta zsidókat a város-
ból. Az ország más városaiban számos hasonló eset történt, a zsidókat nem kívánatos személyeknek 
tekintették.15 Ennek ellenére néhány zsidó család Vácon maradt, például a már 18 éve Vácon lakó 
“püspök-uradalmi” haszonbérlőként és “Hoffj  ude”-ként (udvari zsidó) említett Mojzes Jakab és 
fi ai, valamint Náthán Márk pálinkamérő és 1731-ben váci kereskedőként említett kikeresztelkedett 
Hans Michael.16

Adatok vannak arról, hogy 1751–1768-ig a váci vásárokon az ország más részeiből érkező zsidók 
árulták portékáikat, sőt 1812-ben a Gál-napi vásári rend leírásában és térképén külön Zsidó utcában 
árultak a rövidáru-kereskedők.17

Gazdasági pozíciójuk erősödését az 1805. évi “Közönséges céhbeli cikkelyek” 9. artikulusa bi-
zonyítja. Azt követően lehetségessé vált, hogy zsidók és legényeik mesterségüket gyakorolják, ina-
sokat tarthatnak, de céheket majd csak bizonyos idő múlva, megnövekedett létszámuk esetén ala-
píthatnak.18

Az 1800-as évekből fellelhető első adat 1809-ben keletkezett: egy bejelentés, amelyet a helybeli 
iparosok tettek a városi hatóságoknál a betelepült zsidó üvegesek ellen, akik tevékenységükkel zavar-
ták az addig kialakult kereskedelmet. Ebben az időben tűnik fel a gyöngyösi Zenner Mátyás neve, aki 
az 1811-ben tönkrement mészárszékeket haszonbérbe kapta társával, Player Farkassal. A meghirdetett 
bérletre más nem jelentkezett, így a város kénytelen volt elfogadni a gyöngyösi mészárosok jelentke-
zését. Zenner Mátyás leleményességét bizonyítja, hogy 1814-re már a szappanfőzéshez és a gyertya-
mártáshoz is engedélyt kapott, sőt a Hattyú kocsmát is haszonbérbe vette, ami ellen természetesen 
a váci iparosok tiltakoztak.19 Az 1810-es években Vácon is megindul a város szépítése, amely utoljára 
Migazzi Kristóf bíboros idején (1756–1786) volt tapasztalható. A Nagytemplom körül oszlopokat 
állítottak, utcákat köveztek le. Ebben az években rakták le a siketnéma intézet alapjait. Bár a város 
komoly átalakulási folyamat első lépéseit tette meg, ennek ellenére a zsidóság helyzete és jogai nem 
változtak. A városi hatóság döntései tükrözik a polgároknak a kérdéshez való viszonyulását. Holitser 
Lázár története is erről szól:20 1810-ben Budáról érkezett, lisztet árult a városban. 1815-ben elvették 
engedélyét, mert a polgárok nem nézték jó szemmel sikereit, sem azt, hogy olcsóbban árulta porté-
káját, mint a többi boltos.

Mivel a zsidók a városban nem kaptak letelepedési jogot – ezt az előző példák jól mutatják –, 
ezért éjszakánként a városon kívüli házak padlásain tartózkodtak. Ezzel sokszor bajba sodorták 
a keresztény elszállásolóikat: nemcsak azért, mert tilos volt számukra helyiséget kiadni, hanem 
több esetben tűz ütött ki a padlásokon, ahol – titokban – szeszfőzéssel is foglalkoztak. Egy kis 

15 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886), 134. old, 136. old
16 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 4. old.
17 Uo.
18 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 

no. XXXII, 9), 4. old.
19 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886), 139. old.
20 Karcsú Antal Arzén, uo.
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fi gyelmetlenséggel is nagy bajt lehet okozni, ezért az akkori állapotok mellett gyakran előfor-
dultak tűzesetek. Tehát nem csoda, hogy azonnal feljelentés érkezett a hatóságokhoz, ha valaki 
felfedezte őket.

A már említett Zenner Mátyás több tevékenységet is űzött a városban: a mészárszék bérlését fo-
lyamatosan meghosszabbították számára, mivel más nem jelentkezett, és a szintén említett gyertya- 
és szappan-előállítás mellett 1826-ban még gyógyhatású “svéd cseppeket” is készített.21

Az 1830-as évektől a zsidóság összetételében némi változást fi gyelhetünk meg: a zsidó értelmiség 
lassan kezdett beszivárogni a városba. Ennek hatására a szellemi élet felpezsdült a hitközségben.

Jó példa erre Krätzmer Ignác esete, aki seb- és állatorvosként kért letelepedést a városi hatóságok-
tól.22 Miután királyi diplomával rendelkezett és országos híre volt, kérelmét nem utasították vissza. 
1839-ben Heuzer János a városi hadnagy jelentést írt a zsidóság helyzetét ecsetelve a városban. Híven 
tükrözi az akkori képet, amelyet a zsidókról alkottak, és tartalmaz egy nagyon fontos jegyzéket azok-
nak a zsidóknak a névsorával, akik ideiglenesen tartózkodtak itt. A szöveg és a lista szerint egyrészt 
portékás kereskedők fordultak meg a városban, akik nagy számban Pentzről érkeztek,23 másrészt 
szenzál (“hajhász”, ügynök) megnevezéssel illeték azokat, akik “kereskedelmi közbenjárással foglal-
koztak”. Elenyésző számban találunk bőrösöket és ócskavassal üzletelőket.24

Külvidékrül P(üspök) Vátz Várossába ideiglen bé vándorlott Portékás és egyébb némű 
Kereskedésben foglalatoskodó Zsidók Jegyzéke. Junius 16-n 839.

Folyó -
szám

Neve, Lakóhelye, 
‘s V(árme)gyéje

Életideje, nötlen 
vagy házas

Élet módja Kereskedési 
minéműsége

Észrevételek

1. Veisz József, Legendi, 
T. Neográd [Nógrád] Vgyei

70 éves szegény Szenzál Semmi vagyona

2. Braun Bernát, Domoni, 
T. Pesth Vgyei

64 éves,
özvegy

szegény Avit vasakkal Semmi fekvő vagyona

3. Veisz Marton, Ó Budai, 
Pest Vgyei

38 éves,
feleséges

szegény Bőrökkel Semmi vagyona

4. Dürner Jósef, Szügy, 
T. Neográd Vgyei

35 éves,
feleséges, 
gyermekes

szegény Szenzál Semmi vagy(ona) 
árvíz idejétűl 
itt tartózkodik

5. Hirschfeld Markus, Rádi, 
Neográd Vgyei

39 éves,
feleséges

módossabb Portékás Fekvő vagyona nints, 
árendás

6. Hirschfeld Israel, Pentzi, 
Neográd Vgyei

24 éves,
feleséges

módossabb Portékás Házat bíró Pentzen

7. Hirschfeld Maritz, Pentzi 25 éves,
feleséges

módossabb Portékás Fekvő vagyona nints

21 Karcsú Antal Arzén, i. m., 142. old.
22 Karcsú Antal Arzén, i. m., 143. old.;  Sápi Vilmos, szerk., Vác története, I (Szentendre, 1983), 177. old. – Ebben a könyv-

ben a név umlaut nélkül szerepel: “Kratzmer”, az illető seb- és barom-orvos.
23 Pentz mai neve Penc. Váctól 10 km-re észak felé található.
24 Horváth M. Ferenc – Pintér Tamás, szerk., “Késő maradékainknak tétessen jegyzésbe” (Váci Történelmi Tár, 1) (Vác, 

1996), 349–351. old.
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Folyó -
szám

Neve, Lakóhelye, 
‘s V(árme)gyéje

Életideje, nötlen 
vagy házas

Élet módja Kereskedési 
minéműsége

Észrevételek

8. Hirschfeld Leopold, Pentzi 28 éves,
feleséges

módossabb Portékás Nints fekvő vagyona

9. Grünwald Izsák, Pentzi 56 éves,
feleséges

szegény Szenzál Semmije sints

10. Leopold Samu, Pentzi 56 éves,
feleséges

szegény Helybéli […?] 
Portékájával jár

Semmije

11. Kun Móritz, Pentzi 40 éves,
feleséges

szegény Szenzál Semmije

12. Lusztig Dávid 45 éves,
feleséges

szegény Szenzál Semmije

13. Tirner Jósef, Pentzi 40 éves,
feleséges

szegény Szenzál Semmije sints

14. Volf Jósef, Pentzi 60 éves,
feleséges

szegény Bőrökkel Semmije sints

15. Steiner Moyzes, B(alassa) 
Gyarmati

40 éves,
feleséges

módossabb Portékás Házat bíró

16. Gerstl Brajzak, Ó Budai 60 éves,
feleséges

módossabb Portékás Házat bíró

Költ Vátzon x(decem)ber 6-án 1839. Heuzer
Város Had(nagy)

Tevékenységi körüket elemezve megállapíthatjuk, hogy az nem különbözött a korabeli magyaror-
szági átlagtól. Az országgyűlés által elfogadott törvényre tekintettel 1840-ben Vác városa egységes 
határozatot hozott a zsidók lakhatása ügyében.25

A zsidók helyzete ebben az időszakban többször is szerepelt az országgyűlés napirendjén. Az alsó-
tábla javaslatait (türelmi adó eltörlése és az összes polgári jogok megadása) a felsőtábla nem fogadta 
el. Hosszas huzavona után az országgyűlés a következő törvényt hozta 1840-ben (1840:XXIX. tc. 
1. §): “Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok 
is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha ellenök erkölcsi magok viseletök te-
kintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol 
szabadon lakhatnak – kivévén egyedül a (… bányavárosokat…)”.26 A törvény ellenére – amely tehát 
tartalmazta a szabad letelepedést – a korábban említett városi határozatból világosan kitűnik, hogy 
a gyakorlatban ez sajnos nem egészen működött. Kérvények hosszú sora kezdődött el, s bizony nem 
volt ritka, hogy akár évekig is elhúzódott valamely kérelem elbírálása. A váci levéltár anyagából min-
taként kiemeltünk egy letelepedési kérelmet (V.401-c/1856, iktatószám: 1530). Az irat Löwinger 
Ábrahám letelepedési kérelmét tartalmazza, az illető a status quo temető 444. sírjában fekszik.

25 Horváth M. Ferenc – Pintér Tamás, szerk., “Késő maradékainknak tétessen jegyzésbe” (Váci Történelmi Tár, 1) (Vác, 
1996), 352–353. old.

26 Nathaniel Katzburg, i. m., 46. old.
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Löwinger Ábrahám letelepedési kérelmének jegyzőkönyve (V.401-c/1856)



A VÁCI ZSIDÓSÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE 13



14 A VÁCI ZSIDÓSÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE

1840-ben alakult meg a váci zsidók első hitközsége. Helyesebb az “első közösség” fogalmának 
használata, hiszen csak 1851-től használatos a hitközség megnevezés, amikortól elöljáróságukat ál-
lami jóváhagyás után választhatják meg.27

A zsidó közösségek élén egy ún. zsidóbíró (rasekol) állt. Vácon ezt a posztot nem töltötték be, he-
lyette 1841-től egy biztos működött, akit a püspöki uradalom választott ki a zsidó elöljárók közül. Ezt 
a tisztséget Reichsmann Joakim töltötte be. Feladata volt, hogy jelentse a városban engedély nélkül 
tartózkodó zsidókat és minden más kihágást.28 Az első rabbi Neumann Adolf volt (1847–1862), ő 
1862 után Jeruzsálembe vándorolt ki.29 A helybeli izraelita hitközség ekkor már többet számlált 24 
családnál, első törvénybírája Polácsek Lipót, második Hirschfeld Márk és Weisz Manó, esküdtje, az 
izraelita község bírája Schneller D. J. (1844).30

Az első istentiszteleteket a Sáros (ma: Széchenyi) utcai Pollák-féle házban tartották. Ekkor már 
20–25 zsidó család élt a városban. Hauser felmérése szerint egy évvel korábban még csak 16 család 
telepedett le Vácon. Ez a szám igen magas, hiszen ha a húsz évvel korábbi adatokat megnézzük, 1820 
körül mindössze 9–10 fő tette ki a teljes zsidó lakosságot.31

Az 1840. évi 125 fős község 1865-re 465 lelket számlál, az 1870-es évek elejére elérték az 1000 fős 
létszámot.32 Fontos lépésnek tekinthető az a bejelentés, amelyben Benedek Ágoston ispán 1842-ben 
kérelmezte, hogy a Cselőte-pusztát a zsidók ne használják temetkezés céljából, hanem számukra egy 
külön temetőt jelöljenek ki a város határában. Cselőte a kosdi út mentén elterülő terület. A török 
korban Cselethe nevű község volt itt, ez a török hódoltság után elpusztult.33 Cselőte nem messze fe-
küdt Kosdtól, ahol a zsidók tartózkodtak, amíg Vácon letelepedési engedélyt nem kaptak. Így kapott 
helyet az új zsidó temető a római katholikus és az evangélikus temető között, a Temető út mellett, 
a mai Deákvár területén, a várostól északra.

Az 1840:XXIX. tc. után a püspökváci tanács 1842. július 22-én – uradalmi utasításra – elhatároz-
za: “azok temető helyekrűl…gondoskodni fog”. Új temetőjük megnyitásának évét egy egyszerű, díszte-
len, 1844-es évszámmal ellátott kő jelzi a sírkert város felőli részében. Az indóházon túl (a mai Csikós 
J. út oldalán Deákvár felé) lévő temető bővítéséről 1862-bő l értesülünk. A “héber vallású” temetkezési 
egylet34 elöljáróinak folyamodványáról Makay Imre bíró és Regele Károly tanácsnok véleménye alap-
ján fognak dönteni a város vezetői. Zsinagógájuk szándékolt kivitelezése, majd megépítése és temető-
jük város közelébe történő helyezése, majd bővítése lélekszámuk egyenes vonalú növekedését jelzi.35

1841-ben a két Káptalanvácon élő zsidó családot fi gyelmeztetik, hogy halottiakat “48 óra előtt, 
orvosi bizonyítvány nélkül” nem temethetik el, csak akkor, ha a tetem rothadásnak indult, vagy 

27 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 
no. XXXII, 9), 18. old.

28 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 5. old.
29 Uo.
30 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886), 142. old., 145. old.;  Sápi Vilmos, 

szerk., Vác története, I, 167. old.
31 Karcsú Antal Arzén, m. f.;  Sápi Vilmos, szerk., m. f.
32 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 

no. XXXII, 9), 22. old.
33 Tragor Ignác, Vác és határának hely- és Ingatlan nevei (Vác, 1935), 29. old.
34 A váci zsidó egyletekhez lásd Barabás Györgyi, Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, 

1705–2005 (Hungaria Judaica, 20) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2007), 610 skk. old., no. 556.
35 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának életmódjához a XIX. század közepéről”, in: Ikvai Nándor, szerk., Életmód-kuta-

tások Pest megyéből (Studia Comitatensia, 18) (Szentendre, 1987), 84. old.
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a gyors temetést orvosi utasítás rendelte el. (Az orthodox hagyomány szerint a halottat lehetőleg 
még aznap el kell temetni.) Egyúttal fi gyelmeztetik őket, hogy a haláleseteket kötelesek bejelenteni. 
Ugyanezt elrendeli a püspökváci tanács is Hoff mann Antal városi orvos javaslatára. 1847-ben Serédy 
János főorvos indítványozza, hogy a város minden részében legyen halottkém, a “reformált és más 
hitvallók” számára is. Utóbbi kitétel az izraelitákra és a görögkeletiekre vonatkoztatható. A korai 
sírkövek helyi, naszályi mészkőből készültek. A tradíciónak megfelelően – különösen a temető korai 
periódusában – egymáshoz közel álltak, illetve állnak ma is. Puritán kivitelezésűek, feliratuk héber, 
vagy héber és német nyelvű. Ebből arra következtethetünk, hogy a Chevra vezetői és a község is ra-
gaszkodott a hagyományokhoz.36

Az 1846-os év kiemelkedően fontos volt Vác életében. Ekkor érkezett az meg első vonat a váci 
pályaudvarra: július 16-án. A nagy eseményt követően kialakult egyfajta fi áker közlekedés, amelyet 
nagyrészt az itt élő zsidók működtettek: a vonaton Vácra érkezőket továbbszállították a környező 
településekre. Ez egészen jó megélhetést kínált addig, amíg a vasútvonalat tovább nem építették. 
Annak ellenére, hogy a vasút előnyeit a város kereskedői és iparosai kezdetben felhőtlenül élvezték, 
később szembesülniük kellett a hátrányokkal is. A vasút lehetőséget nyitott a nagyközönség előtt, 
hogy gyorsabban eljusson Pestre, és így a helyi kereskedők kuncsaft jai el-elmaradoztak, sőt az addig 
híres piacok is Pestre költöztek. A város lassan hanyatlásnak indult, az 1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc pedig csak gyorsította ezt a folyamatot.

A forradalom első napjaiban pogromok törtek ki a magyarországi nagyvárosokban (Pozsony, 
Pest). Az erőszak kiváltó oka az volt, hogy az 1847/48. évi országgyűlésen az általános választójog 
– vallási különbségek nélküli – bevezetését indítványozták.37 A pogromok híre eljutott Vácra is, a vá-
ros elöljárói félve a zendülésektől óvintézkedéseket helyeztek kilátásba, amelyeknek célja a zsidók 
letelepedésének megakadályozása volt.38

A zsidó község 1850 után fokozatosan fejlődött, szerveződött. 1851-ben a hitközségi elöljárókról 
pontos leírást kellett benyújtani a városi hatóságoknak. A jegyzék szerint Neumann Adolf rabbi, 
Grósz Lipót bíró, Deutsch Fülöp, Hirschfeld Izrael elöljárók, Regner Salamon kántor, Stekler Ber-
nát, Lefner Simon, Anhalt Dávid tanítók működtek a hitközségben. 1852-ben az összeírást megis-
mételték.39 Ez év október 29-én felszólították a hitközséget a “születések, házasságok és halálozások 
szabályszerű, rendes rovatos kimutatására”.40 A következő évben két kérvényt is nyújtott be hivatalos 
szerveknek a hitközség. Az egyikben kérelmezték a “váci izraelita hitközség” alapszabályainak meg-
erősítését, ezt azonban a magisztrátus elhalasztotta. Az indok: felsőbb hivatalos szervek megerősí-
tésére várnak. A másik kérvény a hitközség iskolájával volt kapcsolatos, de ezt hiányos adatok miatt 
nem fogadták el. Ugyanis a tanítók okmányai és a költségvetés nem szerepelt a beadványban. Három 
hónappal később pótolták a hiányosságokat, de ez sem volt elég, az ügyet elnapolták.41

1853-ban kezdték meg az első iskola építését, az iskola 6–8 osztályos volt, az alsóbb osztályok után 
három felsőbb osztályt lehetett elvégezni. Egy héten 38 órát tanultak a diákok (12 órában hébert, 

36 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 
no. XXXII, 9), 92–93. old.

37 Nathaniel Katzburg, i. m., 47. old.
38 Horváth M. Ferenc – Pintér Tamás, szerk., “Késő maradékainknak tétessen jegyzésbe” (Váci Történelmi Tár, 1) (Vác, 

1996), 395. old.
39 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886) 149-152. old.
40 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886) 150. old.
41 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886) 152-155. old.
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8 órában németet, 6 órában magyar nyelvet és 6–6 órában írást és számtant). A tanítás nyelve magyar 
és német volt. A diákok hetente kétszer jártak zsinagógába. Az iskola tantervét Steiner Márton készí-
tette el. Az 1857. október 27-i vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján 1858. augusztus 
26-án nevezte ki 3 év próbaidőre a cs. kir. Állami Számvevőség Budai Osztálya dr. Steiner Mártont 
a váci izraelita fő tanoda (Hauptschule) igazgatójává. Steiner Márton 1858-ban kapott letelepedési 
engedélyt, bár már 1850. március 8. óta dolgozott orvosként a váci járásban.42

“A váci zsidó hitközséghez (főrabbinátus) megalakulásától több fi liálé is tartozott, 1852-ben 
Acsa, Csővár, Duka, Kisnémedi, (Vác-) Bottyán, Veresegyház, Szada, Csomád, Sződ, (Vác-) Rátót, 
Váchartyán.”43 1929-ben a status quo hitközség fi liáléi voltak: Alsó- és Felsőgöd, Szob és Sződ.44

A hitközségben több rabbi működött. Névsorukat csak igen hiányosan ismerjük, mégis érde-
mes a külön említésre.45 Közülük hárman 1944-ben sok hívükkel együtt Auschwitzban haltak 
mártírhalált.

Neumann Adolf (Ansel Neiman)46 1847–1862
Ullman Friedrich Frigyes Jisszakhar (status quo) 1862–1893
Ullman Salom (a status quo község rabbinikus bíróság feje) –1894
Löwinger Mózes / Mór (orth.) 1868–1877
Silberstein Dávid Júda Leib (orth.) 1876–1884
Silberstein Jesaja / Józsua47 (orth.) 1884–1935
Silberstein Nathan (status quo) 1889–1907
Bender Jakab helyettes rabbi (status quo) 1897–1901
Katzburg David Cvi Hirsch / Katzburg Dávid (orth.) 1892–1937
Pollák Fülöp Sraga Feisch (status quo)48 1902–1944
Winternitz Mózes (orth.) 1920-as évek49

Silberstein Dávid Jehuda50 (orth.) 1935–1944
Zvi Hirsch Meislisch / Meisels Hermann helyettes rabbi (haszid) ?–1944

Már 1844-ben létrejött a Chevra Kadischa, a “Szentegylet”. 1866-ban Chewra Bikur Choilim, 
a “Betegeket Ápoló Egylet”, Zedokoh, a “Szegényeket Segélyező Egyesület” alakult meg.51 A “Váci 
Izraelita Montefi ore Nőegylet” 1888. április 23-án jött létre (elnöke volt Goldberg Minna).52 

42 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 6. old.
43 Uo.
44 Ujvári Péter, szerk., Zsidó lexikon (Budapest, 1929), p. 930.
45 Ujvári Péter, szerk., Zsidó lexikon (Budapest, 1929), p. 930 sk.; Moess Alfréd, Pest megye és Pest-Buda zsidóságának de-

mográfi ája, 1749–1846 (Budapest, 1968), 11. old.; Frojimovics Kinga, Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik 
Magyarországon 1869-től napjainkig (Hungaria Judaica, 19) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2008), 127. 
old., no. 236.

46 Szül.: 1800.
47 Az előző fi a. Tiszteleti címe szerint: “a váci Gáon.”
48 Ő volt a hatalmas börtön rabbija is.
49 1929-ben már Szatmáron volt. Ujvári Péter, szerk., Zsidó lexikon (Budapest, 1929), p. 931.
50 Jesaja Silberstein fi a.
51 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 6. old.
52 PML IV.477, 1888 április 23/1692. sz. (Pest Megyei Levéltár).
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Az istentiszteleteket 1853-ban új helyen kezdték tartani, a Pollák-féle házból a Mitterhoff er-féle 
házba (Sáros utca 832 helyrajzi szám)53 költöztek át. A zsidóság lélekszámában az 1860-as években 
újabb gyarapodás indult meg. Míg az 1840-ben készült kimutatás szerint 20–25 család élt Vácon, 
ez a szám negyedszázad alatt megtízszereződött: húsz évvel később, 1863–64-ben már 200 családot 
tartottak nyilván.541863-ban a hitközség számára így szükségessé vált egy nagyobb helység az isten-
tiszteletek tartására, ezért az olasz származású helybeli építőmester Alois Cacciari tervei alapján 1864-
ben romantikus stílusban megépítették az új zsinagógát.55 Felavatására még ugyanabban az évben sor 
került. Homlokzatát sokszögű pillérek és mélyített fülkék tagolják.56 1978-ban a város az akkor már 
használaton kívüli zsinagógát 600 eFt értékben vette meg a hitközségtől. Akkor az épület már romos 
állapotban volt, felújítására több terv is készült, de egyik sem valósult meg. Csaknem két évtized eltel-
tével a váci önkormányzat (vissza-) eladta az épületet a zsidó hitközségnek 100 eFt-ért.57 Napjainkban 
az épületet felújították (2007). Hangversenyterem lett, de alkalmassá tették istentisztelet tartására is.

Az új zsinagógában kezdhette meg munkáját Ullman Frigyes rabbi (1862–1893), mivel Neumann 
Adolf idős korára való tekintettel lemondott tisztségéről. Az új korszak a kiegyezést követően kezdő-
dött meg a magyarországi zsidóság életében. 1867. december 17-én az országgyűlés elfogadta az eman-
cipációs törvényt, amelyben az egyenjogúság nem volt feltételekhez kötve. Az 1867:XVII. tc. révén, 
amely december 27-én királyi szentesítéssel hatályba lépett, megvalósult a régóta áhított emancipáció. 
Ez az esemény tovább erősítette a nézetkülönbségeknek a hitközségekben korábban elkezdődött mé-
lyülését. Az 1868/69. évi zsidó kongresszus után megtörtént a neológ (kongresszusi) és az orthodox 
irányzatok szétválása. Az ezt követő időszakban országszerte orthodox hitközségek alakultak. A vá-
ciak nem csatlakoztak az irányzatokhoz, megtartották meglévő szokásaikat (“status quo”), mint több 
más hitközség az országban. A hitközség következő rabbija Silberstein Nathan lett (1889–1907). 

1871-ben Löwinger Mózes / Mór (?–1876) rabbi vezetésével, 10 fő részvételével, a status quo hit-
községből kivált egy új hitközség, amely az orthodox irányt követte. A különválás után az 1864-ben 
épített templom a status quo hitközség birtokában maradt. Az orthodox hitközség elöljárója 1871-
ben Neumann Manó, kurátorok Hermann Manó, Löwinger Márk, Weisz Ábrahám vágó (metsző / 
sakter), Klein Náthán templomszolga. Rabbiként Silberstein Dávid Júda (?–1884), Silberstein Jesaja 
/ Józsua (1856–1935) és David Cvi Hirsch Katzburg / Katzburg Dávid (1856–1937) az orthodoxia 
világában széles körben ismertté váltak. A hitközség 1882-ben templomot épített magának, ezt az 
1960-as években lebontották. A helyén ma a Szt. István téren egy tízemeletes ház és buszpályaudvar 
áll. A négyosztályos iskola mellett polgári fi úiskolát indítottak a világháború kitörésének évében. 
Az 1920-as évek végén elnök Löwinger I. Sándor, alelnök Schmid Samu, pénztáros Winkler Ignác, 
ellenőr Schick Bernát, iskolaszéki elnök Hirschfeld Henrik, hitközségi jegyző Leopold Hermann.

A status quo hitközség vezetői 1880-ban: elnök Weiner Ignác, helyettes elnök Witt Manó, temp-
lomatyák Deutsch Dávid és Abeles Béla, elöljárók Abelesz Mór, Gross Lipót, Steiner Ignátz, Braun 

53 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának történetéhez, 1840–1864” (Szakdolgozat, 1984) (MS: Vác: Pest Megyei Levéltár, 
no. XXXII, 9), 77. old.

54 Karcsú Antal Arzén, Vác város története (Vác: Mayer Sándor Könyvnyomda, 1886), 159. old.;  Sápi Vilmos, szerk., Vác 
története, I (Szentendre, 1983), 167. old.

55 Az építész neve így szerepel Gerő László, szerk., Magyarország zsinagógái (Budapest: Műszaki, 1989), 163–164. old., de 
Orbán Ferenc, Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei (Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1991), 120. old. az építész 
neve Abis Gacciari, máshol Abbis Cacciari (mindkettő nyilvánvalóan elírás).

56 Gerő László, szerk., Magyarország zsinagógái (Budapest: Műszaki, 1989), 163–164. old.
57 B(enedek) I(stván) G(ábor),”Pusztul a latin zsinagóga”, Népszabadság (2000 január 28).
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Mátyás és Löwinger József, pénztárnok Spitzer Lipót, hitközségi jegyző Dekner Áron, vágó és köz-
ségi szolga Berger Sándor, kültagok: Hirschfeld Gyula, Schmidl Markus, Kohn Ignác, Lengyel Jó-
nás, Kollmann Márton, Steiner Samu, Pápa Lipót, Schlesinger Izrael, Rosenberg Jakab, Beck Ádám. 
Rabbijaik Ullman Frigyes, Klein Gyula, Pollák Fülöp. 1922-ben polgári leányiskolát nyitottak. 1920-
ban elnök Blauner Miklós, alelnök és iskolaszéki elnök Révész Sándor, pénztárnok Kohn Salamon, 
ellenőr Körner Miksa, templomgondnok Kohn József és Schweitzer Gábor, elöljárók Grosz Ármin, 
Neumann Adolf, Oberländer József, Stamberger Rezső és Szamek Manó, hitközségi jegyző Hollós 
Sámuel. A képviselő-testület tagjai: Balla Viktor, Fenyő Ernő, Geréb Ármin, Klein Sándor, Kohn 
Adolf, Kohn Béla, Mayer Lajos, ifj . Neumann Mór, Neuhaus Vilmos, Perlusz Ignác, Pressburger 
Károly, Sterner Henrik, Sternfeld Jakab, Szamek Gyula, Szőnyi László, Weisz Miksa, Zilzer Dávid.58

A XIX. század második felétől a kínálkozó lehetőségeket kihasználva sok zsidó család – tőkéjét 
felhasználva – gyárakat alapított az országban. Ez nem történt másként Vácon sem, hiszen addig 
csupán a mezőgazdaság, állattenyésztés és szőlőművelés adott munkát a lakosságnak. Természetesen 
nem szabad elfelejteni, hogy kereskedők, iparosok és kézművesek is találtak megélhetést a városban. 
De a gyárak alapítói bátran kezdeményezhettek, hiszen versenytársuk nem igazán akadt. Két sajná-
latos esemény is az új tulajdonosok javára szolgált. 1880-ban Vácon is súlyos fi loxéra fertőzés lépett 
fel, így a környező hegyeken szinte teljesen kipusztult a szőlő. A másik nagy csapás a sertésvész volt, 
amely erősen megtizedelte az állatállományt.59 (Ez a zsidókat leginkább mint kereskedőket érintet-
te.) A felszabadult munkaerő megélhetést keresett és talált az új gyárakban.

A vállalkozások alapítói közül említhető: Neumann Manó és Fia ecet-, likőr- és pálinkagyár (1862), 
Löwinger József képkeretező vállalkozásból bútorgyár (1867), Oberländer Izidor és Reiser László 
téglagyár (1888) Löbl Ármin Kötő- és Szövőgyára (1889), Geiger-féle vegyészeti gyár, Hirmann Ist-
ván mérőeszköz és szerszámkészítő üzem (1908).60 Emellett nyomdák egész sora nyitotta meg kapuit. 
1866-ban Kohn Viktor és Ungár Sándor, majd 1871-ben Spitzer Miksa kezdte el munkáját. 

Katzburg Dávid 1892-ben indította meg a Tél Talpiot című hetilapot, amely az első európai 
hírű héber nyelvű folyóirat volt Magyarországon.61 1938-ig jelent meg. Katzburg Dávid és felesége, 
Katzburg Dávidné Schwartz Etel sírja az orthodox temetőben található. A temetőről készített tér-
képen a 39. és 174. számot kapták. Annak ellenére, hogy a Katzburg név nem gyakori, az orthodox 
temetőben többször is előfordul. A sírok azonosításához a rendelkezésünkre álló anyakönyvi adatok 
nem szolgáltak olyan információval, amely rokoni szálakat mutatott volna ki.

A zsidó és keresztény társaséleti keveredés első alkalommal a millenniumi rendezvények miatt 
létrehozott Múzeumi Egyesület alapító és pártoló tagjai között tűnt fel. 1914-ben a város legöregebb 
polgárát, a 101 éves Grünwald Jakabot köszöntötte.62 

A zsidó lakosság száma folyamatosan növekedett. 1910-ben már elérte a 2100 főt az itt letelepe-
dettek száma.63

Meghatározó szerepük volt a zsidóknak a borforgalmazásban, a gabona-, liszt-, fűszer- és textil-
kereskedelemben. A Dunán folyó szállításban is részük volt (fa, só). Érdekességként említik, hogy 
a kávét kizárólag csak ők forgalmazták Vácon. Jellemző volt a vendéglők, kocsmák bérlőként való 

58 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 13. old.
59 Tragor Ignác, Vác múltja és jelene (Vác, 1928) 140. old.
60 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 14. old.
61 Sápi Vilmos, szerk., Vác története, II (Szentendre, 1983), 349. old.
62 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 15. old.
63 Kepecs József, A zsidó népesség száma településenként (Budapest, 1993).
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üzemeltetése. Az iparosok között aranyművesek, órások, kalaposok voltak nagy számban. A század-
fordulón beinduló fényképészet is nagyrészt az ő kezükön volt.64 A szép fejlődést mégis beárnyékol-
ta a zsidóság elleni ellenszenv erősödése. Persze ez elsősorban nem a vagyonos gyártulajdonosokat 
érintette, sokkal inkább azokat, akik házalással próbálták a kenyérre valót megkeresni. Helyzetüket 
többek között rontotta az ez idő tájt megnyitott balassa-gyarmati–ipolysági vasútvonal, így erről 
a vidékről könnyen elérhetővé vált Pest. A vásárlóközönség elvesztése érzékenyen érintette a helyi 
kereskedőket, emiatt persze ők minden lehetőséget megragadva ragaszkodtak kuncsaft jaikhoz. Ért-
hető, ha nem örültek a városba érkező árusoknak, akik jelentős konkurenciát jelentettek olcsóbb 
áruikkal.65

Az első világháború nagy szegénységet és nyomorúságot hozott, ezzel együtt járt a zsidó lakos-
ság lélekszámának csökkenése. Ez a háború után alig érte el a 1500-at, s a negyvenes évekig nem is 
változott.

A zsidók letelepedése az újkorban megváltozott, a Tabán és Duna-parti területről a későbbi gettó 
területére húzódott át. A városba a bejárást a kosdi–hatvani kapu felől bonyolították le. 1930. évi 
felmérések szerint Vácon 1190 orthodox, 413 status quo, 149 neológ és 184 külön jelölés nélküli 
zsidót regisztráltak. A nyelvhasználatban a német és a jiddis volt a jellemző a XIX. század derekán. 
Később egyre nagyobb számban vallották magukat magyar anyanyelvűnek. 1930-ban 97,3%. 1941-
ben hat jiddis anyanyelvűt tartottak nyilván.66

A Magyar Zsidók Központi Tanácsa számára megírt jelentés67 adatai 1944-ből: Status quo hit-
község: elnöke dr. Neumann Adolf orvos, rabbi Pollák Fülöp. 632-en voltak. Elemi iskola: 47 tanu-
ló, polgári iskola: 130 diák. Működik Chevra Kadischa Szentegylet, Izraelita Jótékonysági Nőegy-
let, Hersch alapítványi internátus. Orthodox hitközség: elnöke Hirschfeld Adolf, rabbi Silberstein 
Dávid Jehuda, helyettese Meisels Hermann. 895-en voltak. Elemi iskola: 182 diák. Csak Chevra 
Kadischa egyletük volt.68

A zsidóság szenvedései már Endre László alispáni kinevezésekor elkezdődtek. Rendeleteit az ille-
tőségi bizonyítványok visszavonásával kezdte, majd az iparigazolványok felülvizsgálatával folytatta. 
Az ilyen bizonyítványok tulajdonosait felszólították állampolgársági bizonyítványuk felmutatására. 
Az igazolvány kiváltáshoz erre nem volt szükség. Sokan annak ellenére, hogy Vácon születtek nem 
rendelkeztek ilyen papírokkal. 

Jegyzéke azoknak, akiknek engedélyét visszavonták (1944. június 28):

Abelesz Fülöp liszt-, terménykereskedő és bizományos
Abelesz Gábor nyomda
Altmann Vilmos férfi  és női konfekció
Berger Gizella panzió

64 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 14. old.
65 Horváth M. Ferenc – Pintér Tamás, szerk., “Késő maradékainknak tétessen jegyzésbe” (Váci Történelmi Tár, 1) (Vác, 

1996), 522–523 old.
66 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 14. old.
67 Schweitzer József, szerk., Magyarországi zsidó hitközségek, 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírá-

sa a német hatóságok rendelkezése nyomán, I. rész: Adattár. Sajtó alá rendezte Frojimovics Kinga (Hungaria Judaica, 6) 
(Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1944).

68 Uo., 17. old.
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Büschitz Márkus épületfa kereskedő és építési vállalkozó
Deutsch Ede szalmakötél-gyártó
Eisler Oszkár tűzifa-, szén-, fűszerkereskedő
Farkovics Dezső rőfös, rövidáru, férfi , női divat
Fischer Albert baromfi -kereskedő
Friedmann Sándor bőr- és cipőkellék-kereskedő
Haas Ármin rőfös, divatáru, bazár
Haas Izraelné, Fuscs C. rövid-, kötött-, szövetáru kereskedő
Hirschfeld Dávid élelmiszer-, tejtermék-kereskedő
Hirschfeld Dávid hal- és terménykereskedő
Hirschfeld Henrik állati erővel való teherfuvarozás
Hirschfeld Henrik kifőzés
Hirschfeld Lázár festék és háztartási cikk
Hirschfeld Lipót rőfös és rövidáru-kereskedő
Hirschfeld Miksa edény-, üveg-, porcelán-kereskedő
Hirschfeld Ottó tűzifa- és szénkereskedő
Holczer Dezsőné, özv. vaskereskedő
Holczer György vas-, építési anyag-, rádió-kereskedő
Kohn Mórné Özv. nyomda
Kohn Adolf cukor-, cukorka-, csokoládé-kereskedő
Kohn József bőrkereskedő
Kohn Mórné sírkőmetsző és -kereskedő
Lang Lajos rövidáru és divatcikk
Lang Sándorné, özv. fűszer- és vegyeskereskedés
Lefk ovits Ferencné kötött-, szövöttáru, rőfös
Neumann Henrik ruha-, cipőkereskedő
Neumann Manó fűszer-, csemege-, élelmiszer-kereskedő
Oberländer Endre építési vállalkozó
Pápa Sándor és Lipót tímár
Régner Jenő állati erővel való teherfuvarozás
Reiner József tűzifa-, mész-, szén-kereskedő
Rosenberg Samu posztó-, szövet-, bélés-kereskedő
Rosenfeld Jenő textiláru-kereskedő
Rosenfeld József varrógép-, kerékpár-kereskedő
Schlesinger Márk tejtermék-, gyümölcs-kereskedő
Schmidt Pál fűszeráru-, gyarmatáru-, háztartási cikk-kereskedő
Schmidt Pál  fűszer- és gyarmatáru-kereskedő
Schmiedl Jenő bőr- és cipőkellék-kereskedő
Schwarcz Ármin  ószeres
Schweitzer László sör-, bor-, pálinka-nagykereskedő
Steiner Jenő korcsma
Teltsch Franciska úri, női, divatáru, textilkereskedő
Teltsch Ignácné, özv. rőfös, rövidáru, divat-, textilkereskedő
Weisz Jenő fűszer, gyarmatáru, festékkereskedő
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1940 júliusában a Váci Kiegészítő Parancsnokság megkezdte a zsidó férfi ak behívását munka-
szolgálatra. A váci állomásról indultak a munkaszolgálatosok Erdélybe, Kárpátaljára, Ukrajnába, 
majd Borba, a rézbányába.69

A negyvenes évek elején a váci szolgabíróság megvonta a zsidóktól a rádiókészülékek használatá-
nak jogát, mondván, külföldi rádiót hallgatnak. Emiatt több zsidót internáltatott is. 1944. március 
22-én Endre László elrendelte a zsidók összeköltöztetését. Korábban, mintsem az országos rendelet 
megszületett volna. 1944. április 12-re virradó éjszaka internáltak körülbelül 80 személyt, főként 
zsidókat és baloldali megmozdulások résztvevőit. Ekkor internálták Silberstein Dávid Jehuda rabbit 
is. Holczer György tért vissza egyedül közülük. A sárga csillag viselése, értékek beszolgáltatása már 
országos rendeletek alapján történt.70

1944. május 17-én Karay Kálmán nyilas polgármester elrendelte a Zsidó Tanács felállítását. Tagok: 
Pollák Fülöp rabbi, dr. Neumann Adolf orvos hitközségi elnök, Stamberger Rezső gyáros, Hirschfeld 
Adolf és Hirschfeld Henrik kereskedők, Oberländer Endre mérnök és dr. Kohn Lajos ügyvéd. Első 
feladat a gettó felállítása volt.71

A gettó helye Gróf Csáky Károly út, Széchenyi út, Törpe út, Ambró út, Szent János út által ha-
tárolt terület. 1701 helybeli és 188 vidéki zsidó tartózkodott itt. 72 ház volt ebben a részben. 4-ben 
a keresztények bent maradtak. Egy helyiségre átlag 5 zsidó személy esett, 1 személyre 3.8 m2 férőhely. 
A zsidók összeköltöztetésekor 250 ház szabadult fel a városban.

A gettóba beköltözést május 22-től 30-ig kellett végrehajtani. A gettó rendfenntartása, a hiva-
talos ügyek intézése, a postai kézbesítés is a Zsidó Tanács dolga volt. Csak meghatározott időben 
hagyhatták el a gettót a zsidók. Karay rendelete alapján a be nem szállított ingóságokat raktárakba 
helyeztette el a Zsidó Tanáccsal.72

Június közepén mindenki védőoltást kapott, majd 28-án lezárták a gettót és elkezdődött a depor-
tálás. Két heti ennivalót és 50 kg csomagot vihettek magukkal. Beterelték őket egy utcába, ahol egész 
éjszaka maradniuk kellett. A házakat a csendőrök lezárták. A bevagonírozást megelőzően minden-
kit megmotoztak. Ez egy egész napot vett igénybe, közben többször esett az eső, fedél alá nem me-
hettek. A kórház és az Irgalmas rend gyengeelméjűek számára fenntartott intézetéből is mindenkit 
elhurcoltak a monori gyűjtőtáborba.

A gettó kiürítése utáni harmadik napon a pénzügyőrség és a városi tisztviselők elrendelték a zsi-
nagógák berendezéseinek szétrombolását, ezt a városban állomásozó munkaszolgálatosokkal végez-
tették el. A templom udvarából a lakosság horda el a hulladékfát.

A felszabadulás után Vác volt a deportálásokból visszatértek átvonuló állomása. A váciak közül 
körülbelül 200-an tértek vissza. A Joint váci kirendeltsége április közepén alakult meg. Ők biztosí-
tottak meleg élelmet és átmeneti szállást a rászorulóknak.73

A második világháború után történtekről nem készült írásos feljegyzés. A váci hitközség vezetője, 
Turai János mondta el a következő jelentősebb eseményeket és adatokat.

A deportálásból hazatértek 1946 után több alkalommal is kísérletet tettek a hitközség újraszer-
vezésére, azonban sem külön (status quo és orthodox), sem együtt nem tudtak működő hitközséget 

69 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 18. old.
70 Uo., 21. old.
71 Uo.
72 Horváth M. Ferenc, “A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig”, Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 21. old.
73 Uo., 22. old.
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létrehozni. 1962-től a status quo hitközség Kéri Lajos és Samuel József vezetésével újra ima-alkalma-
kat tartott a zsinagógában és a szomszédos, volt polgári iskolában. A hitközség alig 20–25 főből állt. 
Kéri Lajos egy évvel később lemondott tisztségéről, mert a Mazsihisz elnökévé választották. A nagy 
felelőséggel járó munkát nem tudta a hitközség vezetésével együtt elvégezni. A hitélet szervezése így 
Samuel Józsefre maradt. Az ő vezetése alatt vált rendszeressé, hogy minden év június végén a status 
quo temetőben a háborúban meghalt mártírokra emlékeztek. A hitközség életében kiemelkedő vál-
tozás nem történt az elkövetkező húsz évben: nem működtek egyletek, és a romos épületek (zsina-
góga, iskolák) sem kerültek rekonstrukció alá. Ilyen állapotok mellett a hitközséget valójában nem 
sikerült újból megalapítani.

A nagy változás 1989-ben indult meg egy társadalmi kör szervezése nyomán. Ebben az évben, 
főként a váci reformátusok szervezésében, megalakult a Magyar–Izraeli Baráti Kör. Találkozási alkal-
maikat a váci Városi Művelődési házban tartották heti rendszerességgel, csütörtökönként. A vetítéssel 
egybekötött előadások nagy népszerűségnek örvendtek, az alapítást követően voltak olyan előadások, 
amelyen megközelítően százan is résztvettek. A kör működése keltette újra életre a hitközséget, ame-
lyet 1995. május 25-én 13 férfi  alakított meg. Egy évvel később a Mazsihisz el is fogadta a hitközség 
megalakulását. A hitközség elnöke azóta is megszakítás nélkül Turai János. A szertartások levezeté-
sére az Országos Rabbiképző Intézetből küldtek ki segítséget. Itt kell megemlíteni Schőner Alfréd 
nevét, aki mindig nagyon szívén viselte a hitközség életét. A hitközség Csikán Zoltánt az Országos 
Rabbiképző Intézetbe küldte, azzal a szándékkal, hogy tanulmányai elvégzése után a hitközség elő-
imádkozója (seliah cibbur) lesz.

A romos épületek komoly problémát okoztak nemcsak a hitközségnek, hanem a városnak is. Az 
orthodox zsinagógát 1963-ban lebontották, a status quo zsinagóga sorsa sokáig bizonytalan volt. 
Turai János az utolsó pillanatban vette meg a területet és a zsinagógát, amelyre már akkor jogerős 
bontási engedély létezett. A újjáalakult hitközség kiemelkedő feladatának tekintette az épület meg-
mentését. Turai János vezetésével megalapították az Aranyhíd alapítványt, amelyen keresztül pályá-
zatokat céloztak meg, hogy pénzt nyerjenek a felújítási munkálatokra. A város nagyon elhanyagolta 
nemcsak a zsinagógát, de az épület környékét is. 150 köbméter szemetet és törmeléket kellett elvi-
tetni az építkezés megkezdése előtt. Éveket töltöttek szakemberekkel együtt a károk és a zsinagóga 
helyzetének felmérésével. Az építkezés a tető lecserélésével 2001-ben vette kezdetét. A munkálatok 
2002-ben folytatódtak, amikor a zsinagóga külső homlokzatát újították fel, és az épület statikai ál-
lapotát stabilizálták. Az alapítványon kívül sok segítséget kapott a hitközség egyéni felajánlásokból 
és a váci református gyülekezettől is.

Az orthodox temetőben két alkalommal restaurálták Silberstein Jesaja / Józsua rabbi ohel-jét, 
1994-ben és 2002-ben. Változások történtek a status quo temetőben is, 2001-ben a régi ravatalozót 
átalakították imateremmé. A Váci Művelődési Házból nagy örömmel költözött át ide a hitközség. 
A terem hétköznapokon sem üres, a Szochnut nyelvtanárokat küld ide, hogy modern héber nyelvet 
oktassanak, sőt, megindultak a Talmud Tóra órák is. A hitközség gyorsan fejlődik, ezt mutatja a fel-
újítási munkálatok sora, a rendszeres istentiszteletek megtartása és az aktív tagok számának növe-
kedése is (50 fő). 2003-ban megalakult a Nőegylet Vannák Julianna vezetésével. A hitközség élete 
igen színes, sok program, munka elvégzésére vállalkoznak. 2003 nyarán a Maimonidesz-kör tartotta 
nyári táborát Vácon. 2004. június 27-én avatták fel a status quo temetőben a Mártírok emlékművét 
és fotókiállítást nyitottak meg a Művelődési Ház aulájában a Dunakanyar és az Ipolyság zsidó emlé-
keiről. A lendület töretlen. A hitközség abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tagok fele fi atal: 
az átlagéletkor 35 év. A szórványokban élők is látogatják a hitközséget, jönnek Gödről, Verőcéről, 
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Vámosmikoláról, Szobról, Vácdukáról, Diósjenőről, Kisecsetről is. Sokan látogatják az istentisztele-
teket nyáron, a szabadságolások idején a környező nyaralóhelyekről. Sok tervük van, természetesen 
az egyik legfontosabb volt a zsinagóga belsejének felújítása, ez 2007-ben befejeződött, alkalmas lesz 
istentiszteletet tartására is. A másik nagy terv egy nagy épület elkészítése, amely helyileg a status quo 
temető mellett lenne. Az alsó szinten boltok működnének, a felső szint mintegy 100 m2-én közös-
ségi házat alakítanának ki.
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A váci zsidóság temetkezési ügyeivel először 1841-ben foglalkoztak a hivatalos szervek. A zsidóság 
létszámának növekedése indokolta rendelet meghozását. E rendelet szerint1 fi gyelmeztetik a Vácon 
élő két zsidó családot, hogy 48 órán belül nem temethetik el halottaikat orvosi bizonyítvány nélkül, 
csak nagyon indokolt esetben, miszerint a halott házában lévő “család egészségére nézve veszélyes 
következéssel lehetne”. Ez Hofmann Antal városi orvos javaslatára történt. Kötelezték őket a halál-
esetek bejelentésére is. Ezt követően egy év múlva, a XIX. tc. után a püspökváci tanács 1842. július 
22-én – uradalmi utasításra – elhatározza: “azok temető helyekrűl … gondoskodni fog”.2 A megoldás 
nem is váratott sokat magára. A váci temetőbe 1844 után temették el az első halottakat, és a Cselőte-
pusztán létesített temetőt fel kellett számolni.3 Az új temető az Altányi dűlőben kapott helyet. A váci 
földhivatal által kiadott tulajdoni lapon 995. helyrajzi szám alatt bejegyzett temetőt a Váci Izraelita 
Chevra Kadischa Egylet vette meg 1888. november 22-én. 

Mi történt vajon 1842 és 1888 között? A temetőbe már az említett korai időpontban is temet-
tek; ezek szerint ekkor ez a terület még nem volt a Chevra tulajdona? 1861. december 30-án kelt 
levelében az egylet kéri a rendelkezésére álló terület megnagyobbítását. Az első sor így kezdődik: 
“18 évek teledenek el: hogy héber községi temetőnek a közép városi Catholica temető éjszaki ré-
szén kijelöltettvén – az akkori népesség összegének elegendő volt.”4 A levél szerint tehát már 1842-
ben kijelölték ezt a helyet temetőnek, és a hitközség a sírok tanúsága szerint ezt használatba is vette. 
Azonban idővel kicsinek bizonyult ez a terület, ezért kérték a nagyobbítást. Az indokok között az 
szerepelt, hogy más helységekből a városi kórházba érkező betegeket halálozásuk esetén itt temették 
el, sőt a börtön zsidó foglyai is ide kerültek. Elpanaszolják továbbá, hogy a Törökhegyi szőlők alatti 
régi temetőt fel kell számolniuk, és az ott lévő csontokat is át kell helyezni az új temetőbe. A hely 
növelését az is indokolja szerintük, hogy a kohaniták és rabbik sírjait a temető elkülönített részé-
ben kell elhelyezniük. Kérelmezték egy küldöttség helyszínen való megjelenését. A levelet az Egylet 
elöljárói írták alá: Brinauer Farkas, Regner Salamon, Leopold Samu. Makay Imre bíró a területet 
megszemlélte és a kérést helybenhagyta. 1862. január 23-án kiadták a végzést a 434 négyszögölnyi 
(1560 m2) terület megnagyobbítására. 

A fent leírtak szerint a válasz az iménti kérdésre így hangzik: 1842-ben csak használatra kapták 
meg a területet, és az később került a hitközség, helyesebben a Chevra Kadischa tulajdonába. A te-
mető későbbi történetéről csak annyit tudunk, hogy 1930. május 10-én kérelmezte a váci Chevra 

1 Pest megyei levéltár V.407-a.
2 Ilon Gábor, “Adatok Vác zsidóságának életmódjához a XIX. század közepéről”, in: Ikvai Nándor, szerk., Életmód-kuta-

tások Pest megyéből (Studia Comitatensia, 18) (Szentendre, 1987), 84. old.
3 Lásd az előző fejezetet.
4 Pest megyei levéltár V 457-b.
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Kadischa egylet a ravatalozó bővítését. A munkálatokkal Oberländer Endre okl. mérnök építési vál-
lalkozót bízták meg, az engedélyezést is ő intézte. Május 13-án történt a helyszíni szemle, majd az 
engedélyt két nap múlva meg is kapták. A régi épületet két szobával bővítették ki, az egyiket kifeje-
zetten a virrasztók részére. A nagy csarnok melletti részt ravatalozónak akarták használni. A temető 
ma 878 négyszögöl (3160 m2). Folyamatosan 1985-ig temetkeztek ide.

A váci zsidó hitközség kettészakadása után természetesen az orthodox községnek is szüksége volt 
saját temetőre. Az 1871-ben alakult hitközség csak 1894. január 25-én vásárolta meg az úgynevezett 
Kis-Vác területén az 1448. helyrajzi számú területet, melynek mérete 3902 m2. Ezt bővítette ki a váci 
Orthodox Chevra Kadischa egylet és 1907. február 26-án vétel útján hozzácsatolta a szomszédos 
1520 m2 nagyságú telket. Az orthodox sírkert a status quo temetőtől nem messze, a Szent Mihály-
hegyen található. Azt, hogy a hitközség megalakulása és a temető megvásárlása közötti 23 évben mi 
történt, nem tudjuk pontosan. A temetőben az első sírokat a sírkert megnyitásának évében állítot-
ták.5 Valószínű, hogy az átmeneti időben még az Altányi dűlőben lévő temetőt használták.6 

Az orthodox temető további történtéről csak annyi ismert, hogy 1924-ben kerítéssel vették körül 
a vasút és református temető felől. A kerítés anyaga tégla volt, 2 méter magasnak kellett lennie. Még 
egy fontos információt tartalmaz az engedély. Mégpedig azt, hogy a református temető felőli részen 
kaput kellett készíteni, hogy a halottasházhoz be tudjanak jutni. Tehát ekkor még állt a ravatalozó, 
amelyről ez az egyetlen pontos adat. Az utolsó temetkezés ebben a temetőben 1980-ban történt. 
A két temetőben napjainkban felújítási munkálatok zajlottak és zajlanak. Az orthodox temetőben 
található rabbi-sír ohel-jét tették rendbe a közelmúltban. 

A kutatás kezdetén indult el a status quo temető ravatalozójának felújítása, amely időközben be 
is fejeződött, és szép imaterem létesült a hitközség számára. 2004. májusában újították fel a mártí-
rok emlékművét.

5 Pest Megyei Levéltár V-472.
6 Ezt a feltevést valószínűsíti, hogy a status quo temetőben található sírok halottainak egy részét az orthodox hitközség 

halotti anyakönyvében lehet azonosítani. Lásd 495/S, 497/S, 743/S, 771/S (mindegyikben az i rovat).
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BEVEZETÉS

“Általában a pogányokat, a zsidókat, a cigányokat, továbbá az átokban lévőknek, kik penitentenciát 
nem tartanak, testüket nem temetjük semminemű közönséges pompával, sem a körösztények tisz-
tességes, közönséges temető helyeken (a köröszteletlen gyerekeket onnan ki nem rekesztjük) hanem 
magán való helyen szamár módon elásattatnak, hogy a föld színén bűzhödjenek, mert életekben nem 
voltak tagjai a körösztény Anyaszentegyháznak.” Így írt Samorjai János (1636).1

A temetkezési helyeket már ősidőktől fogva – ahol lehetett – hegyek vagy dombok lejtőin, tehát 
a környezetüknél magasabb helyen hozták létre. Ennek több oka is volt. Egyrészt a talajvíz így nem 
tehetett kárt a sírokban, és az áradások is kevesebb eséllyel érték el a temetőt. Másrészt a keresztények 
a templomok nagy részét meredélyek tetején építették, és itt adtak helyet halottaiknak is: a temető 
és a templom szoros egységet alkotott. Így volt ez a reformáció idejéig, amikor is határozatok szü-
lettek a sírkertek városon kívüli elhelyezéséről.

A vallási okok mellett komoly higiéniai problémák is felmerültek. A pestisjárványok fellángolá-
sakor feltehető volt, hogy a temetők valamilyen módon befolyásolják a járványok terjedését. Persze 
olyan praktikus gondok is adódtak, mint a szabad helyek nagymértékű csökkenése. A sírokat lerom-
bolták, és arra a helyre újból eltemettek valakit, így próbálták kiküszöbölni a helyhiányt, de ez sem 
hozott végső megoldást. 1775-ben a Helytartótanács rendeletben határozott afelől, hogy a temetőket 
a városokon kívül kell létrehozni. Könnyű azonban egy rendeletet kiadni, de a betartásához több 
évszázados hagyománnyal kellett megküzdeni. Olyannyira igaz ez, hogy száz évvel később, 1876-ban 
ismét szigorú rendelet született a temetkezésekkel kapcsolatban. Tilos volt újonnan épített temp-
lom mellé temetőt kialakítani, sőt a már meglévő templom melletti sírkertek használatához – azaz 
temetéshez – is külön engedélyt kellett kérni. 

Ebben az időben kezdték el a temetők általános rendezését is előírni.2 Az előző fejezetben említett 
cselőtei temetőt a zsidók számára lezárták (1842). Az akkori Vác külterületén kapott helyett az új 
temető, némileg elkülönülve a két másik vallás sírkertjétől. Több más településen is így helyezked-
tek el a temetők, a keresztény temető mellett, kicsit elkülönülve. Az élet Vácon tovább folyt, a város 
terjeszkedett, és ma már ezek a temetők a város központjában találhatók: Deákvár észak felől öleli 
körül ezt a területet. Napjainkban a szomszédos keresztény temetők egyikét sem használják. A zsidó 
temetőt betonfallal vették körül, ék alakban kapcsolódik a katholikus temetőhöz.3

1 Az helvetiai valláson levő ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol és rend tartásokrol valo könyvetske. Idézi Balassa Iván, A ma-
gyar falvak temetői (Budapest: Corvina Kiadó, 1989), 15. old.

2 Balassa Iván, A magyar falvak temetői (Budapest: Corvina Kiadó, 1989), 16. old.
3 A térképeket lásd a Függelékben.
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Vácon a status quo temetőtől nem messze, a városból kifelé vezető út mellett áll az orthodox 
temető. Ez a temető is keresztény temetők szomszédságában található, de az avatatlan járókelők 
számára teljesen rejtve marad. Házak veszik körül, legfeljebb a közelben elhaladó vonatokról lehet 
rálátni. A temető egyik oldala az Ambró utcával határos, ezen az oldalon egy nagy beton kerítést 
állítottak, ez is akadályozza a belátást. A temetőbe egy kertes házon keresztül vezet az út, utcáról 
nyíló közvetlen bejárat nincs (!). Ez a sírkert minden szempontból kisebb, mint a közelében lévő 
másik zsidó temető.

A STATUS QUO TEMETŐ

A status quo temető – jelenlegi hivatalos címén: Oberlander Endre tér 1 – összképét tekintve három 
részre tagolható. Az alsó rész, ahol a sírok többsége található; a középső rész, amely a mártír emlék-
sírt és a ravatalozót foglalja magában; és a felső rész, ahol a bejáratot és néhány sírt találunk. Az alsó 
rész kapcsolódik a keresztény temetőhöz, amelytől fallal választották el, a többi rész már a környező 
dombok lábainál fekszik. Az alsó terület egészen különös elrendezést mutat. Az első 15 sor – ameny-
nyiben soroknak nevezhetjük ezeket az elszórtan fekvő sírokat – rendezetlen, kusza terület. A követ-
kező sortól egyre rendezettebb képet mutat a temetőnek ez az egysége. A 30. sortól a sírok közötti 
közlekedést segíti egy kis út, amely ennek a résznek a felső végéig tart. Az út két oldalán fekvő sírok 
mélyen elnyúlnak a kerítések felé. Ez a temetőnek sírokban legsűrűbb területe.

A középső részen a ravatalozó épülete a tájékozódási pont. Az építmény a temető keleti határán, 
a kerítés mentén található, mégis egy kis park választja el a Temető úttól. A belső szerkezetét tekintve 
hármas tagolású épület kívülről formailag is megosztott. A középső ravatalozó tetőzete “manzart” 
típusú, és kiemelkedik a másik két rész alacsonyabb sátortetejéből. A régi bejárat az út felől lehe-
tett, erre utal a bejárat előtt található néhány lépcsőfok és a befalazott boltíves bejáró. A két szélső 
rész (Tahara) szimmetrikusan helyezkedik el, ablakaik egyformán boltívesek, de az utcafront felől 
mindegyik be van falazva. A ravatalozó bejárata a temetőn keresztül közelíthető meg. A három rész 
közül kettő üresen áll, berendezési tárgyak nélkül. A bejárathoz közel eső részen kapott helyett a te-
mető gondozójának lakása. 

2001 őszén felújítási munkákat kezdett a hitközség: az épület két üresen álló részét imaházzá 
alakították, és a tetőzetet kicserélték. A ravatalozóval szemben a mártírok sírja áll, sövénnyel körül-
kerítve. Mögötte egy különálló sír, Kövesi Pista sírja található, a régi parcellakövekkel körbe rakva. 
Ezen a területen áll hat magányos sírkő, amelyek elhelyezkedés szempontjából egyik részhez sem 
sorolhatók. Olyan emberek sírjait találhatjuk itt, akik valamilyen fontos tisztséget töltöttek be a hit-
község életében, ezért elkülönülnek a többi sírtól.

A harmadik, felső terület a bejárattól közvetlenül balra terül el. A kerekes kút, amely fontos ritu-
ális funkciót tölt be, a két első sort határolja. A kút ma is működik, a kézmosáshoz szükséges vizet 
innen húzzák fel és teszik vödrökbe. A ház melletti kis padokon mindig található néhány tiszta, friss 
kútvízzel teli vödör.

A temető szép, rendezett állapotban maradt fenn. Egyrészt a sírok állapota kielégítőnek tekint-
hető, bár vannak kidőlt, megkopott sírok is. Azonban a többség jó állapotban tűri az időjárás sze-
szélyeit. A temetőt gondozók tavasztól őszig többször lekaszálják a füvet, így mindegyik sír jól meg-
közelíthető.
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A temető alsó része

Az itt található sírok száma 660. A temetőnek ez a része három területre osztható fel. Az első 15 sor, 
amely rendezetlen sírjaival elkülönül a többi területtől. A 16. sortól a 30. sorig a sírok elhelyezkedése 
egyenletesebb, mint az előző régióban. A 31. sortól a 45. sorig tartó rész fő jellegzetessége az a kis út, 
amely két részre osztja ezt a területet.

AZ ELSŐ 15 SOR

Ez az egyik legelhanyagoltabb terület. Itt találjuk a legtöbb olyan sírt, amelyen a felirat nagyon ne-
hezen, vagy szinte egyáltalán nem olvasható. Ez természetesen adódik a kövek anyagából is, hiszen 
az itt alkalmazott puhább kőanyag (homokkő) nem tudott ellenállni az időjárás viszontagságainak.

Nemek
Nehezen határozható meg ennek a régiónak a jellege, talán annyi feltűnő jellegzetessége van, hogy 
itt a gyermek sírok nagyobb arányban találhatók, mint a temető további soraiban. Esetleg feltételez-
hető, hogy a keresztény temetők mintájára – ahol a gyerek síroknak a temető aljában vagy a temetőt 
szegélyező árokban adtak helyet – itt is ez a legalsó terület szolgálta volna ezt a célt. A férfi  és női 
sírok eloszlása hasonló, nincs rendszer vagy elkülönülés a nemek között.

Korok
Hasonló a helyzet a sírok időrendi sorrendjével is. Egy-két sír még csak-csak követi egymást időben, 
de a harmadik vagy negyedik már nagy időbeli ugrással áll a szomszédos sírok mellett. A feliratok 
tanúsága szerint itt találhatók a legrégibb sírok, ez újabb magyarázat a sírok rossz állapotára. Az 
1845–1887-as évek közötti időszakból valók ezek a sírok. Bár az 1890-es évekből is akad itt egy-két 
sír, de nem ez a jellemző: a többség a hatvanas és nyolcvanas évekből való. Egyetlen sor tűnik ki ebből 
az összevisszaságból rendezettségével, a 13. sor, ahol szinte kizárólag gyermek sírokat találunk.

Nyelv
A feliratok nyelvezetében nagyobb egység mutatkozik. Az első 84 sír felirata 90 százalékban héber 
nyelven íródott. A kivételek közé tartozik a 15. és 45. sz. sír, amelyeken kiegészítésként németül is 
szerepel az elhunytak neve és adatai. A rész egyetlen jiddis felirata a 62. sz. síron olvasható. A magyar 
nyelvű feliratok inkább az 1880-as évek után találhatók, minden esetben csakis a héber nyelv után 
(1, 20, 32, 34, 36, 51. sz. sírok). 

A szövegek jellegüket tekintve adatközlő szerepet töltenek be. A szokásos kezdő formula rövi-
dítése után kiemelt, nagy betűkkel az elhunyt neve következik. Ezek után férfi ak esetén az apa ne-
vét, nők esetén a férje nevét írták az elhunyt neve alá. Az elhalálozás dátumát esetenként az életkor 
megjelölése egészíti ki. A záró formula rövidítése előtt néhány feliraton a hozzátartozók röviden 
megemlékeznek a halottról. A sírfeliratot leggyakrabban az elhunyt anyjának neve zárja. Ez a fel-
osztás olvasható a sírok többségén, csak néhány kivételes esetben tér el ettől (például rabbi sírok, 
elöljárók sírfelirata).
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Külső megjelenés
A sírok külső megjelenésének elemzése előtt meg kell jegyezni, hogy itt csak a kőtáblák egyik oldalát 
használták feliratozásra, a másik oldal üres. Az előlap díszítése és formája többé-kevésbé hasonlósá-
got mutat ezen a területen belül, bár a temetőn belül néhány különleges díszítő elem kizárólag itt 
található meg. A szokásos, igen elterjedt fűzfa mellett egyetlen sírkövön megjelennek az egymással 
szemben álló oroszlánok ( Júda jelképe), illetve a szintén ritka nyolcágú csillag, vagy a kancsó motí-
vum olyan variációja, amelyben a kancsót egy kéz tartja (a léviták jelvénye).

KÖZÉPSŐ HARMAD: A 16–30. SOROK

Az alsó régió következő területe a 16. sortól a 30. sorig tart. A sírok eloszlása egyenletesebb, mint az 
előző részben. A vonalak itt már igazi soroknak tekinthetők. A sírok között hol nagyobb, hol kisebb 
távolságot hagytak, néhány helyen kifejezetten csoportokat alkottak.

Nemek
A férfi ak és nők aránya majdnem teljesen megegyezik: nők sírjai egy kicsit nagyobb számban találha-
tók itt, mint férfi  sírok. A gyermek sírok száma kisebb az előző területhez képest. Az orthodox teme-
tőkben szokás volt a férfi akat és nőket elválasztani egymástól és külön területen temetni el. Választó-
vonalként szolgált, például, a temető közepén elnyúló út is (a “kohaniták útja”). A neológ temetők 
nem feltétlenül követték ezt a sémát. Ebben a temetőben azonban a sírok sorrendjét illetően nehéz 
meghatározni, milyen elgondolást követtek az akkoriak. Egyes sorok mintha követnék az orthodox 
rendet, majd egy hirtelen váltással felborul a rend, és hirtelen nagy összevisszaságot találunk.

A már említett 1876. évi rendeletben nemcsak a temetők elhelyezkedésére vonatkozóan szabtak 
szigorúbb feltételeket, hanem a temetők belső rendjét is igyekeztek meghatározni. A falusi teme-
tőkben a sírokat úgy helyezték el, ahogyan a házak rendszere kialakult a faluban. A templom helyét 
a kápolna és a ravatalozó foglalta el, az utcák megfelelőjét a sírok között elvezető utak alkották. A sí-
rok csoportjai tehát a rokoni kapcsolatokat jelképezik. A rendelet a jobb áttekinthetőség és a hely-
kihasználás miatt az időrendi temetkezést írta elő.4

A váci temetőnek ebben a részében, sajnos, nem lehet egyik szisztémát sem felismerni. A családi 
temetkezési hagyomány kimerül néhány házaspár közös sírkő-állításában, illetve elvétve a gyerme-
kek feltüntetésében. A férfi  és női sírok elhelyezkedése tömbszerű. Hol a sorok szélén, hol a sorok 
közepén találunk egynemű köveket. Ezek a tömbök nem tökéletesek, több alkalommal is beékelődik 
egy-egy ellenkező nemű sír vagy éppen egy gyermek sír.

Korok
A sírok koruk szerint zömében a 1870-es és 1880-as évekből valók. Némi töréssel az első 15 sor 
folytatásának tekinthető. A 16, 17. és 18. sor tartalmaz nagyon korai sírokat is (90–92, 103–107, 
117, 118. sz. sírok).

A 18. sor után szépen megfi gyelhető időrendi sorrendet találunk. Érdekes azonban, hogy ez az idő-
rend a sorok végén rendszerint felborul: az időrendet megtörve 5–10 évvel későbbi sírokat is találunk 

4 Balassa Iván, A magyar falvak temetői (Budapest: Corvina Kiadó, 1989), 16. old.
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a sorok végén. Mivel az itt található sírok között a leggondosabb kutatással sem sikerült rokoni szá-
lakat kimutatni, az okokat egyszerűen a helyszűkében kell keresnünk: a feljebb található sorokban 
már nem volt elég hely, így az alsó területen fekvő sorok széleit is igyekeztek kihasználni.

Nyelv
A sírfeliratokat kiegészítő nem héber nyelvű szövegek általában német, kisebb részben magyar nyelven 
íródtak. Az előző részhez hasonlóan egyetlen jiddis nyelvű felirat színesíti a markáns héber felirato-
kat. A német és magyar szövegek kizárólag adatokat közölnek. Előfordul, hogy a héber szöveghez 
képest kiegészítő információkat is találunk, de az esetek nagy részében egyszerű tükörfordítások. 
Megjelennek ezen a területen a kétoldalas sírkövek is. A 216. sz. sírkő a legelső ezek közül, amely-
nek hátoldalán mindössze egy magyar név szerepel. Az itt található 11 “kétarcú” sírkő a másik ol-
dalon többnyire egy nevet és egy évszámot közöl. Hosszabb szöveg csak egy-két hátoldalon szerepel 
(például 247, 278. sz.). Magyar nyelv az 1880 utáni feliratokon szerepel, az ezt megelőző időszak-
ban a német kiegészítések a jellemzőek. Érdekes, hogy a 80-as években a két nyelv együtt él, majd 
később a német elkopik, és a feliratokon csak nagyon ritkán szerepel. A szövegek bőbeszédűbbek, 
mint a korábbi területen. Az általános sémákat követő szövegek mellett megjelennek a hosszabb és 
cizelláltabb szövegek. Olyan különleges feliratok is, mint a két oszlopból álló versek (125. sz.), vagy 
egyénileg írt feliratok (126, 274, 284. sz.) gyakran találhatók ezen a területen. A szövegek további 
részét valószínűleg előre elkészített formula-könyvek alapján írták, a követelményeknek megfelelően 
változtatva. A csecsemő korukban elhalálozott gyermekek feliratai többnyire egyszerűek és szűksza-
vúak. Az első sorok kezdőbetűjét összeolvasva az elhunyt nevét, esetleg hozzátartozói nevét is meg 
lehet tudni (akrosztichon). Az ilyen betűket kiemelték vagy megdöntötték, nem ritkán még alá is 
húzták, hogy jobban szembetűnjön ez a nyelvi játék az olvasó számára.

Külső megjelenés
Az itt többségében alkalmazott homokkő nehezen bírta a viszontagságokat, így sok sír egyáltalán 
nem vagy csak részlegesen olvasható. A sírkövek közt akadt olyan is, amely kidőlt, és csak a hátlapja 
olvasható, vagy olyan, amely letört és darabjai eltűntek az idő folyamán.

UTOLSÓ HARMAD: A 31. SORTÓL A 45. SORIG

Az alsó terület utolsó szakasza tartalmazza a legtöbb sírt. A sorok hosszan elnyúlnak az út és a hegy 
felé. Az út középen segíti a közlekedést, de más funkciót nem tölt be a temetkezés sorrendjében.

Nemek
A korábbi megállapításokhoz visszatérve sem a nemek elválasztása, sem az időben egymás után való 
temetkezés nem mutatható ki ezen a területen. A temetőről készített térképet nézve szembetűnő, 
hogy a temető bal oldalán lényegesen több férfi  sírt találunk, mint a jobb oldalon, ahol a női sírok 
vannak többségben. A rendszer azonban nem tökéletes: a folyamatosan egymás után következő női 
sírok között itt-ott felbukkan egy-egy férfi  sírhely, illetve gyakoriak a közös családi sírok is. A gyer-
mekek sírjai nagyjából egyenletesen, elszórtan találhatók meg. A már említett családi sírok nagy 
része a házaspárok emlékoszlopaival tűnnek ki.
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Korok
Az 1890–1950 közötti időszak halottai fekszenek ezen a területen. Az út alján elterülő első három 
sor még az előző rész folytatásaként az 1800-as évek végén keletkezett sírokat tartalmazza. A további 
rész többé-kevésbé időrendi sorrendet tükröz, azonban az egyenletességet időnként több tíz évvel 
későbbi, beszúrt sorok tarkítják. Például a 352. sz. sírral kezdődő sor az 1930-as évek körüli sírokat 
tartalmaz, de a következő sorban tíz évvel öregebb sírok a jellemzőek. Az ezt követő sortól újra visz-
szatérnek a 30-as évekből származó sírok. Ez a jelenség még egyszer-kétszer megismétlődik.

Az utolsó soroknál, elérkezve az 1940-es évekhez, megtaláljuk a Holocaust áldozatainak emlék-
helyét. A vészkorszak kegyetlenségét nevek hosszú listáját tartalmazó emlékoszlopok tanúsítják. 
A legfi atalabb sírok a háború után keletkeztek (603, 604, 616. sz. sírok). A sírkert más részein nem 
találhatók ilyen fi atal sírok, ez a terület a legfi atalabb része a temetőnek.

Nyelv
A magyar nyelv kiemelkedő szerepet játszik a terület feliratai között. Az 1910-es évek után egyre 
jellemzőbb a magyar nyelv használata a sírok hátoldalán. Míg kezdetben csak néhány adat szerepelt 
ezen az oldalon, a későbbi sírokon terjedelmesebb magyar szöveg is olvasható. A magyar nyelv haszná-
latának elterjedése tehát itt is megfi gyelhető, a héber és a jiddis nyelv lassan visszaszorult a zsinagóga 
falai közé: már a temetőben sem vésnek feliratokat ezen a nyelven. Az a kevés német sírkő, amelyet 
találunk, nagyrészt az 1800-as évek végén keletkezett, az 1900-as évekből származó sírokon a német 
nyelv nagyon ritka. A századforduló környékén fi gyelhető meg a fordulópont, ebben az időszakban 
a két nyelvet (a németet és a magyart) körülbelül azonos mértékben használták (a héber mellett).

A századforduló után temetett sírok feliratait vizsgálva tisztán megfi gyelhető a héber nyelv hasz-
nálatának folyamatos halványulása. Első lépésként a feliratok egyéni jellege veszett el. Megszűntek 
a versek, nincsenek saját megfogalmazású feliratok, sőt, a sablon feliratokat sem tudták igazán he-
lyesen használni, sok a nyelvtani hiba a szövegekben. A két háború közötti időben és a második 
világháború után a helyzet tovább romlott, a feliratokon többségbe kerül a magyar nyelv. Héberül 
csupán a név és az elhalálozás dátuma szerepel, esetleg a szöveg végén az elhunyt anyjának neve. Az 
alkalmazott nyelvek sorrendje is ennek megfelelően alakul: az eredetileg elöl szereplő héber feliratok 
alulra és háttérbe szorulnak, az időben később keletkezett sírok felirataiban egyértelműen a magyar 
nyelv uralkodik. Korábban a héberül kezdődő szöveg végén volt a magyar kiegészítés, most legfel-
jebb héber szöveg zárja néhány adattal a feliratot.

 Több jelentős személy sírja is található ezen a területen. A 318–324. sz. sírok között a hitköz-
ség életében kiemelkedő helyet elfoglaló emberek nyughelyét találjuk. Az ide zarándoklók követ és 
mécsest (nesama) hagynak itt kegyeletük jeléül. A sírok mellett található apró tartályokba dobálják 
a látogatók kis cédulákra (kvitli) felírt kívánságaikat.

Külső megjelenés
A sírok állapota igen jó, többször látni itt fekete márványból készült magas oszlopokat, melyek arany-
betűi nem koptak le az idő során. A temető egyéb részein nem találunk ilyen emlékeket, ezért ez igen 
meghatározó jelleget ad ennek a területnek. Az egyszerűbb sírok díszítése azonban szegényesebb, 
mint a korábban látott részeké. Az általános fűzfa mellett esetleg a kancsó-minta jelenik meg, de 
egyéb mintát (csillag, virág) csak elvétve találunk. Nem ritkák a felújított sírok, amelyeket nemcsak 
a betűk átírásával tettek jobban olvashatóvá, hanem magát a sírköveket is kijavították.
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A temető felső része

Az utolsó, s egyben legfelső rész jellegében hasonlít az alsó terület középső harmadához a 16–30. 
sorokig. 132 sír található itt. Ez a terület egységes képet mutat, nem osztható fel további kisebb ré-
szekre sem a sírok elrendezése, sem pedig a sírok kora szerint.

Nemek
A nemek összetételében újdonságot találunk: a női sírok erős többségét. Egy sor kivételével szinte 
csak elvétve láthatunk férfi  sírt, legfeljebb közös családi sírban. Ugyanez a helyzet a gyermek sírok-
kal, ebben a részben nagyon ritkák.

Korok
A sírok keletkezésének ideje a XIX–XX. század fordulója.

Nyelv
A sírokon olvasható feliratok az átlagosnál gyakrabban íródtak héber nyelven. Ugyanakkor ismét 
megjelentek a kiegészítő információkat németül tartalmazó részek, sőt előfordul egy-két jiddis nyelvű 
felirat is. Esetleg ez a jelenség kapcsolatba hozható a női sírok nagy számával, a nők ez idő tájt a héber 
helyett inkább a jiddis nyelvet használták. A sírfeliratok hossza itt általában rövidebb, különleges 
vagy kiemelkedő síremlék nincs.

Külső megjelenés
A rendezett sorokban álló sírkövek feliratát itt a szokásosnál is könnyebben lehet olvasni. A sírok 
formája és díszítése szinte azonos: boltívszerű kőtáblák fűzfa ábrázolással.

Összegzés

A törődés és a gondozottság miatt a temető szép vidéki zsidó temető képét mutatja. A temető feltér-
képezése során kora tavasztól késő őszig hosszú napokat töltöttem a temetőben. Sokszor találkoztam 
látogatókkal, és nem ritkán szóba is elegyedtem velük. Bár a látogatók száma a keresztény temetők 
látogatottságához viszonyítva csekély, itt nem ritkán találkoztam külföldről érkező, távolba szakadt 
rokonokkal, aki nagyapáik vagy dédapáik sírját keresték. Ettől a kivételtől eltekintve azonban a te-
mető látogatottsági kultúrája meglepő hasonlatosságot mutat a keresztény temetőkben kialakult 
rendhez. Itt-ott megjelentek a sírok körül azok a gondozott kis virágoskertek, amelyek a keresztény 
temetőkre oly jellemzők. Gyakran találtam a kőtáblákra akasztott zsinórokat, madzagokat, amelyek 
funkcióját csak később értettem meg: a keresztény sírokhoz hasonlóan koszorúkat hoznak és akaszta-
nak az elhunyt síremlékére. Mindaz az asszimiláció tehát, amely oly tisztán megfi gyelhető a feliratok 
struktúrájában és a nyelvhasználatban, napjaink szokásaiban is tapasztalható.
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AZ ORTHODOX TEMETŐ

Az orthodox temetőbe – jelenlegi hivatalos címén: Ambró Ferenc utca 24 – belépve, a sírok meg-
fi gyelése közben feltűnt, hogy nem találom a temetőkben megszokott halottasházat. A temetőt 
gondozó család szerint a halottasház elbontása után legfeljebb néhány elszórt kőtörmelék marad-
hatott, de ez – talán a fű miatt – nem látszódott. A családtól kaptam egy sematikus rajzot, amely 
egyszerű épület körvonalait mutatja. Elbeszélésük szerint a tetőtérben a közösség régi sérült könyveit 
raktározták. Az egyik nagy vihar megbontotta a tetőt, a károk mellett a könyvek is szétszóródtak 
a környező kertekben. A padlásról lehozták a maradék könyveket és elásták a temető egyik szabad 
sarkában,5 ahol nem voltak sírok. A romos épületet a közelmúltban bontották le. A sátortetős épü-
let ablakai feketék voltak, egyik részük az Ambró utcára nézett, a másik részük a temető felé. Az 
épület bejáratával szemben egy nagy kapu nyílt, ezen keresztül érkeztek a halottakat szállító autók. 
Az Ambró utca felől volt még egy kiskapu, ahol a temetőbe érkezők közlekedtek, és a sírásó, akinek 
a kapu mellett volt a lakása. A ház még ma is áll, egyik ablaka a temetőre néz, a többit befalazták. 
A házba új család költözött, és a kaput megszüntették. Természetesen a ravatalozó megszűnése után 
a nagy kapura sem volt szükség.

A temető kiemelkedően értékes sírja Silberstein Jesaja / Józsua rabbi ohel-je, amelyet az elmúlt 
években szépen felújítottak. A temető mai bejárata egyenesen a rabbi sírjához vezet. Az ohel-be be-
lépve néhány emlékkövet pillantunk meg, amelyeket még az egykori ravatalozóban találtak. A te-
metőt ritkán látogatják, legfeljebb a rabbi sírjához érkeznek néha villámlátogatók, nem ritka hogy 
a taxisofőr megvárja azt a néhány percet, amíg a temetőbe érkező a kegyeletét lerója.

A területen a sírok szinte egy tömbben helyezkednek el. Csak a sírkert felső részén találunk kissé 
ritkásabban sírokat. Az elemzés során ennek megfelelően megpróbáltam egy nagy egységként ke-
zelni az itt álló sírokat.

A temetőben 388 sír található, a 389. sz. a rabbi ohel-je. Összesen 25 sorra osztottam fel a terüle-
tet, persze ezek között akad igen rövid sor is. A temetőt gondozó család, mint említettem, korábban 
készített egy térképet a temetőről, amelyen még csak 387 sír szerepel. Bár ez sorokat nem jelöl, szinte 
tökéletes rajza a területnek, még a ravatalozót is felfedezhetjük rajta. A temetőben kisebb változások 
történtek az elmúlt években, ez az általam készített új térképen (lásd a kötet végén) nyomon követ-
hető. Néhány sír teljesen tönkrement, illetve egy-két sírt a status quo temetőből hoztak át.

Nemek
A térképen kirajzolódó kép alapján megállapítható, hogy a temető bal oldalán többségében női 
sírokat találunk, a jobb oldalon viszont férfi ak fekszenek nagy számban. Mindazonáltal akadnak 
olyan sorok, amelyek rácáfolnak erre a feloszlásra. A sírfeliratokon szereplő dátumok sem azt a szép 
sorrendet mutatták, amelyet vártam. Bizonyára volt külön kijelölve női és férfi  rész, az élet azonban 
sok változást hozhatott, az elgondolás pedig megingott. A temetőt gondozókat is megkérdeztem 
a sírkövek rendjével kapcsolatban, reménykedve abban, hogy tapasztalatuk alapján tudnak segíteni. 
A rabbi-sírt jelölték meg kiindulási alapnak, és azt állították, hogy a fontos tisztséget betöltött sze-
mélyek és a nagy tiszteletnek örvendő hitközségi tagok a rabbihoz közeli helyen találhatók. A nők 
és gyermekek a temető felső részében kaptak helyet. A térképpel összevetve azonban kiderült, hogy 
ez a magyarázat is csak részben igaz. Hiszen valóban, a 4. és 5. sorban többségében neves férfi ak ta-

5 A hagyomány rendje szerint az istennevet tartalmazó iratokat, könyveket (sejmesz), ha megsérültek, rituálisan el kell temetni.
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lálhatók, azonban ide néhány női sír is beékelődik. A rabbi melletti első három sor viszont 95 száza-
lékban női sírokat tartalmaz. A gyerekek kérdését illetően igazuk volt, a rabbitól igen messze, a 10. 
és 11. sorban találunk először nagyobb számban ilyen sírokat egymás mellé temetve. A gyermekek 
helye is nehezen határozható meg itt. Az előző két sorhoz hasonlóan még két sorban, a 17.-ben és 
19.-ben van jellegzetesen sok gyermek sír. Olyan hosszú sort, ahol kizárólag gyerekek lennének, nem 
találtam. Érdekes módon azonban a status quo temetőben akadtak sorok, ahova szinte kizárólag 
kiskorúakat temettek.

A vizsgálat szempontjából gyereknek számítottam mindazokat a 30 éven aluli személyeket, akik 
nem kötöttek házasságot a halálukig. A temetőben 31 lány és 64 fi ú sírja áll. Ennek az érdekes adat-
nak a magyarázata az lehet, hogy a fi úk sokszor katonaként már fi atal korban meghaltak. A lányokat 
ez a veszély nem fenyegette, bár fi atalon meghalt nőket felfedezhetünk a temetőben szép számmal 
(korai halálukat gyermekágyi láz vagy egyéb, a szülés folyamán felmerült komplikáció okozhatta). 
Miután nagyrészt férjezettek voltak, ezért nem estek ebbe a kategóriába.

Ha összességében nézzük, 182 nő és 201 férfi  fekszik ebben a temetőben. Néhány sír olyan mér-
tékben megrongálódott, hogy sem a halott nevét, sem a nemére utaló jelet nem találtam.

Korok
A temető legrégibb sírjai 1894-ből valók. A másik temetőben a sírok legkorábbi dátuma 1845. Az 
orthodox hitközség 1871-ben alakult meg, így a sírok nem származhattak korábbi időkből. A legfi -
atalabb sírok a második világháború utániak. Hozzávetőlegesen 10–12 sír jelzi, hogy a háború után 
Vácon kis számban bár, de laktak orthodox zsidók. A legfi atalabb sír 1995-ből származik. A status 
quo temetőben 1964-ben temettek utoljára. Az a kevés sír, amely az 1950-es évekből maradt meg, 
a ravatalozó közelében található. 

Az orthodox temetőben a sírok többsége 1895–1939 közötti időből való. Ha vetünk egy pillan-
tást a térképre és megpróbáljuk a temetőben található sírokat dátumuk szerint vizsgálni, megálla-
píthatjuk, hogy teljes, szabályos és folyamatos sorrendet nem kapunk. Az 1945 utáni sírok nagy-
részt a sorok szélén kaptak helyet. Nyilván ez volt a legkézenfekvőbb, hiszen új sornak már nem volt 
hely. A temető legrégibb területe a 10–12. sorok. Ennek a fényében úgy vélem, hogy a legkorábbi 
sírok a mai temető közepén helyezkednek el. Ha innen felfelé haladunk, a 18–20. sorok alkotnak 
egy tömböt, ahol a sírok a századforduló idejéből, illetve az 1910-es évekből származnak. A másik 
ilyen jól behatárolható terület az ohel melletti első három sor, itt a sírok többsége az 1930-as évekből 
származik. A maradék sorokban teljesen vegyesen találjuk a sírokat: ebben erősen hasonlít a status 
quo temetőhöz, bár ott némi folytonosságot azért fel lehetett ismerni, hiszen a temető egyik végén 
találtam a legrégibb sírokat, majd a mártírok emlékoszlopáig haladva az újabbakat. 

Már a status quo temető elemzésekor felvetődött, hogy a rokoni szálak esetleg a sírok sorrendjét 
is meghatározták. A teljes temető elrendezése azonban nem ezen az elven alapult, de az időrendi 
megszakítások és a nemek sorrendjének gyakori megbomlását ezzel magyarázhatjuk. Teljesen biz-
tos adatokat csak pontos családfakutatás után lehetne mondani. Sajnos erre egyrészt idő, másrészt 
lehetőségek hiányában nem került sor.

Nyelv
Az orthodox temető egységes képéhez tartozik a feliratok kivitelezése. Ha a héberen kívül más nyel-
ven is szeretnénk sírköveket olvasni, nem igazán találnánk lehetőséget. Az itt álló sírkövekre 95 szá-
zalékban héber betűket véstek (elenyésző számban, mindössze 15 helyen fordul elő magyar nyelvű 
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szöveg). Ezeket vizsgálva arra az eredményre jutottam, hogy nagy részük 1970 és 1995 között készült. 
Nemcsak megjelenésükben, de adatközlésükben is elkülönülnek a régebbi síroktól. Általában nagyon 
rövidek és lényegre törőek: név, halálozás dátuma, anyja neve szerepel rajtuk. A magyar szavakat és 
dátumokat egy-egy héber név színesíti. Terjedelmesebb magyar szöveg egyedül a 30. sz. síron talál-
ható. A status quo temetőben magyar nyelven lehetett olvasni nemcsak az elhunyt adatait, hanem 
idézeteket és verseket is. Ott a magyar nyelv használata sokkal intenzívebb és változatosabb volt, ez-
zel szemben az orthodox temetőben a magyart ritkán, más nyelvet pedig egyáltalán nem használtak.

A korábban felmért status quo temetőben a héber nyelvet lassan felváltja a magyar, de korábban 
kiegészítő nyelvként még jelen volt a német és a jiddis. A német és jiddis szövegekre a héber nyelv 
bizonyos háttérbe szorulása – szakralizálódása – miatt volt szükség. Az ezeken a nyelveken született 
feliratok csak kiegészítő információkat közölnek az elhunytról. Tulajdonképpen ez a jelenség hívta 
életre a “kétarcú” sírokat, az előlap megmaradt hagyományos nyelven, a másik oldalon viszont min-
denki számára érthetően vésték fel a fontos adatokat. A jól bevált módszert az orthodox temetőben 
nemigen alkalmazták, mindössze 10 ilyen sír maradt meg itt. Egy kivételével mindegyik az 1930-as 
évek végén és az 1940-es években készült. A kivétel a 84. sz. sír, amely 1919-ből származik. Ennek 
a sírnak a másik oldalán egy sor található héberül, amely megadja a sírban fekvő asszony férjének 
nevét. Tehát a hátoldal használatára tettek halvány kísérletet. A többi síron a másik oldal a hozzátar-
tozó mártírok névsorát tartalmazza (a 30. sz. síron magyarul, a többi síron héberül). Ilyen funkciót 
nem töltöttek be a status quo temető “kétarcú” sírjai. 

A korábbi, átmeneti korszakból is maradt fenn néhány kő. A korszak jellegzetessége, hogy ak-
kor még csak a kő egyik oldalára írtak. Szerényen meghúzódott a magyar, német vagy jiddis szöveg, 
amely szinte a héber felirat fordításaként a felirat alján szerepel. A status quo temetőben ezeknek 
a síroknak a datálása a 1900-as évek és a XIX. század első évtizede körüli. Ez teljesen megegyezik 
az orthodox temetőben találtakkal, bár ezek is kis számban fordulnak elő. A második világháború 
utáni szövegek 90 százaléka magyar. Az átlagtól két sír tér el, a 382. és a 385. sz., amely Kohn Mórné 
szül. Kohn Ceciliáé, továbbá fi áé, Kohn Lajosé.

Ha a héber szövegeket tüzetesebben megnézzük, versek, nyelvi játékok gazdagítják a néha nem 
kis terjedelmű feliratokat. A hagyományokhoz való ragaszkodást a veretes héber nyelv jelenléte is 
mutatja. Szinte nem is találunk olyan sírkövet, amelyiken ne lenne akrosztichon. A legszűkszavúbb 
sírkövön is legalább a halott személyneve olvasható össze a kezdőbetűkből. A bővebb feliratok a fon-
tos adatokon kívül halottat dicsérő verset vagy a mély fájdalom kifejezését elbeszélő sorokat tartal-
maznak. A verses forma néha két oszlopban jelenik meg, ahol szintén kiemelt sorkezdő betűk állnak. 
A másik temetőben teljesen hiányoznak a hosszú sorok alá bevésett rövidebb sorok. Itt ez gyakori, 
a töredék sorok egy kiemelt mondanivalójú szót tartalmaznak.

A feliratok rendje és szerkezete nagyon hasonló az egész területen. A rövid bevezetés (például “itt 
nyugszik”) után míves betűk jelölik az elhunyt személy nevét, majd feltüntetik még kiemelt betűkkel 
a családtagok, apa, férj nevét. A következő sorokban a felirat típusa szerint kisebb-nagyobb eltérések 
észlelhetők. A legrövidebb szövegek nem tartalmaznak felesleges szavakat, a halott megnevezése után 
a szülők neve, majd rögtön a halálozás dátuma olvasható. 

A verses betétek több változatban illeszkednek a nevekhez és a dátumokhoz. A legkülönösebb 
elrendezést három sír mutatta. A 164. és 165. sz. sírkövön a felirat hosszabb bevezetéssel kezdődik, 
és így a halott neve a szöveg közepére esik. 

Katzburg Dávid sírja (39. sz.) szinte egyedülálló ebben a kertben. Kivételes voltát nem a külső 
megjelenés okozza, hanem a szöveg elrendezése a síron. A felirat alján szereplő név első olvasatra 
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nehezen található meg. Az átlagos szerkezet mintha fejtetőre állott volna: a név és az adatok a felirat 
végén szerepelnek, a szép verses sorok pedig a szöveg elején. Ehhez hasonló sír csak egy van (213. 
sz.), de ott a szöveg sokkal rövidebb. 

A sírkövek szövegeinek bevett befejezése az édesanya nevének megemlítése és egy rövidítés („Le-
gyen lelke belekötve az élet kötelékébe”). Ettől csak akkor térnek el, ha a sorkezdő betűkből az anya 
neve is kiolvasható, és ezt nem kell a szöveg végén külön megjelölni. 

Itt kell megjegyezni, hogy az orthodox temető sírjainak adatai sokkal rendezettebbek, mint a sta-
tus quo temetőben találhatók. Ritkán fordult elő egy-egy hiányzó adat, évszám, szülők neve. Sajnos, 
a másik temetőben ez többször nehezítette a beazonosítást. A sírok szövegének hosszúságát sok 
összetevő határozhatja meg, a közösségben betöltött kiemelt funkció, vagyonbeli helyzet, és az élet-
kor is. Mindkét temetőben jellemző volt, hogy a gyermek sírok igen rövidek, és csak adat közlésre 
szorítkoznak. Ellenben a közösségben fontos szerepet betöltő egyéneknek hosszabb felirat látható 
a sírkövükön.

Külső megjelenés
A temető távlati képein jól érzékelhető a sírkövek egységes külső megjelenése. Ha a sírkövek anya-
gát nézzük, szinte mindegyik homokkőből készült, a status quo temető alsó harmadában is ez a jel-
lemző. A kövek másik fontos anyaga a fekete márvány. A status quo temetőben a két világháború 
között készítettek ebből az anyagból impozáns, emlékmű nagyságú köveket. Az ilyen nagy, fekete 
márványoszlopok szinte teljesen hiányoznak az orthodox temető soraiból. Bár márványból készült 
néhány sírkő, de méretükben szinte megegyeznek a többi kővel.

Az orthodox temető felső részében, ahol valamikor a ravatalozó állt, különböző magasságú kö-
veket találunk. Ez a terület egy kicsit elkülönül elszórt sírjaival, és a sírkövek különböző méretei 
is növelik a rész összevisszaságát. A temető másik részén álló sírkövek méretükben és anyagukban 
olyan egységes képet tárnak elénk, amely a másik temetőben nem volt jellemző. Feltehetjük tehát 
azt a kérdést, vajon mi az oka ennek a különbségnek. Egyrészt az orthodox temetőben található 
sírok keletkezésének ideje nem olyan hosszú időszakot ölel át, ezért nincs a sírkövek megjelenésé-
ben olyan nagy eltérés. Másrészt a sírok egységességét a kis területnek is köszönheti. Nem volt hely 
a nagy sírkövek felállítására, illetve senki sem akart annyira kitűnni a többi sír közül a jól belátható 
területen. A harmadik ok talán vallási megfontolás, miszerint az emberek közötti egyenlőség ebben 
is kimutatkozik.

A kövek feliratainak minősége jónak mondható. Sok kő fel lett újítva, általában a gondozó csalá-
dot bízták meg, hogy a már kopott betűket fessék át. Találtam néhány olyan követ is, ahol új előla-
pot cseréltek a régi elkopott helyett. Természetesen, mint minden temetőben, itt is léteznek teljesen 
olvashatatlan, töredezett kövek, de ezek száma csekély.

Külső megjelenésében a rabbi sírján kívül egy sír jeleskedik. Egy kékre festett sír (156. sz.), amely 
kirí a temető szürke sorai közül. Nem nagy számban, de fellelhetők oszlopos obeliszkek is. A sírokat 
az oszlopok felépítéséhez hasonlítottam. Ennek megfelelően három részből tevődnek össze: talapzat, 
tábla rész és fejezet. A táblák alakját és méretét a rá vésett felirat mérete határozza meg. A fejezet vi-
szont teljesen a megrendelő és az akkori “divat” szerint készült. Az itt található táblák fejezetei nem 
sokban térnek el egymástól, ívesek vagy szögletesek, esetleg a kettő kombinációja. A tábla egy talap-
zaton helyezkedik el. A talapzatok teljesen jellegtelenek, csak ritkán írtak a felületükre, többnyire 
a sírkő készítőjének neve került ide. A táblák kialakítása alapvetően kétféle. A legegyszerűbbeknél 
a felirat csak a kő szélességében és hosszúságában van felvésve. A cizelláltabb munkáknál mélyített 
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kerettel látták el a feliratokat. A legdíszesebb az oszlopokkal szegélyezett szöveg. Nem ritkán, egé-
szen pontosan 11-szer fordul elő a temetőben ez a megoldás.

A felirat felett néha még a táblán, de gyakran a fejezeten is, különböző motívumokat ábrázoltak. 
A sírkövek többségét a hagyományos fűzfa rajz díszíti. Különleges ábrákat nem találtam, mindössze 
egy esetben láttam dávidcsillagot, és öt esetben szerepel leszakított virág a köveken. A virág minta 
jelentéssel bír, ezzel olyan sírokat jelöltek, amelyeknél gyermek vagy ifj ú halt meg. Két fontos jelet 
kell még megemlíteni, a kancsót és az áldást osztó kezeket, a kohaniták és léviták szimbólumait. 
A kancsó jelek teljesen elszórtan találhatók a területen. A kohaniták helye azonban speciális, hiszen 
vallási kötöttségek miatt nemigen látogathatják a temetőket. Ezért számukra jól elérhető helyen kel-
lett rokonaik sírjait elhelyezni. Ebben a temetőben a kohanita sírok többsége a 253–320. terjedő 
sírok. Ez a temetőnek a felső részén található, a 14–17. sorokban. A jobb megközelítést még azzal 
is segítették, hogy a 14. sor alatti, 13.sor nem rögtön a fölötte lévő sor vonalában kezdődik, hanem 
a kohanita sírok alatt helyet hagyva sokkal beljebb áll az első kő. Ezzel is biztosítva azt, hogy a 14. 
sor elején lévő 7 sírt ne vegyék szorosan közre más sírok. Mindössze két helyen található még ilyen 
sír, a temető felső sarkában teljesen elkülönülve és az alsó sorok egyikében. A szimbólumok fajtái 
sokkal szegényesebbek, mint a status quo temető mintái. Amilyen egyszerűek az orthodox temető 
mintái, olyan változatos és sokszínű a neveket befoglaló keretek kialakítása. A sokféle vonal és geo-
metriai forma mellett megjelenik a menóra és a Dávid-csillag is mint díszítő elemek.

A status quo temetőben sokszor előfordulnak az úgynevezett “dupla” sírok, általában ezt akkor 
használták, mikor férjnek és feleségnek együtt állítottak emléket. Közös, hosszú talapzatra tették az 
egybefüggő nagy sírkövet. Alakja hasonlít a mózesi kőtáblához. Az orthodox temető ebben is eltér, 
csak két alkalommal fordul elő ilyen sír kialakítása.

A betűtípusok nagyon egységesek. Némi eltérések a kövek megmunkálásának lehetőségei miatt 
mutatkoznak. A kiemelt betűk csak neveknél és sorok elején, illetve a záró formulánál (“Legyen lel-
ke bekötve az élet kötelékébe”) fordulnak elő. Találtam néhány különös sírt, de ezek inkább rend-
hagyó fejezetek vagy formák, nem kiemelkedők, mint a másik temetőben. Mindent egybevetve, az 
orthodox temető sokkal puritánabb.

A rabbi sírja

Külön kell foglalkoznunk Silberstein Jesaja / Józsua rabbi, “a váci Gáon” sírjával, hiszen ez egyedülálló 
Vácon. A sír fölött ohel áll, amelyet nemrégiben felújítottak. Az ohel-ben kaptak helyet a lerombolt 
ravatalozóból átmentett emlékkövek. A látogató itt leülhet néhány percre egy imakönyvvel és leró-
hatja kegyeletét a rabbi előtt. A szokásnak megfelelően kövek, mécsesek és kivánság cédulák halmai 
ölelik körül a sírt. Még magán a sírkövön is találtam ceruzával vagy tollal írt kívánságokat. A sírkő 
márványból készült, formájában és méreteiben sem tér el a sírkertben lévő síroktól. A kis talapza-
ton álló táblán szépen bemélyített keretbe vésték a szöveget. A sír teljesen épen megmaradt, díszí-
tése egyedülálló. A név mintha egy kihajtott Tóra-tekercsre volna felírva, és a két oldalán egy-egy 
mintás Tóra látható. A Tóra kiemelt jelölése nyilván a rabbi tevékenységre utalt. A sírfelirat kék és 
piros színű betűkkel íródott, amely egyediségét hangsúlyozza. A kiemelt betűkből összeolvashatjuk 
a rabbi nevét. A sorok végén a betűk kicsit megnyúlnak, hogy egységes képet mutasson a feliratnak 
ez a része. Különleges kivitelében is szerény ez a sír, ha néhány nagy és pompás sírhoz hasonlítjuk 
a status quo temetőben.
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A Katzburg házaspár sírjai

Az orthodox temetőben – ahogyan azt már korábban említettem – a 39 és 174 számú sírokban fek-
szik Katzburg Dávid és felesége, Katzburg Dávidné Schwartz Etel. A két sír egymástól igen mesz-
sze, több sor távolságban található. Ez egyrészt a különböző halálozási dátumok miatt lehetséges: 
Katzburg Dávid 1936-ban, Katzburg Dávidné tíz évvel korábban, 1926-ban halt meg. Másrészt 
Katzburg Dávidot tiszteletre méltó személyként, a rabbi ohel-jéhez közeli helyen temették el. A sírok 
külső megjelenésében teljesen egyszerűek. A feleség sírja közvetlenül a fal mellett, már-már eldőlve, 
a földön fekszik, Katzburg Dávid sírja viszont jó állapotban van. Sem a sírok formája, sem díszítésük 
nem különleges, ezért nem emelkednek ki a temető soraiból: nem könnyű rájuk találni. Katzburg 
Dávid sírfeliratának szövege gazdag a nyelvi fordulatokban, ami egy íróhoz illik. A felirat szerkezete 
is eltér a megszokottól, nevét körbefonják a verses sorok.6

Összegzés

A temető, kissé félreeső elhelyezkedéséből adódóan, szinte háborítatlan. Sokszor töltöttem el hosszú 
órákat, sőt napokat a temetőben, látogatásaim során mégsem találkoztam soha senkivel, aki a rokonai 
sírjait látogatta volna. Ennek ellenére a temetőben a sírok mindig jól megközelíthetőek voltak – ez 
a temetőt gondozó család odaadó munkáját dicséri. A status quo temetőtől eltérően itt nem alakí-
tottak ki kis virágos kerteket a sírok körül. Nem találtam semmit, amely a keresztény temetőkben 
jellemző szokások átvételére utalt volna; a hagyományokhoz történő ragaszkodás nemcsak a sírok 
nyelvezetében és külső megjelenésében, de ebben a tényben is megfogható.

A SZÖVEGKÖZLÉSRŐL

A következőkben a sírfeliratok lehetőleg betűhív közlésére törekszünk. A sírköveken olvasható szö-
veget igyekeztünk minden részletében megőrizni, a kiemelést (eltérő betűméret stb.) is. Központo-
zást, rövidítést csak ott használunk, ahol ez a sírkövön van.

Az alkalmazott jelölések a következők.

[.] vagy [..] stb. kitört, kikopott, olvashatatlan betű(k), szó
kiegészítés [א]
(!) téves vagy a szokásostól eltérő írásmód

6 A felirat teljes szövege a bővebb szövegezésű sírfelirat-fordítások között olvasható.
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Weisz Lázár 
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Hier ruhet 
Markus Spitzer 

gestorben in seinem 74-ten 
Lebensjahre 

den 17 Novem 1872 
Gewidmet von seiner Gattin 

und Kindern 
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Hier ruhet 
unser theurer V[..]er 

Josef  Klein 
Friede seiner Asche 
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Hier ruhet 

Max Tritsch 
gest. am 8 Mai 1870 
im 16 – Lebensjahre 
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Hier ruhet 

Ein edler Jüngling 
Wilhelm Mandl 

17 Jahre alt 
begraben am 30. März 1866. 

Seiner Eltern Stolz und Wonne 
Der Brüder und der Schwestern Lust 

Seiner Freunde schönste Zierde 
Schwand mit ihm für immer! 

Friede seiner Asche 
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Hier ruhet 
Salamon Teplanski 
gestorben im Jahre 1863 

Ruhe seiner Asche 
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Itt nyugszik 

Schönstein Dávid 
Meghalt 1886 január 1-én 
mélyen gyászolják h� neje 

és gyermekei. 
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Fürst Rudika 
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Itt nyugszik 

Hecht Józsefné 
szül. Kohn Rozália 
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élt 65 évet 
meghalt 1912 október 4-én 

Áldás legyen poraira 
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Itt nyugszik 
Spátz Lipót 

élt 61 évet 
Béke hamvaira 
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Hier ruhet 
Samuel Grünberger 

alt 42 Jahre 
gestorben am 12 August 1877 

Friede seiner Asche 
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Itt nyugszik 
Spatz Hermina 

Élt 18 évet 
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Apfelbaum 
Erzsébet 

megh 1921 júl. 28  
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Prager Lipike 
szül: 19[..] Okt. 18 

Megh: 19[..] Febr. [..] 
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Itt nyugszik Istenben 

boldogult 
Hecht József 

Feledhetetlen férj kedves 
jó atyánk 

élt 55 évet 
Áldás lengjen porai felett! 

 
 

51 
� � 


�� ��� �����
 ��� ��� ��� 
��� ���� �� ��[.]��� ����� ���[.] 

	�� ������ 	
� ���� 
	

�	�	� 	���	 	����	 	��	 ��	 

	��� 
�

����� ����� ��� � ��	 ��� 

 	�� ���]��� [� ���� �� �� 
� � � ��� 	�� 
� 	����� 

��
 �
�� ��� 
���� �
 	������ ����� �
 	���� 

����	 ���� 	���� �	� 	���� 

�� 	�� �� 
Itt nyugszik 

Schwarcz [.]lona 
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Kohn Eszter 

sz. Schneller 
Meghalt november 24-én 

1867 
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Itt nyugszik 
Ilofszky Mór 

élt 73 évet 
megh 1883 febr 26 

Béke hamvaira! 
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Hier ruhet 
Johanna Schatz 

geborene Groszmann 
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Hier ruhet 

Albert Handtofska 
doctor der Medezin 

alt 35 Jahr 
gestorben den 21 October 
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gewidmet von seiner Gattin 
Anna Handtofska 
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Itt nyugszik szeretett fiunk 
Illofski 

Salamon 
Elhunyt életének 21 évében 

május 28-án 1866 
Siratva szülei és testvérei 

által 
Béke hamvaira 
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gestorben den 17-t Aprill 
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Hier ruhet 
Emanuel Schwarz 

gestorben am 28-ten November 1863 
Zarte Rose ruh in Frieden 

Kurzes Dasein war dir beschieden 
Kaum hast du das 12 Jahr erblickt 

Hat ein Sturm dich geknickt 
Ruhe deiner Asche! 
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Hier ruhet 

Fani Schwartz 
geb: am 6 - 

December 
1857 

gest:  am 9 - Juni 1860 

Friede ihrer Asche! 
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Hier ruhet 
Johanna Schwarz 

In der Blüthe ihrer Jugendkraft 
Wurde sie vom Tode hingeraft 

Ihr Leben war ihrer Eltern 



52 A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI

 

höchstes Glück 
Im Alter v. 10 Jahre geht sie 

zu Gott zurück 
gesorben am 25. April 1860 

Friede ihrer Asche! 
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Itt nyugszik 
[…..] 
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Itt nyugszik 
Steiner Sándor 

született 
1859 augusztus 15 

meghalt 
1888 június 21 
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––– 
Hier ruhen die irdischen 

Uiberreste der Frau 
Fani Steiner 

geborene Heiman 
gestorben am 31-ten Juli 1866 

in ihrem 30-ten Lebensjahre 
Tief  betrauert von ihrem Gatten 

Kinde und Verwandten 
Friede ihrer Asche! 
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Regina Bettelheim 
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––– 
Hier ruhet 

sanft in Frieden 
Dávid Barna 
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gestorben am 14-ten Chesvon 
5630 nach Isr. Zeitrechnung 

den 19-ten October 1869 
im 31-ten Lebensjahre 

Tief  betrauert und beweint von seinen Eltern 
Geschwistern und ganzen Familie so wie 

von allen die ihn kannten 
Leicht sei ihm die Erde. 
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––– 
Hier ruhen die irdischen Uiberreste (!) 

des 
Josef  Jelinek 

gestorben im 67-t Lebensjahre 
am 14-ten November 1871 

Ruhe seiner Asche. 
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Itt nyugszik 
Lengyel Erzsébet 

szül. 1887 május 2-én megh. 1887 szept 6-án 
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Hier ruhet 
Eva Hirschfeld 
gestorben d. 4. Ijar 

5605 
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Mary Lindner 
[.]8 Jahre alt 

gestorben am 1. Tamus 1849. 
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Hier ruhet 
Juli Metzger 

alt 38 Jahre 
gest. 3-ten Decemb. 1868. 
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Hier ruhet 
Rosalia Wertheimer 

alt 38 Jahre 
gestorben am 23 August 

1866 
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Hier ruhet 
Moises Levi 
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Tränka József 
meghalt február 14-dikén 1864 

életének 49-dik évében 
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Hier ruhet 
Emanuel Engel 

alt 54 Jahr 
gest. d. 1 April 1864 
Friede seiner Asche! 
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––– 
Rosalia Kalmann 

aus Szerdahely 
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Jakob Kurtz 
80 Jahre alt 

gestorben am 16 [..] 1860 
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––– 

Itt nyugszik 
Steiner Mór 

orvostan hallgató 
élt 20 évet 

meghalt május 28 
1868 

Béke hamvaira 
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Itt nyugszik 

Illofszky Rozália 
szül. Kohn 

megh 1887 febr 20 
Nyugodjék békében 

Aki […] Gizella leánya 
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Hier ruhen  

die irdischen Uiberreste 
der Frau 

Fanny Tritsch 
geborene Heinemann 

gestorben am 8-ten Oktober 1872 
im 54-ten Lebensjahre 
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Hier ruhen die irdischen 

Überreste des treuen Gatten 
Karl Heinemann 

gest. am 14. Sept. 1873. 
Alt: 58. Jahre. 
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Grünwald Isák 

élt 93 évet 
meghalt 1870 martius 22 
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––– 
Hier ruhen die irdischen Uiberreste 

des treuen Gatten und zartlichen Vaters 
Moritz Schneller 

gestorben in seinem 53-ten Lebensjahre 
den 4-ten März 1870. 
Friede seiner Asche! 
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Reiser Lázár 

 
 

161 
����� �
 ����� �	��� ������	� ��	��	 

�
�	

��� ���� 	� ��� ��
� ���	� 
��	 ��� 
��� ��
�� ��� ���	 

��� ��� ���� ������ ����� ����� 
���
�	 ���� ���
 ������ ����� �
�� 

����	�� ���� ������ ����� ��� ��� 
����� ��� ����
 �����	 �
�� �� 
���� ��	 ������ �	����� 
 ��� 

��� ���� �
� �	���� ���� �� 
 
1 
	"	 


 �� ���� �
�	 ��� ��� 
������ ��� ��
�� ����� 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 65

 

	� 	��	 ������ ����� 
�����
�� �
 ���� 

��
��
 �
	 

 	��� �� �� 	 ���)�(� 

	���� ��� �� 
 

Leopold Polatschik 
gestorben am 8. Feber 

1865. 
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Maria Polatschik 

geb. Zipser 
gestorben am 24. Januar 

1865. 
 

Friede ihrer unsterblichen Seele 
Sanfte Ruhe ihrer Asche! 
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Dávid Markstein 
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Hier ruhen 
Kathi und Adolf   

Steiner 
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Hier ruhet 
Theresia Löwy 

geborene Wilheim S. 
gestorben im 82 Lebensjahre 30 Octob. 

1871 
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Netti Fleischman 
alt 22 Jahre 

gest: 26 . Nov: 1872. 
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––– 
Hier ruhen die irdischen 

Uiberreste der Frau: 
Emma Steiner 
geborne: Heiman 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 67

 

gestorben am 12 Dezember 1871 
in ihrem 25-ten Lebensjahre 

Tief  betrauert von ihrem Gatte 
Kindern und Verwandten 

Friede ihrer Asche! 
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––– 

Berczeller 
Rosa 

szül. Tranka 
megh 1871 március 17 

életének 27 évében 
Béke hamvaira 
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Ignatz W. Spitzer 

alt 50 Jahre 
gest. den 19. Dezember 1869 
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Hier ruhet 
Sandor Blau 

Ein verhängnisfolles Unglük (!) 
entriß ihn den seinigen die 

ihn ewig betrauern. 
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Neu Jen� 
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Hier ruhet die jugendliche allzufrüh 

verstorbene 
Betti Spitzer 

die treue und liebevolle unvergeßliche Gattin 
Ma[.]c Spitzer 

Sie wurde vom Tode weggerafft im 4-ten Jahr 
ihrer überaus glücklichen Ehe: 

in der Blüthe ihres Lebens kaum 26 Jahre alt 
einschlief 

sie ruhig am 13-ten Juli 1873. Friede  
ihrer Asche 

Beweint und tief  betrauert von ihren  
treuen Eltern 

Gatten und einzigen Tochter 
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Hier ruhet sanft in Frieden 
die edle Gattin und gute Mutter 
Theres Steiner geb. Engl 

gest. im 36 Lebensjahr 6 Feb 1872 
Tief  betrauert von ihren Gatten 4 Kinder 

Ruhhe ihrer Asche 
––– 

Theres Steiner geb. Engl 
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––– 
Hier ruhet 

Marie Kollmann 
gestorben im 52-ten Lebensjahr 

am 30-ten Juni im Jahre 1873 
zu ihren Füßen ruhet 

ihre 24 jährige 
Tochter Toni 

Friede ihrer Asche! 
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Regner Zsófia 
szül Beck 

megh 1873 aug 8 
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Hier ruhet 

Marie Klein 
geborene Eisler 

alt 33 Jahre gestorben am 9. December 
1877 

Friede ihrer Asche! 
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Itt nyugszik  

Perlusz 
szül Singer Rozália 

élt 27 évet 
meghalt 1880 január 25 

Béke hamvaidra 
 

Kohn Arnold 
Budapest 
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––– 

Hier ruhet 
Luise Fischel 

geb: Ungar 
alt. 26 Jahre gest: den 7. Dec: 1876. 
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Hier ruhet 
Katharina Mandl 

 
 

203 
� � 

���	� ���	 ���	 
	� 

������ ��
�� 
� ��� ����"����� ��� � 

��
 	
�� 
	  � � � 

Isak Neuman 
gestorben am 8 Feber 

1875 
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––– 
Hier ruhet 

Fany Weisz 
geborene Löwy 

gestorben am 21-ten März 
1874 

in ihrem 37-ten Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 
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Hier ruhet 
Moses Steiner 

gestorben im 83-ten Lebensjahre 
den 23-ten Cheschvan 5633 

(13-ten November 1873) 
Tief  betrauert 

von seinen Kindern, Verwandten 
und Freunden sowie von Allen 

welche seinen frommen 
Lebenswandel kannten. 

Friede seiner Asche! 
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Josef  Steinmetz 
gest. am 7. Nov. 1873 

alt 83 Jahre. 
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Hier ruhet 
Fani Fleischmann 

geb. Fuchs, gestorben am 22 
Sept. 1873. im 41-ten Jahre 

ihres fromen Lebens. 
Friede ihrer Asche! 
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Hier ruhet 
Ladislaus Meissner 
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gestorben am 5-ten Mai 1877 
in seinem 68-ten Lebensjahre 

Tief  betrauert 
von siener Gattin seinen Kindern 

Enkeln und Verwandten 
Friede seiner Asche! 
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Hier ruhet 
Amalia Pápa 

geb. Stein 
gestorben am 14-ten September 1876 

in ihrem 22-ten Lebensjahre. 
Friede ihrer Asche! 
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Ullmann Józsefné 
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Salamon Ignácz 
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––– 
Hier ruhet 

meine treue geliebte 
unvergeßliche Gattin 
Elise Neustadtl 

geborene Haar 
verschied am 22-ten Dezember 1875 

nach einer 15 jährigen glücklichen 
Ehe in ihrem 31-ten Lebensjahre 
Tief  betrauert von ihrem treuen 

Gatten und ihren Verwandten 
Es ist nicht die letzte Ehre dieser Stein 
Du gehörst auch noch im Grabe mein 

Denn jenseits im andern Land 
Reichst du mir wieder deine treue Hand 

Friede ihrer Asche! 
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––– 
Hier ruhet 

Hermann Weisz 
alt 30 Jahre 

gestorben am 21. Juni 1875. 
Hinterliesz eine trauernde Wittwe 

und 3 Waisen. 
Friede seiner Asche! 
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Itt nyugszik 
Róth Károly 
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––– 
Hier ruhet 

unsere treue und unvergeßliche 
Mutter 

Cecilie Neustadtl 
geborene 

Ehrenthal 
gestorben am 9-ten September 1886 

im 85-sten Lebensjahre 
von Kindern Enkeln und Urenkeln 

aufs tiefste betrauert 
Sie ruhe sanft in Frieden! 

Mit meinem Herzen fühle[.] [..]send 
unermüdlich […] Geiste 

in langer Lebenszeit 
ihr […] durch's Leben still 

[…] […] ins Reich der Unendlichkeit 
Nicht ihr Leichenstein, 

ihr Leben ist ihr Denkmal 
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Itt nyugszik 
Seligmann 

Rozália 
szül. Rottman 

Meghalt 1875 Április hó 11-én 
Élete 59 évében 
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Jakob Löbl 
gest 

am 24. Juli 1890 
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	  � � � 
���� 	�� �� 

––– 
Hier ruhet 

Kati Scheiber Steiner 
geborene Heksch 

alt 80 Jahre 
gestorben am 17. Juli 1884. 

Tief  betrauert von ihren Kindern 
Enkeln und Urenkeln 

Friede ihrer Asche! 
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	  � � � 
––– 

Hier ruhet 
Markus Ungar 

An diesem Grabstein sollst du lesen 
Daß […] […] […] gewesen 

Tief  […] […] war […] Kindespflicht 
Lieber […] […] […] du dich 

Regine Ungar 
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Steiner Lipótné 

sz. Grósz Rozália 
meghalt 1882 
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––– 
Emanuel Weisz 

alt 1[.] Jahre 
gest. am 25 Juni 1881 
Friede seiner Asche! 
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––– 
Itt nyugszik 

Weisz Miklós 
meghalt 1878 Augusztus 31-dikén 

életének 16-dik évében 
Béke legyen hamvaira! 
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Hier ruhet 
Tief  betrauert von der Gattin 

Marie Stern und Kinder 
der am 23-t Jan. 1880 

im 71. Lebensjahre verblichene 
Salamon Stern 
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Hier ruhet 
Julie Meissner 

geborene Pressburger 
gestorben am 13-ten Juli 1879 

in ihrem 64-ten Lebensjahre 
Tief  betrauert von ihren Kindern 
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Enkeln und Verwandten. 
Friede ihrer Asche! 
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––– 
Hier ruht 

Julie Nascher 
Arnheim 
geb. 1844 

gest d. 15. Mai 1879. 
Tief  betrauert von den Ihren! 

Segen ihrem treuern 
Angedenken 
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––– 

Itt nyugszik 
Schuller József 

meghalt Váczon 1878 
Január hó 15-én 

életének 58-ik. 
Boldog házassága 33-ik 

évében. 
Gyászolják megszomorodott 

özvegye gyermekei 
és rokonai 

Béke lengje körül sírját 
azon édes 

atyának 
aki szívén a család boldogítása 

feküdt. 
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––– 
Itt nyugszik 

Grünberger 
szül. 

Zilzer Nina 
megh. Május 1-én 

1886. élte 29. 

boldog házassága 
4-ik évében 

Mélyen siratják 
férje és gyermeke. 

Béke lengjen porai felett 
Ne sírjatok ti sebzett gyászolok 

Itt porhüvelye szendereg csupán 
Nemes lánglelke odafenn ragyog 

A mennyben értetek fohászkodik 
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Hier ruhet 
Bertha Stern 

betrauert von ihren 
Eltern und Vervandten 

gestorben in ihrem 18 tn 
Lebensjahre 5 tn August 

1885 
Friede ihrer Asche 
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Itt nyugszik 

Rosenfeld Aladár 
meghalt 25 éves korában 

[…] 
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Kohn Vácz 
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Hier ruhet 

Wilhelm Grünhut 
alt 65 Jahre 

gestorben am 13. Mai 1877. 
Friede seiner Asche! 
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Julie Rosenberg 
geb. [F]romme[r] 

gestorben im 55 Lebensjahre 
den 12-ten October 1886. 

Friede ihrer Asche! 
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Itt nyugszik 
Perl Regina 

hajadon 
meghalt 

1885 augusztus 16-án 
Életének 23-ik évében 

Siratja a Perl család 
Béke hamvaira 
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––– 
Hier ruhet 

Amalia Rosner 
geborene 

Schwartzkopf 
tief  betrauert von ihren Gatten und Kindern 

gestorben im 57-ten Lebensjahre am 4-ten 
August 1885. 

Friede ihrer Asche! 
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Élt 56 évet megh 1884 nov 12 
Béke hamvaira 
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[Kohn Victor Vácz] 

––– 
Hier ruhet 

unser vielgeliebter Vater 
Josef  Schneller 

gestorben 
im 62-ten Lebensalter 

im Jahre 1883. 
Friede seiner Asche! 
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––– 
Hier ruhet 

Rosalia Weisz 
geb. Steiner 
alt 52 Jahre 

gest. den 26 Oktober 1883. 
Friede ihrer Asche! 

Betrauert von ihrem Gatten 
und Kindern. 

 
 

260 
� � 

���� ��� ��� ��� 
���� ���� ��	� ����� 

�	� � 
���� ����� 

	� 
����	 �� ���	� ����
 �� 
������	 ������
 	���� � 
����� 	�
�� ���� ���� ��� 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 85

 

������	 ���� ����� � 
�����
 �
� ���� �
� � 
�	����� 	�� �� 	
� 
������ ���
 �����  
�������� ����� ��	� 
�����
���� ������ 	
 

���� �� ���� 	� ���� 
�
 ��� ���� 
���� ��� ��� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Grosz Dávid 

élt 63 évet 
meghalt 1882 

június 12 
Béke hamvaira 
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––– 
Itt nyugszik 

Rosenberg József 
élt 90 évet 

megh 1882 május hó 19 
Béke poraira 
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[Kohn Károly Budapest] 
––– 

Itt nyugszik 
Gross Farkas 

élt 68 évet 
meghalt 1881 március 21. 

Béke hamvaira! 
Gyászolják 

megszomorodott özvegye 
gyermekei unokái és rokonai 

 
 

263 
� � 

���	 ���	 ���	 
�	"� 


���� 
���� 	�� � 

��� ��� ��� � ��� ���� 
� � ��� ����"��� � �� 

��
 ���� 
����� ����� ���� ���� ��� 	
 
���� ���� ���
 ��
	 ���
� ��� 
������ 	���
� ����� 	�� 

���� ������ 
����� ��
� ����� ��� ����� �� 

�		 !����� ���	� 	���� 



86 A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI

 

���� 

���� �
 	�
 ����� 	� 
	���� ��� �
 ���� 		� �� 
�	����	 	�� �� ���	 ��	��� �� 
�	���
 ����� ����� �	� �� �
 � 
�	���
 �� �� ����
 ��
� �	 
�	���	 ��� ����� 	��� 	��� �	 

� ������� 

�� � 	
��� 

��
 ���� ��� �� 	���� ���� �� 	���� 
	  � � � 

––– 
Hier ruhet 

das Ehepaar 
Gabriel Braun 

alt 68 Jahre 
gestorben den 2. März 

1881. 
Tief  betrauert von seiner 

Gattin, Kindern. 
Schwiegersöhne u. Enkeln. 

Friede seiner Asche! 
und seine Gattin 

Rosalie Braun 
geborene Zilzer 

alt 78 Jahre 
gestorben den 25. März 

1896 
Tief  betrauert von Ihren Kindern. 

Schwiegersöhne Enkeln u. Urenkeln. 
Friede ihrer Asche! 
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Hier ruhet 
Amalie Juhl 

geb. 
Blumgrund 

an den Seite ihres geliebten Gatten 
gestorben am 31. Dezember 1893. im Alter 

von 72 Jahren 
Friede ihrer Asche! 
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H. R. 
Ignacz Regner 

gest. 4 Juli 
1883 
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Simon Löwenheim 

gelebt 56 Jahre 
gest. am 25. August 

1878 
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Itt nyugszik 

Deutsch Zsigmond 
meghalt élte tavaszán 

20 éves korában 1881 év 
április hó 20 

Béke hamvaira 
Siratva felejthetetlen szül�it�l 
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Rozália Reiner 
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Steiner Ignácné 
szül 

Neustadtl Rozália 
A legjobb feleség és anya 

A szegények pártfogója 
Áldás Béke hamvaira 
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Itt nyugszik 

Grosz Israel 
meghalt 1888 November 1 

Életének […] évében 
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Itt nyugszik 
Pick Ignácz 

[…] 1888 december 1 
élt 47 évet 
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Itt nyugszik 
Grosz Rudolf 

meghalt 26 éves korában 
1888 év szept 12 

Béke hamvaira! 
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Nicht sein Leichenstein 

sein Leben ist sein Denkmal. 
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Heller 
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Eizler Szali 
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Itt nyugszik 
Keller József 

Siratja h� neje és szeret� 
gyermekei 
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Itt nyugszik Istenben boldogult 

Epstein József 
Élt 46 évet boldog házasságban 

töltöttek 15 évet elhunyt március 
10-én 1887 

Nyugodjon békével jósága 
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Hier ruhet 
Johanna Weiss 
geborene Knöpfler 

gestorben im 68-ten Lebens 
jahre den 14-ten Juli 1886. 

Friede ihrer Asche! 
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Itt nyugszik 

Grosz Rozália 
élt 43 évet 

meghalt 1886 április 19-én 
Gyászolják h� férje és kedves 

leánya 
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Weisz Jakab 

meghalt marczius 10-én 
1886 
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––– 
Samuel Freund 

im Alter von 83 Jahre 
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Itt nyugszik a jó és jámbor 

asszony 
Ehrenfeld Netti 

Siratva férjét�l és gyermekeit�l 
meghalt 1888 nov. 25 

Életének 52 évében 
Béke hamvaira! 
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Goldstein Betti 
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Goldstein Adolf 
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Hier ruhet 
Henriette Saxel 

geb: Kohn 
gestorben den 3-ten September 1879 

im 50 […] ihres Lebens 
Betrauert von ihren Gatten 

und Verwandten 
Friede ihrer Asche! 
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Hier ruht ein edles Weib 

Hermine Mandl 
gest. am 17-ten Oktober 1879. 

Betrauert von ihrem Gatten und 
ihrer Tochter 

Ach! die Gattin ist’s die theure 
Ach! es ist die treue Mutter 

Die der schwarze Fürst der Schatten 
Wegführte aus dem Arm des Gatten. 
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Kohn Márkusz 
 
 

296 
[törött] 

	
� � 
��� 

 ���� ��
�� �� 	����)�(� 

Rosenberg Jakabné 
Élt 84 évet 

meghalt 1917 decz 4 
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––– 

Itt nyugszik 
Rosenberg Mór 

meghalt 1904 július 12 
Boldog házasságának 16-dik 

évében 48 évesen 
Siratva özvegye 

két árvája 
öreg szülei által 

Béke poraira 
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––– 

Itt aluszsza örök álmát 
Reiser Henrik 

meghalt 
1897 április hó 16-án 

életének 46-dik évében 
Siratva özvegye leányai 

és rokonaitól 
Béke poraira 
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––– 
Grünhut Dávidné 

szül 
Reiser Josefa 

1921 márczius 11 
75 éves korában 

Béke poraira 
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––– 
Itt nyugszik 

Grünhut Dávid 
meghalt 1899 

Deczember hó 10-ik napján 
58 éves korában 

Béke poraira! 
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––– 
Itt nyugszik 

Glasel Jakab 
meghalt 

1910 július 13-án 
életének 76-dik évében 

Kegyelettel 
�rzik emlékét 

gyermekei, vejei és unokái 
Nyugodjék békében! 
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Szamek Józsefné 
Grünhut Helén 
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Hier ruhet 
Frau 

Johanna Reiser 
geb. 

Weisz 
gest. 26 Juni 1889. 
im 47 Lebensjahre. 
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––– 
Hier ruhet 

Nathan Zilzer 
alt 64 Jahre 

gestorben den 3 Juni 
1889 

Tief  betrauert von seiner Gattin 
Kindern Schwiegersöhne und 

Enkeln 
Itt nyugszik 

Zilzer Náthánné 
szül Austerlitz Franciska 

élt 83 évet 
meghalt 1912 január 24-én 

Béke lengjen áldott porai felett 
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Kohn Ábrahámné 

élt 63 évet 
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––– 

E sír hant alatt nyugszik 
elfelejthetetlen édesanyánk 

Rotschild Borbála 
mely életének 63 évében 

1872 április hó 24-én jobb létre szenderült 
siratva gyermekei 

és számos unokái által 
Örök béke lengye (!) porait 
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Itt nyugszik 

Weisz Józsefa 
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Itt nyugszik 
Neumann József 

élt 69 évet 
meghalt 1882 november 27 

Béke hamvaira! 
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––– 

Dr Révész Sándor 
ügyvéd 

1883–1940 
Lelke mélyéig gyászolja vigasztalhatatlan 

özvegye és egyetlen fia 
Hitközségének többszörösen elnökviselt 
kimagasló alakja, erényekben b�velked� 

bölcs ember nemes lélek volt. 
Áldott legyen emléked! 
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––– 

Révész Béla 
ügyvéd 

szeret� hitvesének 47 
éven át legh�ségesebb 
és legodaadóbb férje, 

két fiának legjobb édes- 
apja és példás nevel�je 

hitközségének több ízben 
lelkes vezet�je 

meghalt életének 
73-dik évében 

1924 január 22-én 
Áldás és béke hamvaid felett! 

Révész Béláné 
szül. Kohn Hermin 

h�séges szeret� feleség a 
legjobb anya és nagyanya 

a n�egylet díszelnöke 
meghalt életének 

78-dik évében 
1934 május 25-én 

Az asszonyok dísze voltál te anyánk, 
Istenfélelmet mi t�led tanulánk, 
gondolj örök szeretettel reánk, 

égi áldásodért könyörög imánk, 
Áldás és béke hamvaid felett! 
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Reizer Lázárné 
Polláck Johanna 
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Hunima Vácz 
––– 

Itt nyugszik 
Reiser László 

meghalt 
1891 február 4-én 

élte 50 évében 
Nyugodjék békében 
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––– 
Hier ruhet 

Frau 
Nanette Heller 

tief  betrauert von ihrem 
Gatten und von ihren 

trauernden Kindern 
gestorben am 9-ten October 

1887 
im 54-ten Lebensjahre 

Friede ihrer Asche! 
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[olvashatatlan] 

Itt nyugszik 
Neuman Zsiga 
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Blau Miksa 

1849–1929 
 
 

355 
� � 

	�� ����� �	� 
� 	����� 	�� 

 	������ � ��� 
����� 

���� � ��� ���� 
���� ��� 

�
"� 
	  � � � 

––– 
Itt nyugszik 

Deutsch Mór 
megh 1918 ápr 30 

87-ik életévében 
Áldásos életét családjának 

és a jótékonyságnak szentelte 
A váczi 

Betegsegélyez� egylet megalapítója 
és 30 évig elnöke volt 

emlékét kegyelettel 
�rzik gyermekei és unokái 

Béke hamvaira 
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––– 

Itt nyugszik 
Weisz Sámuel 

meghalt 
1915 június 16-án 

Becsületben eltöltött 
életének 82-ik évében 

Az áldott jó apa emléke 
h�séges gyermekei 

szívében örökké 
élni fog! 

Nyugodjék békében! 
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Kohn Simon 
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Itt nyugszik 
Kohn Ignácz 
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––– 
Kohn Ádám 

meghalt 84 (!) éves korában 
1906 deczember 10-én 

„Szelid volt élte, s úgy vegyültenek 
az elemek benne, hogy fölkelhete 
a természet s világnak mondhatá: 

Ez férfi volt.” 
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Deutsch Dávid 
 
 

361 
� � 

���� �� ���� 
� 
	� 	
��� ���	 

����� 
�	�	 ���� 	� � 

� ����"� ��� �"�� � 
���	 

	�� ���
�� ��� 
� '��� 
	�� 

����	
 	
��
 ��� ���� �� 
	�� ���
 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 107

 

������ �� 
� ����
 �
� ����� 
	��
 

	  � � � 
––– 

Kohn Béla 
élt 69 évet 

megh 1930 január 28 
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Itt nyugszik 

felejthetetlen drága 
anyánk és nagyanyánk 

Hirschfeld Gyuláné 
szül Rotschild Katalin 

1839–1917 
Nyugodjál békében 

Siratja gyászoló családja 
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Hirschfeld Gyula 
48-as honvéd 

1825–1920 
Igaz mint ember h� mint hazafi 
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Szilárd mint jellem ilyen vala � 
Egy tiszteletre méltó �si kép 

Mit nem változtatott meg az id� 
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Itt nyugszik Istenben boldogult 

Steiner Zsigmond 
Béke hamvaira 
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Ungar S. Vácz 
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Itt nyugszik 
Laufer Szali 

szül 18[.]1 évben megh 
1887 február hó 9-én 
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––– 
Leopold Laufer 

gestorben im 54-ten Lebensjahre 
den 13-ten September 

1880. 
 
 

376 
� � 

�
	 ��� ��	
� ��� ��� 
��� ��� ���� 
� 

������ ���� ��� ���� 
���� ��� 	���� ���
 

	"� 	"	 
������ ���� 

� ��
��
 �
	�"� � 

 ���)�(� 

	  � � � 
 
 

377 
� � 

 	���	 	��	 
 ��
���  �
��� �"	 

 	� �����

��� ������ "� 
� 	����"����	 �� � � 

���� ���	 �
� ���� 
	�� �� ����� �� 

����� ���� ���� ��� 
	�� �	� 
�� 	��� 

��� 
�� ��� ��� ��� 
	�
� 
� ��
� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Istenben boldogult 

Schneller Miksáné 
Bloch Josefine 

élt 65 évet 
meghalt 1924 jan 9 

A jóság a hitvesi és anyai szeretet páratlan 
mintaképe 

voltál a vezet� és �rz� 
angyalunk 

Fáklyaként lebegsz el�ttünk 
Soha nem múló szeretettel 

�rizzük és áldjuk emlékedet 
Pihenj csendesen 
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––– 

Itt nyugszik 
Istenben boldogult 

Schneller Miksa 
élt 75 évet 

meghalt 1925 október 3 
Jellemed acél volt a szíved drágak� 

Nemes lelked örökké velünk van 
nem sz�n� bánattal siratunk 

Drága jó atyánk és nagyatyánk 
Nyugodjék békében! 

 
 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 111

 

379 
� � 

	�� �
 	����� 	���� 
� 	
� ���� 	���� 	���	' 


��� 
������ �"	 

� � '���� ����� ����� ���� 
� 	����" �
�� 	 ��� �
 ����)�(� 
	  � � � 

––– 
Szamek Lili 

férj. 
Dr. 

Révész Sándorné 
1895–1927 

Orchydeák között is legfen- 
ségesebb ibolyák között is 

legszerényebb jó asszonyok 
legjobbika aludj nyugodtan. 

Fiatal elmulásodat kis árvád, 
férjed, szülöid, fivéred soha 
nem muló gyásszal örökké 

siratjuk. 
A Földre tévedt 

és visszaszált. 
“Csak a kegyelet örökké lobogó fáklyája 

világitja sötét fájdalmunkat” 
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Kohn M. Vác 
A vasutnál 

––– 

Dr. 
Szamek Endre 

1887–1923 
Szegények mentora, 

szorgalom mintaképe 
aludd nyugodtan örök 

álmodat. 
Szüleid, testvéreid 

örökké siratunk. 
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	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Szamek Manó 

1856–1935 
Életének 79 esztendeje 

elröpült a munka lázában 
mindenkit szeret� szíve 

�t magát hagyta el. 
Mind akik szerették, mind 

akik becsülték, mind akikkel 
jót tett, sirassák velünk 

együtt megdics�ült véd�nket 
aki elment, korán elhunyt 

mindég gyászolt gyermekeihez. 
Örökké nélkülözik 

bánatos özvegye, fia, unokája. 
Mártírhalált halt  

özvegye: 
sz. Strausz Etel 
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emlékére 
Végre is: “A lélek él, találkozunk” 
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––– 
Dr Schneller Ferenc 

ügyvéd 
élt 40 évet 

meghalt 
1921 november 8-án 
Áldott legyen emléke 

 
Boros és Kohn 

Bpest Károly Körút 17 
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––– 

Itt nyugszik 
A h�séges férj 
és legjobb apa 

Braun Ignácz 
meghalt 

1916 május hó 13.-án. 
65 éves korában. 

Nemes volt élete, 
nyugodt legyen pihenése 

Neje, gyermekei 
és unokái siratják 

Vízként folyó könnyekkel 
béke veled atyánk 

és örök élet� lelkeddel. 
Braun Ignáczné 

1854–1936 
Jó anyánk 

nyugodj békében. 
Az ellenség által elhurcolt 

drága testvérünk 
Bánó Henrik 1888–1944 
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Beck Ignácz 

1855–1939 

2 
	���	 	���	 	��	 
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Beck Ignaczné 
sz Weiner Paula 

1861–1938 
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Minta férj tökéletes apa egész ember 

Dr 
Oberländer József 

ügyvéd, téglagyáros 
meghalt 1934 január 3-án 

Életének 66-ik, házasságának 32-ik évében 
Nyugodjék békében! 

Hitvesét: 
Szül. 

Hetényi Margitot 
kis unokáival 

Gyurival és Öcsivel 
együtt Auschwitzban ölték meg 

1944-ben 
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––– 
Reiser Antalné 

sz. Glasel Rózsa 
meghalt 1938 február 12, 

élete 68. évében. 
Legyen pihenésed békés 

és emléked áldott. 
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Klein Sándor 

1881–1941 
A legjobb férj, apa, nagyapa, testvér, 

aranyszív� igaz ember volt. 
Aki csak ismerte szerette becsülte. 

Az ellenség által elhurcolt drágáink emlékére 
szeretett feleségem Klein Etelka 

egyetlen leánya Vilma 
felejthetetlen unokái Gyurika és Józsika 

és öccse Klein Manó 
és neje Freiwirt Erzsike 

Soha el nem felejtünk 
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––– 
Zilzer Adolfné 

szül. Piszk Erzsébet 
1874–1924 

Nemes és áldásdús élete 
felejthetetlen marad 

szeret� férje és rokonai 
emlékében 

Áldott legyenek porai 
Zilzer Adolf 

1860–1938 
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––– 
Zilzer Dávid 

1858–1928 
Amíg élt szerettük 

mióta meghalt siratjuk. 
Emlékét kegyelettel �rzi 

szeret� családja 
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––– 
Zilzer Sándor 

1853–1911 
Emlékét kegyelettel �rzi 

gyászoló családja. 
Zilzer Sándorné 

szül. Frisch Irma 
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––– 
Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
Weiner Ignácz 
Siratva gyermekei, 

veje unokái és dédunokái 
által. 

Élt 84 évet 
meghalt 1915 nov. 3-án. 

Áldás poraira 
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––– 
Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
Weiner Ignáczné 

szül. Weisz Regina 
Siratva férje, gyermekei 

unokái és dédunokái által 
élt 81 évet 

meghalt 1914 dec. 2-án 
Áldás poraira 

 
 

393 
� � 

	���	 	��	 
 �
������ "	 

� ��� '
����� ����� 
� 	����"����  

���� 
	  � � � 


����� �� 
––– 

Sámuel Arturné 
szül 

Beck Berta 
1882–1918 

Áldás poraira 
Emlékét 

kegyelettel �rzik 
férje, gyermekei, 

szülei, testvérei 
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––– 

Beck Rózsa 
1886–1918 

Áldás poraira 
Emlékét 

kegyelettel �rzik 
szülei, testvérei 
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––– 

Kardos Jen�né 
szül 

Beck Ida 
1895–1918 

Áldás poraira 
Emlékét 

kegyelettel �rzik 
férje, fia, 

szülei, testvérei 
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Hisz te voltál boldogságunk 
csillaga, 

csillag nélkül oly sötét az 
éjszaka. 

––– 
Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
Boros Jakabné 

szül Spitzer Kornélia 
élt 46 évet 

meghalt házassága 
19-dik évforduló napján 

1915 november hó 28-án 
Siratja bánatos 

férje és négy apró árvája 
Boros Jakab 

1863–1928 
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––– 
Itt nyugszanak 

drága jó szüleink 
Lövinger 

1 
József 

megh. 1907 január 6. 
69. évében 
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2 
Regina 

megh. 1906 január 24 
63. évében 

Siratva szeret� gyermekeik 
és unokáik által. 

Egy egész élet 
fáradhatatlan és önfeláldozó 

munkájuknak gyümölcseként 
ez érlel�dött. 

Lövinger Mór 
1867–1923 

Istenfélelem, embertársai megbecsülése, 
családja boldogítása, volt áldásos Életének 

egyedüli célja. 
Áldás és béke lengjen drága hamvaik felett! 
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Hunnia Vácz 

––– 
Itt nyugszik 

Oberländer 
Izidor 
meghalt 

1890 november 21 
életének 49-dik évében 

Nyugodjék békében 
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––– 
Itt nyugszik 

Beck Adolf 
meghalt 

1894 márczius 3-án 
élete 71-ik évében 
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––– 
Itt nyugszik 

Beck Kádi 
született 

Weisz 
Meghalt 1896 Deczember 

20-ikán életének 73-ik 
évében 

Nyugodjék békében! 
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––– 
Itt nyugszik 

Oberländer 
Izidorné 

meghalt 
1907 október hó 

12-én 
életének 59 életévében 

Nyugodjék békében! 
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Itt nyugszik 
Breuer Mihályné 

született 
Weiner Mária 

élt 88 évet meghalt 1921 február 27 
Béke hamvaira! 
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Breuer Mihály 
1834–1918 
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	�� ��� �� 
Weisz Jakab 

1848–1918 
Mártírhalált halt szüleim 

öcsém dédikénk emlékére 
Kóspallagról 

Kóhn Jen� 
Weisz Jozefin 
Kóhn László 

Weisz Jakabné 
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1944-ben Mártírhalált haltak 
drága szüleink és testvéreink 

soha el nem múló fájdalommal 
gyászoljuk 

���� Kövesi József 
és neje 
	��� Pick Irén 

gyermekei 
����� Kövesi József 
	�
 Kövesi Ilona 

	�� Kövesi Erzsébet 
és férje 

����� Pauncz Ferenc 
unokák 

����� Jancsika 
��� Józsika 
����� Jancsika 
���� Weisz Miksa 

�� Weisz Rózsa 
fia 
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Itt emlékezünk meg 
mártírhalált halt fiaidról 

Andor és Sándor 
családjáról 

––– 
Krieger József 

1867–1927 
Gyászolja hitvese és 

szeret� gyermekei 
Krieger Józsefné 
szül Breuer Róza 

1867–1936 
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––– 
Krieger Aranka 

férj. 
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Dr Löbl 
Gyuláné 

megh 1928 dec. 2 
élt 29 évet 

Csókos ajkad volt az 
édeni méz lelked melege 

az éltet� napsugaram 
szemed sugara a Sechines 

fénye szavad zengése 
a cioni hárfa 
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Schweitzer 
Mór 

1862–1936 
Áldás és béke legyen 

porai felett 
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 ��
��� "	 

�� �� � 	���� 
Kohn Bözsike 

1906–1942 
Siratják 

szülei és testvérei 
 
 

410 
[törött] 

Wermes Alfréd 
 
 

411 
� � 

���� 
� 
��� �"	 

Frankl Rudolf 
1875–1942 

 
 

412 
� � 

	���	 	��	 
��� 

	�� 
�����

�	 

�"	 
����
 	���� 

	����� 

 �� 
�
� �)�(� 

	  � � � 

���� �� 

––– 
Holländer Zsigmondné 

Kellner Regina 
1873–1942 

Önfeláldozó drága 
jó édesanyánk 

emléke 
örökké hálás gyermekei 

 
 

413 
[olvashatatlan] 

 
 

414 
� � 

Kohn Adolfné 
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1937 
	�� 

�	�	 �	�� 
���� �� � 

	�� �� � 	�� 
 
 

415 
Hajós Lilike 

1912 dec.–1913 aug. 
 
 

416 
� � 

	���	� 	���	 	��	 
��� 

	�� �
��� 
�"	 

����	 ��� 
�"� ���� 
���� 	"	 

	�� ����
 	���� 
	����� 
�� 

���� 	���� ���� � 
� ��� '� ���� ���'�'�'� '
)�(� 

	  � � � 
	�
 	�� 	�� �� 

	��	 	�
�	 
���� � 	�� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Gross Israelné 

szül 
Grossmann Fani 

Siratva h�n szeretett 
gyermekei által. 

meghalt 
65-ik életévében 

1907 junius 15-én. 
Béke hamvaira! 

 
 

417 
� � 

	���	 	��	 
����� � 
�� 

Itt nyugszik 
Deutsch Mórné 

szül Sesler Fanni 
A legjobb hitves és 

legönfeláldozóbb 
anya és nagymama 

meghalt 1904-ben életének 69 évében 
47 évi boldog házasság után 

Siratva feledhetetlen férjét�l és 
gyermekeit�l 

Áldás és béke hamvaira! 
 
 

418 
� � 

	���	 	��	 
� 


��� � 	���� 
�"	 

––– 
Itt nyugszik 

Deutsch Dávidné 
szül Bramer Mari 

A legjobb hitves és legönfeláldozóbb 
anya és nagymama 

meghalt 1894 január 18 életének 
95-dik évében 65 éves boldog házasság után 

Siratva gyermekeit�l és unokáitól 
Áldás és béke hamvaira 

 
 

419 
� � 

��� ��� ���� � 
���� ���� 

 �	��� ����  
����
�� ��� 
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� ����"� �"�
�� � 
����	 
�� ������ 	�� ����  

���� ����� 
����	 	��� ��� ���� ��� 

	�� ����� 
	������ �� �� �� �
  

���� ���� 
��
� �	� ���� �� ���� 

������ 
	  � � � 

 
Somogyi J és fia 

Bpest Köztemet� u 7 
––– 

Itt nyugszik 
a legjobb apa és ember 

Goldberg 
Guttman 

meghalt 
1907 november 17-én 

élt 82 évet 
Siratják h� gyermekei 

Áldás lengjen 
nyughelye fölött 

 
 

420 
� � 

�� ��� 	����
�  
 �
���� �"	 

����
�� ������ � ���� 
� 	����"� ��� �"�
�� � 

�
 ���� ���"� 
�	����� 	��� ���� 

�� ���� 	� 
����� ���� 	�� 

�� ���� 	��
� 
��	�� 	�� 	��
�	 � 

���
 	�����
 
�	�� ��	 	��� �� 

 
����� 


���	
 	�
	 
� ����� 
��
 ��
� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Goldberg Gutmanné 

a legjobb hitves és 
anya 

elhunyt 1902 deczember 17 
76 éves korában 

Nyugodjék békében! 
Emléked szent el�ttünk! 

 
 

421 
[eld�lve] 

 
 

422 
[törött] 

 
 

423 
� � 

	����	� 	���	 	��	 

�� ��� 

� '������� 
���� "	 
 	�
� 	���	��� ��� ���� 

'�'
' 
	
�
 ��� 	��	 ���� 

���� 
 	�	� �� 
	��� ��
 	��
 	��
 

	����	 ������ 
� 
	
��� ������ 

	���� ����� 	�

	�� 
� 	��"��� ���� �"��
  

	  � � � 
 
 

424 
� � 

����� 
� ���� ���� 	�	 ��� 
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����� ����� ��� ��� ����� �� 
�� ��� �� ����� ������ 
����� ��� ���� ����	 ���� ��
 
�����
 	��� �� ���� ��	 �� 	�� 
����� ���	� ����
 ���� 	�� 
���	� ��� 
�
�� ���� �� 
�	���� ���� ��� ����
 ��� ��� 

	���
 ���� �� 	���� 	���� � 

 	�
���� ����� "	 

�� ������ 
���� �	�� �		 


 	��� � �� ��)�(	���� � �	�� �����  
	  � � � 	��� ��� ��� 

 
 

425 
Az 1944-ben Auschwizban 

elhurcolt és mártírhalált halt 
szeretett drága jó szüleink 
Schubert Zsigmond 

Schubert Zsigmondné 
emlékére 

Soha el nem múló fájdalommal 
siratnak gyermekeitek 

Miksa Aranka Nándi és Jóska 
Schubert Zsigmondné 

szül Schik Julia 
megh 1918 decz. 29. 

34 éves korában 
Nyugodjék békében 

 
 

426 
�
�	 
� ���� ��
�� 

�
�� 
� ��
� 
����	� 	����	 	���	 	��	 

�������  �"	 
�	� ��� '�� �	�	 ����' 

	�� � '�� ����� ��	 ��' 
����	 ����� 	����� 
�� �� 
���� ����
 ���� �
�� ��� 
���
	 ��� ���� ������ ��� 
� ���
�� 
�� 
�� ��� ��	��
�  

���� ���� �����
 �����  
��
 	�� ��� �	� �� 
	�
� ����
 ��� �
 ��
 
������ ���
 ���� �� ���� 

��� 	���� ��
�� �� ��� 
�
 ��� ���"� 

	  � � � 
�� 
���� 	�� �� '��' 

 
 

427 
� � 

���	 	��		 
�� '
��� �"	 

�
������� �� ���� 	 ��� 

 ��� ���� ���  	����)�(� 

�"	�
� � 
	  � � � 

Rosenfeld Markné 
sz Bleier Ida 

élt 57 évet 
megh. 1922 júl 27 

 
 

428 
� � 

����	� 	���	 	��	 
 �������  �	�� �"	 

� ���"� ��������� �� ��� 	"	 
�	��	 ��� �
� 
�	��� 	
� ��� 
�	 ��� '	���� 

�	��� ��
�	� ����� 
	��� 	����� 	�� 
�	���
 	���� 	�� 
�	��� 	��� 	�� 
�	��� �����
 ����	 
	'	
��� �
��  

� � 	����"
 	��� ���� � ���� 	)�(� 
	����� 
�� 	����� 	�� ����
 

	  � � � 
�����
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��� � ���� 
�� ��� ��	 ���� 
� ���	��"� 

 
 

429 
� � 

� 	��	
�� ��� 	����� 	�� 
	�� ������ 	
� ���� 

 ������� �"	 
� ������� ��
� 	� ���"� 

	 �"� ����
	�� ��� � �"� 
������ ��� �� 

	��� 	
� ����
 	���� 
���� �� � 	����� 
�� 


 ���� ������ �)�(� 
	  � � � 

	�
 	�� ��� 
 
 

430 
� � 

1 
	���	 	��	 

 ���	�� �"	 
�� 	���"��
 �� �� 

���"�
 �" �	  � � � 

�� 	�� �� 

Itt nyugszanak 
1 

Gelber Gáborné 
Schwarz Rozália 

1850–1923 

2 
���	 ���	 

	� '��� '�
���� "	 
	� � '	��	� �� 

��� � 
 ����" �	  � � � 
	�
 	�� ��� �� 

2 
Gelber Gábor 

1845–1934 

Drága emléküket híven �rzik  
gyermekeik és unokáik 

Áldás emlékükre 
 
 

431 
� � 

����	� ���	 ���	 
	� 

�� ���� 
�
������� 

�"	 
��� ' ��� �� 


 ����)�(� 
	  � � � 

	
��� �� 
Rosenfeld Mark 

1865–1927 
 
 

432 
� � 

���	 ���	 
�� 	��� 

���	 
�"	 

���� ���� � ���� 
	  � � �
���� ��  

Haber Jónás 
élt 85 évet 

� � 
	���	 	��	 

� �	�� �"	 
� ��� '� ���	 	���"	 


 ��� ���� �� 	����)�(� 
	  � � � �
�� 	�� �� 

Haber Jónásné 
szül Löwy Julianna 

élt 81 évet 
Nyugodjék békében 
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433 
� � 

� 	���	 	��	 

���� � 	�� 

���	 ��� � ��� 

 ���� ������ �� 	����)�(� 

	  � � � 
Itt nyugszik 

Heksch Ignaczné 
szül Róth Mina 

élt 65 évet 
megh 1928 okt. 29 

Nyugodjék békében 
 
 

434 
� � 
	�� 

]…[.. 
� 	����"��� � ���� �]�[ 

 	  � � ��"
��� � 
Itt nyugszik 

Hauser Salamonné 
Hauser Róza 

1861–1936 
Béke poraira 

 
 

435 
� � 

���	 ���	 
	� 

��� �	�� 
������ ����
 ���� 

	�� �� � 
������ ��� � 


 ����)�(� 
	  � � � 
	�� �� 

 
 

436 
� � 

	���	 	��	 
��� 

	��� 
�"	 

� ���' 
��� �	�� 

	���� 
	����� ����
 

� '����� ��� 

 	���)�(� 

	  � � � 

�� �� 

 
 

437 
� � 

���	 ���	 
	� 

���� 	�� 
�������� "	 

���� �� ���� 

 ����)�(� 

	  � � � 
���� ��� �� 
Itt nyugszik 

Neuman Mór 
1853–1938 

Béke poraira 
 
 

438 
� � 

	���	 	��	 
��� 


���� 
�� ����� ���� 	�� � ��� 

	����� ����
 	���� 
	�� 	� � 

�
 ���� ���� ��"� 
	  � � � 
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�
� 	�� �� 
Itt nyugszik 

Neuman Mórné 
1865–1931 

Nyugodjék békében 
 
 

439 
� � 

Kohn Simonné 
1924 


���� 
� ��� '� 	����	� 


 	���)�(� 
 
 

440 
� ����	  

�����
 
�	� �"�	�	 ����� ����� � 

�
 ��� � � ��� ����"� 
Itt nyugszik 

Deutsch Lajos 
meghalt élte tavaszán 

[..] éves korában 1890 év 
Július hó 25-én 
Béke hamvaira! 

 
 

441 
	� ���	� ���	 ���	 

�����
� 
�	�	 ����� ����� 	� � 

�� ������ ������ �� ��� �� 
��
�� ���� ��� ��� �����
 


 ���� ���)�( �	  � � � 
Deutsch Kálmán 

Meghalt 1896 november 5-én 
[2 sor olvashatatlan] 

 
 

442 
� � 

���� � 
�� 
Itt nyugszik 

Fenyves Palika 
élt 3 évet 

 
 

443 
� � 

�
�	 
����
�
��� �  

Heksch Lacika 
élt 8 évet 

meghalt 1914 márc 
Nyugodjék békében 

	  � � � 
 
 

444 
� ���	 �
�	  


���� ���� 
���	 ��
 ��� ��� 
�
� 	� ��� ���� 

	  � � � 
�Hersch Imre 

Élt 8 […] 
 
 

445 
����	�	��� �  

����	� � ���� 
Schweitzer Jolika 

élt 6 1/2 évet 
megh 1915 aug 26 

 
 

446 
[…..] 

Perlusz Gyuszika 
megh 1923 [..] 
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447 
� � 
	�� 
���	 � 

���� �� �� ���� 
	  � � � 

Sterner Anna 
1927 jan 25 

élt 5 évet 
 
 

448 
� � 

���� 
������ �  
��� ���� 	 ���� 

	  � � �
��� ��  
Heller Misike 

1950 máj 3 
 
 

449 
[törött] 

 
 

450 
� � 

	���	 	��	 
��� 

	
��
 
�"	 

	� ��� 
�� ������ ���	��� "� 

� � 	����"	�� � 
�� ��� '���� 


 ����)�(� 
	  � � � 
	�� �� 

––– 
Itt nyugszik 

Neuhaus Vilmosné 
Kredens Berta 

1885–1928 
Nyugodjék békében 

Emlékét kegyelettel �rzik 
férje és gyermekei 

Mártírhalált halt 
fiad Sándor 

és menyed 
Markus Magda 

emlékére 
 
 

451 
[törött] 

A szegények istápolóját az 
önfeláldozóan szeret� hitves 

anyának és nagyanyának 
[..] emlékét örökké [..] 
[…] férje 5 gyermeke 

 
 

452 
� � 

� 	���	 	��	 
�
������ 	
�� 

� ���� �"	 
��� �� 	���� 
���� � ��� �� 

	 �� 
��� 
�� [..]����� ��� 
	 
�� ������� ���� ���� �� 

	  � � � 
Kornfeld […] 

 
 

453 
� � 

� 	���	 	��	 

����� 

��� �� � ��� 	���� 
	  � � � 

	�� 	�� �� 
Regner Salamonné 

megh 1904 márcz 4 
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454 
� � 

	����	� 	���	 	��	 
 ���
�� �"	 


 ���� � �� 	����)�(� 
	  � � � 

Abelesz Katarina 
férj Lövi és Fürst 

élt 78 évet 
meghalt 1901 aug 9-én 

 
 

455 
[törött] 

 
 

456 
� � 

	
� ���� 
�� ��� 
 ������ 	� 

	���
 	���� ���� � 	���� 
�� ��� 	��� 	
� ����
 

� �� ��� 	���� � 

 ����)�(� 

	  � � � 

�� 	�� �� 

Frankl Jakabné 
szül Abelesz Mári 

 
 

457 
[törött] 

 
 

458 
� � 

�� ���� 	� 
 �	�� 
	�� ����	 �	 � 

������ ��� 
������ ���  ���	 ��� 
���� �����	 ���	 �� 

	������
� ���� � �� 
���� �
�� � ��� 	���� 

	  � � � 
 
 

459 
� � 

	����	� 	���	 	

�	�	 	��	 
��� 


���	 
� ���"� �
�����	 ����� 	"� 

		�� ���� ��� ���	 �� 
���� �� 
�
 �		��� 	 	 
�	���	 ����� 	� ���� ��� 
�	���	 ��� 
� ���
 �� 

���� ��
� 	���� ���� 
	�����
� ��
 ����	 
� 	�� 
�	���� 	�� 
� 	��� ����� �� 
�	����� 	��	� 	��� 
�� � 
�	���
 
� 	�	 ���� ���� � 
�����	
 	�� 	��� 	��� 	� 
������� ����� 
�� 	��	� 	��� 
 

� 
� ���	��	�	 	���� 	��� � 
�	���	 ���� ���	�� 	����� 	�� 

����� 	���� � �� �� 	���� 
��� 	��� ���
 

� �� ��� �����
 	���� ������ �� 

 ��� ���)�(� 

	  � � � �
�
 	�� ��� 
 
 

460 
� � 

� 	���	 	��	 
��
�� 

�� ������� 	�
� 	� ��� 
�	��	 	��� �� 	�	 
 
��� 	���� 	�	���� 	� �� 

	����
 
 
� 	��	 ���� ��� 
�		�� ���� 	��� ����� ��
 
�	��� 	
	� 	
 ��� 	�

	 �� 
 

	���� ��
�� � ��� 	���� 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 129

 

��� �����
 
	  � � � 


���	 	�� �� 
 
 

461 
� � 


��� ���	� ���	 ���	 
����� ��	
� ��� ���� 

��� ������ 
	� 

	�
� 
�"	 

������� ���� 	� � 
� ��� 	�� 	�� ���� 

� � ��� �� �� ���� �� 
�
 ���� ���"� 

���
��
 ��� �� ��
���� ��� � 

���� 	���� ��� 
� ��� ��
��� 
������ �� ��
� ���	�� ����� 
	����	� �� ������ ��
 �� 	 

	  � � � 

��� ��� ���

462 
� � 

���� 	���	� 	���	 	��	 
 	�� ������ 	
���� 


��� 
� �
������� ��� � ���"� 

����
 �� �� 	���� 
��
�� �� ��� 	����� 

�
 ���� ���" �	  � � � 
� ��
�� 	�� ��"	 

 
 

463 
[törött] 

 
 

464 
Itt nyugszik 

Steiner 
János 

meghalt 
1889 március 29-én 

tevékeny életének […] 
és boldog házasságának 

16-ik évében 
Béke poraira! 

Emlékét 
szeretettel �rzik 

[…] hitvese 
hálás gyermekei 

 
 

465 
� � 

��� ����� ���� �
�	 
�����
 ���� � 

��	���� ���� ��� 
� � 


�� ����� ���� 
��� ���� 

��'� '� ����'� '�� 
�
 ����"� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Grünhut Ferike 

szül�inek 
szemefénye boldogsága 

meghalt 1906 
január hó 12-ik napján 

fiatal életének 9-ik évében 
Béke hamvaira! 

 
 

466 
� � 

	���	� 	���	 	��	 
���
 	��� 	�� ��� 
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��� 

����� 

�"	 

���� � ��� 

�� �������� 
	����� ����
 	���� 

�� '
 	��� ����)�(� 
	  � � � 

	�� �� 
Schweitzer 

Gáborné 
szül Freund Gizella 

1874–1934 
Emlékét kegyelettel 
�rzik férje és hálás 

gyermekei 
––– 

1944-ben mártírhalált 
haltak 

férje Schweitzer Gábor 
fia Schweitzer László 

menye Herstein Magda 
unokája Ági 

Forrai Pál 
Forrai Pálné 

Emléküket kegyelettel �rizzük 
 
 

467 
Itt nyugszik 

felejthetetlen jó apám 
� � 

���	� �	�� 
Spitz Albert 

1867–1932 
Gaz fasiszták által 

1944-ben Auschwitz 
poklaiba hurcolt 
szeretett anyám 
Spitz Albertné 

testvéreim 
Gizi és Laci 

Drága feleségem 
Spitz Mártonné 

sz Glasz Erzsébet 
sógorom 

Róth Jen� 
sógorn�m 

Moravcsik Erzsi 
kis unokáink 

Angela és Sanyika 
Emlékére emelte 

Macitok 
	  � � � ��	 

 
 

468 
[olvashatatlan] 

 
 

469 
� � 

���	 ���	 
��	� � ����� 

�"	 
�� �� ���� 

���� 

��� ��� �� 

	  � � � 
––– 

Hofmann Arnold 
csak értünk élt 74 évet 

meghalt 1933 jan 21 
Drága Mártírjaink 

Hoffmann Arnoldné 
Márton 
Ilonka 
József 

Hoffmann Józsefné 
vejük Blau Lipót 

unokái Klárika és Évike 
Szántó Gyuláné 

szül Blau Iboly 
1924–1997 
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Szántó Ferenc 
1948–1987 

fiam 
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Leopold 

Sándor 
1868–1935 

Siratják h� hitvese 
hálás gyermeke és unokái 

Nyugodj békében 
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Schwartz Miksa 

2 
	��	 

	����	� 	���	 
��� 	��� "	 

���� �� ��� 	���� 
 	���	  � � � 

���� 	�� ��� 
Schwartz Miksáné 

szül Spatz Róza 
1867–1936 

Drága sógorkám és Róza nénim 
Jóságotokat soha el nem felejtem 

Lipi 
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Steinlauf  Fülöpné 
szül Schik Anna 

megh 1932 márc. 5 
 

Kolman 
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Özv 

Weisz Mórné 
sz Löwy Mari 
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	���� 

Deutsch Vilmosné 
sz. Baron Cecilia 

1880–1939 
Nyugodjon békében 
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����� ��� �� 
––– 

Itt nyugszik 
Steiner 
József 

élt 52 évet 
meghalt 1921 jan 16 
Nyugodjék békében 
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––– 

Itt nyugszik 
Adler Gyuláné 

szül. 
Kohn Mária 
1857–1928 

Gyászolják forrón 
szeret� férje 

és gyermekei. 
Drága jó apánk 
Adler Gyula 

1854–1939 
 
 

478 
� � 

���	� ���	 ���	 
����� 

��
��� 
� ����"
 ���� ������ �)�(� 

	  � � � 
�"���� � 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 133

 

Itt nyugszik 
Perlusz Miksa 

1886–1924 
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––– 
Itt nyugszik 

Perlusz 
Palika 

élt 15 évet 
megh 1923 ápr 23 

Emléked 
szívünkben örökké élni fog! 
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Zilzer Laura 
1866–1917 

Gyászolják testvérei 
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Biel Jolán 

1892–1902 
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Itt nyugszik 
Grosz Hermin 

meghalt élete 82 évében 
1928 marcz. 12 
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Regina Hirschfeld 

geb 
Handtuch 

meghalt 1896 decz 20 
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––– 
Schmidl 
Márkné 

született 
Illofsky Anna 

meghalt 
1896 november 4-én 

életének 58-ik évében 
Nyugodjék békével! 
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––– 
A legjobb feleségnek 

anyának és nagyanyának 
Kohn Ádámné 

szül. 
Schultzer Lottinak 

emelték: 
férje gyermekei és unokái 

meghalt 1896 október hó 13-án 
életének 64-ik évében. 

Áldás és béke legyen drága 
porai felett! 
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Itt nyugszik 
Schneller Emma 

meghalt 
életének 16-ik évében 
1894 november 26-án 

Béke hamvaira 
Siratják szeret� 

szül�i és testvérei 
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Itt nyugszik 
Klein Ignáczné 

szül 
Weisz Katalin 

meghalt 
1894 október 6-án 

A szegények pártfogóját 
az önfeláldozó […] 

és anyának […] emlékét 
örökké siratva gyászoló 

férje és gyermekei 
Béke hamvaira 
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	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Steiner Katicza 

meghalt marczius 25-én 
1891 

15 éves korában 
Béke lengjen porai felett 
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	  � � � 
––– 

Hier ruhet 
die innigstgeliebte, unvergeßliche 

Mutter und Großmutter 
Rosalia Engel 

geb. Neumann 
alt 79 Jahre 

gestorben am 12 Dezember 1890. 
Tief  betrauert und beweint 

von ihren Kindern und Enkeln. 
Gesegnet sei ihr Andenken! 
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––– 

Hier ruhet 
Frau 

Netti Kohn 
geb. 

Singer 
gestorben in ihrem 57-ten 

Lebensjahre 
am 22-ten September 

1890. 
Friede ihrer Asche! 
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Viel Herzeleid ist hier mit 
dir begraben. 
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Kohn Mór Vácz 
––– 

Illofsky Ignáczné 
szül 

Kohn 
Antonia 

meghalt 1890 január 2[.] 
Életének 74. boldog 

házasságának 53 évében 
siratják gyermekei 

számos unokái és dédunokái 
Béke hamvaira 
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––– 

Illofsky Ignácz 
elhunyt 1895 decz 24 

életének 90. évében 
Siratják gyermekei 

számos unokái és dédunokái 
Béke hamvaira 
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––– 
Itt nyugszik 

Illofsky Antal 
meghalt 

1913 október 16-án 
Életének 55-ik 

Boldog házasságának 
23-ik évében 

Gyászolják özvegye 
és leányai. 

Légy vezér csillagunk 
az élet útjain! 
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––– 
Itt nyugszik 

Illofsky Antalné 
szül. 

Weisz Regine 
meghalt 1929 október 25. 

életének 60. évben. 
Gyászolják 

leányai, veje és testvérei. 
Oh! Nem halt meg a mi 

anyánk 
nem halt � meg nem lehet 

soha, soha meg nem halhat 
az ilyen nagy szeretet! 
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	  � � � 
Hier ruhet 

Dávid Fleischman 
und dessen Sohn Móritz 

geb. 27 Juli 1854 geb. 24 Mai 1886 
gest. 18 Juni 1889 gest. 11 Feber 1890 

Friede seiner Asche! 
 
 

496 
�����
 

�� ��� 

Drága édesapám 
Berger Jakab 

1914 (!) –1918 
ki a hazáért h�si halált halt 

Az ellenség által 
elhurcolt 

Drága édesanyám 
Berger Jakabné 

sz. Fleischmann Irén 
ki mártír halált halt 

1944-ben. 
	  � � � 

––– 
�
���� 

Az átkozott ellenség 
által elhurcolt drága 
testvéreim emlékére 

kik Auschwitzban  
mártír halált haltak 

1944-ben. 
 Manci– ����	� 
 Rózsi– 
�� 

 Sára– 	�� 
Férjeik és gyermekeik 

Glied Jen� 
Gyuri, Ágnes, Anikó 
Kellermann Sándor 

Miklós, Vera 
Rosenbaum Imre 

Juci, Marika 
Áldás és béke lengjen a 

krematóriumban elégetett poraira 
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––– 

Samuel Holler 
72 Jahre alt 

gest. am 22 Jänner 1890 
Friede seiner Asche! 
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Braun Károly 
meghalt 

1890 deczember 2 életének […] 
évében 
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Carl Kohn Bp 
––– 

Hier ruhet 
Heinrich Mandl 

gest. am 16 Januar 1891 
im. 67 Lebensjahre 

Freide seiner Asche! 
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	  � � � 
	��� ��� �� 

––– 
Itt nyugszik 

Seligmann Áron 
meghalt 1891 július hó 18-án 

Becsületes munkásságában 
töltött jámbor életének 

76 évében 
Béke lengjen áldott porai 

felett 
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Hunia Vácz 
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Itt nyugszik 

Rosenberg Lipót 
1879–1928 
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Hirschfeld Izrael 
megh 1900 jun 30 

élt 85 évet 
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Marer Károly 
élt 38 évet 

megh. 1900 aug 26 
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Itt nyugszik 

Löwinger Ábrahám 
élt 88 évet 

meghalt 1901 szeptember [..] 
Béke poraira 
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––– 
Hier ruhet 

Moritz Weisz 
gest. 7 Okt. 1903 

im 77 Lebensjahre 
Betrauert von seinen 

Kindern u. Gattin 
Friede seiner Asche! 
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Rosenberg Gáspár 

élt 75 évet 
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––– 
Itt nyugszik 

Freund Mór 
megh 1908 okt 4 élete 

71-ik boldog házasságának 
41-ik évében 

Nyugodjék békében! 
Gyászolják özvegye és két 

gyermeke 
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Rineter Bpest 
––– 

Itt nyugszik a felejthetetlen 
jó gyermek és testvér 

Fürst Ferenc 
Joghallgató 

meghalt 
viruló és fáradhatatlan 
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munkás életének 22 tavaszán 
1912 május 9-én 

Áldás és béke lengjen 
drága hamvai felett 

drága emlékét szeretettel �rzik 
vigasztalhatatlan szülei 

testvérei rokonai és barátai 
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Itt nyugszik 

a felejthetetlen 
jó férj apa és nagyapa 

Fürst Izrael 
élt 53 évet 

megh 1918 okt 13 
Nyugodjék békében 
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Itt nyugszik felejthetetlen 

jó anya és nagymama 
Haidenfeld Adolfné 

élt 71 évet 
megh. 1934 juni. 24. 
Nyugodjék békében! 

Schik B Vácz 
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Weisz Jen� 
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Kohn József 

1866–1927 
III.31.– IX.6. 
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Itt nyugszik 
Weisz Gábor 

meghalt 
1920 február 27-én 
Emlékét kegyelettel 

�rzik gyermekei 
és unokái 

Nyugodj békében 
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Kohn Lipót 

 
 

520 
� � 


�� ��� 	��� 	�� 
��	 ���� 

��� ����
� "	 
��� ��	 � '
�
 	�� 

[olvashatatlan] 
––– 

Löbl Mórné 
szül 

Weisz Erzsébet 
élt 76 évet 

meghalt 5669 
1909 [..] 21 

[elkopott] 
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––– 

Schlesinger Mórné 
született 

Kincs Katalin 
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––– 
Itt nyugszik 

Egy h� feleség és 
önfeláldozó anya 

Sterner Henrikné 
szül 

Hartman Róza 
meghalt 

életének 24-ik évében 
1908 febr 8-án 

mélyen gyászolják h� 
férje és szeretett árvái 

Erzsike és Ferike 
Nyugodjál békében! 
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Itt emlékezünk meg 
mártírhalált halt 

szüleinkr�l 
Sterner Henrik 

neje 
Vámos Irén 
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––– 
Anna Juhl 

gestorben 14 Novem. 
1907 
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––– 
Itt nyugszik boldogult 

jó édesanyánk 
Steiner Izraelné 

élt 82 évet 
meghalt 1907 január 24-én 

siratják gyermekei és onokái 
Nyugodjék békében 

Itt nyugszik onokája 
Steiner Jolánka 

élt 2 évet 
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Itt nyugszik 

Heidenfeld 
Árminné 

szül Beck Róza 
megh 1907 évi január 

hó 9-én 54 éves korában 
Mint a legodaadóbb feleséget 

és a legdrágább anyát soha 
meg nem sz�n� fájdalommal 

siratják férje és gyermekei 
és emlékét az id�k teljén át 

melegen �rzik szivökben 
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Kohn Arnold 
Bp 

––– 
Itt nyugszik 

A h� hitvestárs és 
a legodaadóbb édesanya 

Rosenberg 
Jakabné 

született 
Stern Jetty 

meghalt 1906 október 7-én 
a jótékonyságnak szentelt 

életének 62-ik 
és boldog házasságának 

38-ik évében 
Áldás és béke hamvaira! 

Felejthetetlen drága emlékét 
soha nem múló  

kegyelettel �rzik szeret�  
férje hálás gyermekei 

úgy mint mindazok kik 
e nemes asszonyt ismerték 

 
Rosenberg Jakab 

1831–1919 
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Itt nyugszik 

Perlusz Ignáczné 
szül. 

Adler Helén 
meghalt 906. Szept. 21-én 

Életének 24-ik évében 
Béke poraira! 

Siratják �t szeret� férje 
két gyermeke szülei 

és testvérei 
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Itt nyugszik 
Marer Elza 

Letört élete virágában 
15 éves korában 

1905 szept 18 
Béke poraira 
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Grünwald Jakab 
élt 103 évet 

meghalt 1917 október 12-én 
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��� ��� ����
 �� 	���� 
Grünwald Jakabné 

szül Heisler Amália 
A legjobb hitves és anya 

meghalt 1905 márczius 18 életének 
78 boldog házasságának 52 évében 

siratva férje és gyermekei által 
	  � � � 

�
�� 	�� �� 
 
 

531 
Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
felejthetetlen jó édes 

anyánk a legjobb anyós 
és nagyanyánk 

Rothschild Majerné 
született 

Fischer Netti 
meghalt 1915 szept. 17. 

Béke hamvaira! 
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––– 

Itt nyugszik 
A felejthetetlen férj 

önfeláldozó apa 
a legjobb após és nagyapa 

Rotschild Mór 
Meghalt 1904 április 9-én 

Béke hamvaira 
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––– 

Rosenberg Jakab 
meghalt 

életének 84. 
boldog házasságának 53 évében 

Siratja özvegye gyermekei és 
unokái 
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Itt nyugszik 
Heller Miksa 

élt 70 évet 
megh 1918 január hó 21 

Nyugodjék békében 
A gondos és jó apát siratják 

szeret� gyermekei 
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Itt nyugszik 
Bródy Henrikné 

szül 
Marer Eszter 

megh 1905 febr 26 
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Itt nyugszik 
Özv Pik Ignaczné 

élt 56 évet 
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––– 
Itt nyugszik 

megboldogult 
Heller Miksáné 

szül 
Kohn Fani 

Legjobb feleség és legjobb anya 
meghalt 1904 márczius hó 

19 élete 46 
boldog házasságának 

29 évében 
Nyugodjék békében! 
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Itt nyugszik 

Lövinger Ábrahámné 
szül Oblatt Zsófia 

élt 78 évet 
meghalt 1900 márczius 8 

Béke poraira 
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Itt nyugszik 

Grünwald Fani 
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élt 59 évet megh 1898 
febr 21 

Béke hamvaira 
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––– 

Itt nyugszik 
Istenben boldogult 

Heller Bernátné 
született 

Brüll Rozália 
Meghalt 1898 april hó 

8-án élete 64-ik évében 
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––– 
Itt nyugszik 

boldogult apánk 
Wolf 

Jakab 
élt 65 évet 

megh 1912 június 11-én 
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Reiner József 
élt 85 évet 

meghalt 
1903 
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Pihenj itt békében 
és azzal a tudattal 

hogy Isten és ember 
iránti kötelességeidnek 

egyaránt eleget tettél 
Fleischmann József 

Megh. 80-ik életévében 
1906 Jan. 21-én 

Áldás és béke 
hamvaira 
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Weisz Ábrahám 

élt 73 évet 
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Itt nyugszik 

a szeretett jó férj 
és apa 

Singer József 
élt 73 évet 

megh 1915 jul 1-én 
Nyugodjék békében! 
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Neumann Lipót 

élt 92 évet meghalt 1915 deczember 6 
Neumann Lipótné 

[…..] 
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Klein Jakab 

1845–1917 
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Itt nyugszik 
Cseh Márton 

élt 75 évet 
meghalt 1919 

Nyugodjék 
békében 
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Itt nyugszik 
Schönberger Samu 

élt 74 évet 
megh 1920 nov 12 

Béke poraira! 
Felejthetelen 

bátyánk Dezs� 
és sógóraink 

Breuer Samu 
Löwy József 
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Itt nyugszik 
Schönberger Samuné 

sz. Meiszner Fani 
élt 74 évet 

megh 1926 okt 31 
Béke poraira 

felejthetetlen testvérünk 
Róza Etus Ilonka 
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Itt nyugszik 
Bogner Jakabné 
szül De[.]ner Katalin 

1855–1927 
Nyugodjék békében 
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Blau József 

1855–1924 
Gyászolják özvegye és árvái 
Találkozol a h�si halált halt 

fiaiddal 
Nyugodjék békében 
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Landsmann 
Mórné 

Asztalos Teréz 
1818–1929 
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Itt nyugszik 
Özv Freund Mórné 

szül Deutsch Fani 
élt 70 évet 

megh 1919 már 5 
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––– 
Itt nyugszik 
Márkusz 

Mórné 
szül. 

Schlézinger Janetta 
A legh�ségesebb feleség 
Az önfeláldozó anya és 
nagyanya meghalt 1926 

decz. 11-én életének 64-ik 
és házasságának 43. évében 

Béke poraira. 
Felejthetetlen vagy nekünk 

mert egyformán jött szíved- 
b�l a fény felénk. Jó voltál 

és nemes munkaszeret� 
mi nem felejtünk szívünk- 

ben és lelkünk mélyén te 
örökké élsz. 

Márkusz Mór 
1862–1940 

Értünk volt minden munkátok 
 

1944-ben mártírhalált halt 
drága szüleink és testvéreink 

emlékére: 
Perlusz D. Dezs� 

Perlusz Dezs�né sz. Márkus Berta 
Perlusz Ferenc 

Perlusz Imre 
Márkus Jen� 

Márkus Jen�né sz. Fürst Olga 
Neuhausz Sándor 

Neuhausz Sándorné sz. Márkus Magda 
	  � � � 
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––– 
Geréb Ármin 

1875–1940 
Fáradt lelked pihenést 

keresett 
Megtalálta az örök nyugalomban 

Eszményképe voltál a 
jónak és a nemesnek 

Drága emléked szívünkben 
örökké él. 
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558 
Éliás Imréné 

szül 
Sterner 

Erzsébet 
1905–1949 

Béke poraira 
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Kohn Lipótné 
szül Munk Rozália 

1840–1915 
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––– 

Steiner Rózsika 
Itt emlékezünk meg 

1944-ben 
mártír halált halt anyánkról 

testvéreinkr�l 
sógorainkról 

sógorn�inkr�l és gyermekeikr�l 
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Dr Erd�s Bernát 

szül 1876-ban 
megh váratlanul 1919-ben 

Gyászolja szeret� 
h� neje. 
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Weisz Vilmos 
1922 ápr. 25. 
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�� 	�� ��� 
––– 

Itt nyugszik 
Kertész Ignáczné 

szül. 
Weinberger 

Jolán 
Meghalt Aug. 30-án 

házasságának 
els� évében 

A legmélyebb 
kegyelet jeléül 

Ignátzod 
és fiad Palika 

Mártír halált halt 
1942-ben 
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A legönfeláldozóbb anya és a 

legkiválóbb feleség 
Riesz Józsefné 
szül Braun Regina 

1878–1918 
Béke poraira! 
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Weisz Jakab 
1845–1922 

� volt a jóság � volt a szeretet 
akit h�séges hitvese 
mindenben követett 
Weisz Jakabné 
szül Steiner Regina 

1854–1926 
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Schmidl Adolfné 
Illofsky Katalin 

szeret� gyermekei 
közeléb�l h�séges 

férje mellé tért 
pihenni 75 éves korában 

1922 június hó 16 
Áldás emlékére 
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	  � � � 
Schmidl Adolf 

Munkás jótékony és békés 
élet után megtért az örök életbe 

74 éves korában 
1918 május hó 6-án 

Áldás emlékére! 
 
 

567 
� � 

	���	 	��	 
 ���
�� �"	 

������� 
���� ��	� 	� ��� 
���� � ��� 	����	���� 
�
�  

 ��
 ��� �����
	  � � � 

����� 	�� �� 

 
 



A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI 153

 

568 
Itt nyugszik 

A legnemesebb szív� feleség és anya 
Weiner Adolfné 

szül Breuer Mária 
megh 1910 decz 23 

87 éves korában 
Elhunytát mélyen gyászolják 
és emlékét kegyelettel �rzik 

bánatos férje, gyermekei 
és unokái 

Béke hamvaira 
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Boros és Kohn 

Bpest váczi kerülete 
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––– 

Itt nyugszik 
A felejthetetlen legjobb 

anya, anyós, nagyanya és 
testvér 

Braun Mátyásné 
szül 

Schneller Johanna 
élt 65 évet 

pihenjen békében 
megh 1910 ápr 8 
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––– 
Itt nyugszik 

a felejthetetlen férj 
a legjobb apa após 
nagyapa és testvér 
Braun Mátyás 

élt 74 évet 
megh 1909 ápr 5 

Pihenjék békében 
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––– 
Itt nyugszik 

Goldmann Salamon 
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––– 

Itt nyugszik 
Goldmann Salamonné 

élt 88 évet 
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––– 

Itt nyugszik 
Braun Jakab 

élt 68 évet 
megh 1908 jan. 25 

Drága emléke 
örökké élni fog szeret� 

gyermekei és unokái 
szívében. 
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––– 

Braun Jakabné 
szül. Wolf  Zsuzsanna 

1850–1905 
Drága jó anyánk emlékének 

siratja bánatos családja 
Isten áldása legyen fölötte. 
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––– 

Weiss Mórné 
szül 

Braun Róza 
1826–1905 

Isten áldása lebegjen 
drága jó anyánk 

porai felett 
Jóságos volt élete 
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Schönfeld 

Arnold 
tanító 

1868–1912 
Emlékét kegyelettel 

�rzi mélyen sújtott özvegye 
––– 
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––– 
Frankl Vilmos 

1869–1915 
Frankl Vilmosné 

sz Braun Malvin 
1875–1935 

Csak az hal meg akit elfeled- 
nek örökké él kit nagyon 

szeretnek 
Emléketek szívünkben 

örökké élni fog 
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Kohlmann Mór 
1853–1916 

Gyászolják mélyen sújtott 
neje, gyermekei, vejei és unokái 
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Kohlmann Mórné 
1858–1921 
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Itt nyugszik Istenben boldogult 
felejthetetlen férj és apa 

Hersch Mayer 
élt 63 évet meghalt 

1922 április 30 
Gyászolják bánatos fele- 
sége és szeretet gyerme- 

kei 
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Itt nyugszik 

Szécsényi Péter 
1858–1925 
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Szécsényi Péterné 
szül Czettel Róza 

1858–1939 
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Bárány Jakab 
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Bárány Jakabné 
szül Asztalos Mari 
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Sterner 
Herman 
1845–1926 

Emlékét kegyelettel 
�rzik szeret� hit- 

vese és gyermekei 
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Sterner Hermanné 
szül 

Kemfner Száli 
1847–1934 

Gyászolják menyei 
vejei és unokái 
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Láng Mórné 
szül 

Krausz Regina 
élt 64 évet 

megh 1932 nov 6 
Nyugodjon békében 
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[olvashatatlan] 
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Itt nyugszik 
Löbl Albertné 

szül Krancz Antónia 
megh 1927 jul 2 

[…] 
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)�(� 
––– 

Itt nyugszik 
Friedland Józsefné 

sz Friedman Juli 
megh 1928 nov 13 
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Kohn Sándorné 
szül Kohn Johanna 

élt 72 évet 
Nyugodjék békében 
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Hier ruht 
Cecilie Gross 

geb. Wertheimer 
gestr. am 6 sept. 1927 

Friede Ihrer Asche! 
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Hier ruht 

Armin Grosz 
gest. in seiner 

67 Lebensjahre 
am 5 Sept. 1923. 

Tief  betraut von seiner 
geliebte Gattin. 

Friede seiner Asche! 
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Itt nyugszik drága jó anyánk 
Weisz Jakabné 

szül Reichmann 
élt 86 évet 

meghalt 1923 április [..] 
Béke porira 
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Teller Emilné 

sz. Kohn Laura 
megh 1920 máj 22 

Béke hamvaira 
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Steiner Perl sz. Weisz 
élt 74 évet 

Gyászolják gyermekei 
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Özv. Goldberger Gáborné 

szül Goitein Amália 
élt 76 évet 

 
 

600 
� � 

	��� 	�� 
	
� ���� 
	���� ��� 

	�� 	��� ��� 
	��
�
� ����
� ���
 

�� 
��
� 

�"	 
	� ��� 
� ���"���������� � 

�� 	���� 
�� �� ��� 


 ����)�(� 
	  � � � 

	��� �� 
––– 

Weinberger 
Jakabné 

sz 
Weisz Zsenni 

1878–1933 
Gyászolják 

szeret� gyermekei és unokái 
Emlékét el nem múló 

szeretettel 
és kegyelettel 

�rizzük 
Nyugodjál békében 

1944-ben mártírhalált halt 
leányod Gizus 
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Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
Rósenberg 

Samuné 
szül 

Rósenberg Ilka 
megh 1916 jan. 23. 
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Boldog házasságának 
11-évében 

Rósenberg 
Révész Józsefné 

szül. Drach Ilona 
1912 márc. 30. 

megh. 1996 júl. 5. 
Rósenberg 

Révész József 
szül. 1916 jan. 23. 

megh. 2003 dec. 2. 
Béke legyen poraik felett 
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––– 
Itt nyugszik 

az asszonyok dísze 
és férjének ékessége 

Dr. 
Vadas Józsefné 

szül Funk Róza 
Övéit�l id� el�tt elszakítva, 

meghalt 1915 julius hó 14-én 
Boldog házasságának 

23-ik évében. 
Megtört szívvel siratják 

bánatos férje, 
árván maradt fiai 

és leányai. 
„Sok n� mivelt dics�t, 

Te felülmúltad valamennyit” 
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Itt nyugszik 
Ki életében pihenést nem ismert 

A legragaszkodóbb gyermek 
A legh�ségesebb hitves 

A legáldozatkészebb anya. 
Fleischman 

Miksáné 
szül Berger Sára 

1879. ápril. 28. – 1913. aug. 30 
Legyen édes az álma! 
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	  � � � �� 
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Heller Vilmosné 

szül 
Sternfeld Ilona 

megh 1913 dec boldog házasságának 
10 és életének 32 évében 

Nyugodjék békében 
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Krausz Adolfné 
szül 

Weisz Hermin 
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––– 
Löwinger Ignácz 

1848–1922 
Drága jó apám 

Nyugodj békében! 
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Itt nyugszik 
Lövinger Ignáczné 

[2 sor olvashatatlan] 
meghalt 60 életévében 

1912 nov 26 
Béke hamvaira 
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Dekner Áronné 
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Dekner Áron 
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––– 
Itt nyugszik 

Rosenfeld Lajos 
élt 75 évet megh 1913 

Siratják gyermekei 
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––– 
Itt nyugszik 

Rosenfeld Lajosné 
szül 

Ungar Ema 
élt 73 évet 

meghalt 1910 decz 1-én 
Siratják 

h� férje és szeret� gyermekei 
 
 

612 
� � 

	���	 	��	 
 ���
��� � 
���� �"	 

�� �� 	���� 
�� � ���"
 ��� 
�
� �)�(� 

� � �	   
Neu Samuné 

szül. Buchwald Teréz 
1852–1910 

Add Uram hogy méltók lehessünk hozzá! 
 ��	�
�  ������� "	 

	  � � � 
Neu Samu 

1862–1918 
 
 

613 
� � 

�� '�	� '���� �� �"	 
���� �� � ���� 

� [.]
 ����)�(� 	  � � � 
 ��� ��]…[ 

Itt nyugszik 
Dr Nagy Ármin 

Járási f�orvos 
élt 67 évet 

meghalt 1917 ápr 1-én 
Béke poraira! 

Gyászolják 
özvegye és testvérei 

 
 

614 
� � 

���	 
	��� � 	�
 


 ���� � �� ����)�(� 
	  � � � 
Steiner 
Károly 

szül. 1906  
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megh 1926 juli 25 
Gyászolják 

szeret� szülei és fivére 
Nyugodj békében 

 
 

615 
[olvashatatlan] 

 
 

616 
� � 

���	 ���	 
�	� 

�
����� ���� 
���� 
	� 

� ��� �� �� ���� 
����� ��� ����
 

�
 ���� ���
"� 
	  � � � 


��� ��� �� 
Itt nyugszik 

Schönfeld Sándor 
élt 81 évet 

megh 1921 febr 15-én 
Nyugodjék békében 

Emlékét kegyelettel �rzi fia 
 
 

617 
� � 

�� ��� ���	�� 
�" 		��� �� ���� "	 

	 ��� �� ���� 
�� ���� 

�
 ���� ���"� 
	  � � � 

Itt nyugszik 
Róth Fülöp 

meghalt 
1922 deczember 27-én 

életének 56 évében 

boldog házasságában 
eltöltött 32 évet 

Gyászolja felesége 
Béke lengjen drága porai felett 

 
 

618 
����� 

Mendl Frigyes 
1856–1923 

Édesanyánk emlékére 
Mendl Frigyesné 

sz. Beck Paula 
1873–1944 

Ki Auschwitzban mártírhalált halt 
Nyugodjék békében 

––– 
Drága mártír testvéreink emlékére 

Dr Mende Sándor 
1905–1945 

Mendl Elza 
1907–1942 

kis Veromikánk 
1943–1944 

Áldott legyen emléketek 
 
 

619 
� � 

���	 ���	 
	� 

�� ����� 
��

��� 

���� � ��� �� ��� ���� 
	  � � � 

Schneller Albert 
1848–1929 

Nyugodjék békében! 
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620 
� � 

� 	���	 	��	 
	�
� � ����	� 

��� ���� � ��� 	���� 
	  � � � 

Schneller Albertné 
1856–1932 

Nyugodjék békében 
 
 

621 
� � 

���	 ���	 
 	������ �"	 

��������� 
��� ���� � ��� ���� 

 	
� ��� ��	  � � � 
Gottesman 

Géza 
1884–1931 

Emléked szívemben 
örökké élni fog 

 
 

622 
� � 

	���	 	��	 
��� 


��� 
�"	 

	� ��� 
���
� �� ��� 

���� �� 	���� 

 ����)�(� 

	  � � � 
�"
��� � 

Klein Jakabné 
sz Müller Jozefin 

1845–1933 
 
 

623 
� � 

	���	 	��	 
��� 


��� 
�"	 

������ ���� � ��� 
�"	 

���� �� 	���� 

 ����)�(� 

	  � � � 

���� �� 

Itt nyugszik 
Singer Józsefné 

sz. 
Reiner Jozefin 

megh 1937 máj 24-én 
88 éves korában 

 
 

624 
� � 

	���	 	��	 
�� 

�
� 
� 	�� �"	 

����� �� ���
 ��� �)�(� 
	  � � � 

Özv Cseh Mártonné 
Wertheimer Berta 

1860–1940 
Emlékét kegyelettel 

�rzik hálás 
gyermekei 
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� � 

� 	�� 
	�� 

� ���� �"	 
�
 ���� � ��� 
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�� ������ 
	
� ����
 ��� 

	����� 
�� 
�� "�� ���� � 

	  � � � 
Schwartz 

Pálné 
sz 

Csasznik Janka 
Katalin 

1872–1942 
 
 

626 
� � 

�����  
�� 
Weisz Wilmosné 

sz. Epstein Etel 
1876–1939 

 
 

627 
� � 

���� � 
���	 
�"	 


 �� ���� � 	����)�(� 
	  � � � 

Strasser Mihályné 
szül 

Weisz Netti Eszter 
1873–1939 

 
 

628 
� � 
�	� 

	�
� � 
���� 
�"	 

���� ��� � ���� 
	  � � � 

Klein Zsigmond 
1852–1934 

629 
� � 

	�� � 
����� 
	��� �� �� 	���� 

	  � � � 
Klein Zsigmondné 

szül Schmiedl Róza 
1862–1925 

Béke poraira 
 
 

630 
� � 

	���	 	��	 
�� '	�� �"	 

� � '�	�	 ���� 
�� '�� ������ 

����
 	���� 
	����� 


 � '	�� 
�"���� ���� � '
)�(� 

	  � � � 
���� 	�� �� 

––– 
Ebben a sírban 

alussza örök álmát 
Vadas 
Márta 

férj. 
Pet� Ödönné 

Aki családja mérhe- 
tetlen fájdalmára 
1924. jul. 29-én 

30 éves korában 
halt meg. 

Drága Mártánk 
nyugodj békében, 

árváidról gondosko- 
dunk és emlékedet 
örökre szívünkbe 

zárjuk. 
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Pet� Éva 
1920–1942 

 
 

631 
� � 

� ���	 ���	"	 
������
� ���� 

� ����'�'�'� '� ��� '���� 
����� ��� �� 
Itt nyugszik 

Fleischmann E. Miksa 
1863–1921 

Nyugodjon békében. 
1944-ben 

Mártírhalált halt gyermekei 
Margit Erna Rózsi 

vejei 
Vienberger Sándor Spietczer József 

és három unokája 
 
 

632 
� � 

�	� ���	 ��	 
�
�� �����
 

���	� ���	 ���	 �� ���	
 
 �	��� 
���� � ��� � �"
 

	  � � � 

��� ��� ��� 

Sternfeld Zoltán 
1877–1942 

 
 

633 
� � 

	� ���	� ���	 ���	 
���	� 

�������
� ��� � � 

��� ���� �� �� ���� 
�
 ���� ��� � �� ���"� 

 � � �	  

Itt nyugszik 
Schlesinger Lipót 
meghalt 1918 julius 27 

Tevékeny életének 65 évében 
Áldott legyen emléke 


�� � 
��� 
Schlesinger Lipótné 

szül Birnbaum Róza 
megh 1921 május 2-án 

életének 60 évében 
Nyugodjék békében 

 
 

634 
[törött] 

 
 

635 
Rosenfeld Mihály 

1869–1918 
Siratja gyászoló családja 


���� � 
��� 
 ���� ���� � ����	  � � � 

 
 

636 
� � 


 ����� ��� ���� 	��	 
��� ���� 
	�� ����� 

�
� 
� ��
�	� �� ����� 	� ���"
 

���� �����
 ����� ����� 
�� 
�
 	����"� ���� �� � 

�
 ����"� �� 	���� � 
	  � � � 
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[törött] 
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��� 	���	 	��	 
�� '�����
 � 	�
 

����� ��� 	 ��� �� �� 	���� 
����	 

��� ������ ���	 �
� ���� 
����
� ����� ������ ���� 

������ 
� ���� ���	 
	� ����� 
	 ��� 	�
� ������� �	� '������ 

	  � � � 
––– 

Blauner Dávidné 
szül 

Breueb Hanni 
1848–1929 

Gondos hitves emlékét férje 
Nagyszer� anyáét gyermekei 
�rzik nem múló kegyelettel. 

Nyugodjál békében! 
 
 

639 
� � 

���� ��� ���� �� ��� 
	
�� 

�" 	�����
 ���� "	 
� ����"�� 
 ��� � 

�� �"� ��� �' 

 ����)�(� 

���
 ��
��
 ����� ��� 
������ �
�� ��� �� 

� �
������ ��� �
� �
 	 
	�� ���� ���� 

	  � � � 
	�� ��� �� 

––– 
Blauner Dávid 

1848–1938 
Bölcs voltál emberszeret� 

hitgazdag szép élted 

emléke példaként fen- 
marad 

Nyugodjék békében! 
Gyászolnak akik szerettek 

Éltük végéig el nem felednek 
 
 

640 
� � 

���	 ���	 
�" 	�� � �" 	���� "
 

� ��� ����'� '� ��'�'�'	 '
)�(� 

���� ��� ��� 


�� � 	�� 
� 	����'� '��� ���� '
)�(� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
A legjobb férj, apa, nagyapa, após 

Heksch Ármin 
élt 85 évet 

meghalt 1934 dec. 19. 
Becsületes, küzdelmes élet után találj 

nyugalmat 
korán elvesztett h�n szeretett fiad közelében. 

Heksch Árminné 
Schwarc Róza 

élt 93 évet 
meghalt 1940 okt. 26. 

Az anyák mintaképe voltál. 
Nyugodjatok békében 

 
 

641 
� � 

���	 ���	 
������� ���� 


 ��� ���� � ����)�(	�� �� � 
Sajó Aladár 

1869–1943 
Nyugodjék békében 
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642 
� � 

���	� ���	 ���	 
 	��������� ������ "	 
� 
	� '���� 

� ����"	��� ��� ����  
	  � � � 

Neuwirth Simon 
1851–1934 

Emléked örökké élni fog 
 
 

643 
� � 

	��	� � �
��
 
�"	 

Rottmann Lipót 
1874–1936 

Emlékét kegyelettel 
�rizzük 

 
 

644 
[olvashatatlan] 

 
 

645 
Hirschfeld Mórné 

Landler Lujza 
1869–1951 

	  � � � 
 
 

646 
� � 
��� 


��� 
���� �� ��� 	���� 

��� ��� 
	  � � � 

Felejthetetlen feleség 

és drága édesanyám 
Heller Vilmosné 

szül. Regner Gizella 
1883–1952 

Nyugodjál békében 
––– 

Megemlékezésül 
édesapámnak 

Heller Vilmos 
1880–1961 
Szeretettel: 

leánya és veje 
és 

unokája Tomika 
 
 

647 
� � 

���	 ���	 
�'	'�' 

���� 
������ 

�"	 
������ ����
 ���� 

�� ���� 
 '
)�(� 
	  � � � 

	�
 ��� �� 
Regner József 

1877–1940 
Emlékét kegyelettel �rzik 

szeret� neje 
és hálás gyermekei. 

Megemlékezünk sírodnál Auschwitzban 
mártírhalált halt drága anyánkról 

sz Heksch Helén 
testvérünkr�l 

Régner Sándor és Márton 
––– 

Feleségemr�l 
Régner Jen�né 

és kislányomról Évike 
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648 
� � 

��� 	��	 
����	� 

� �' 
������
� ���� 

�"	 
��� '�'� '���� ���� '
)�(� 

	  � � � 
�	�� � 

––– 
Itt nyugszik 

felejthetetlen testvérünk 
Bieliczky 

Ivánné 
szül. 

Fleischman Julia 
1905–1936 

Nyugodjál békében 
––– 

1944-ben 
mártírhalált halt 

gyermeke 
Bieliczky Miklós 

 
 

649 
� � 

���	 ���	 
��� 	�
�' 

���� ���� �� ��� ���� 
	�� ��� �� 
Itt nyugszik 

Fleischmann 
Sándor 

1910–1928 
Nyugodjál békében 

 
 

650 
� � 

	���	 	��	 

 ��
������ "	 
�� ����� �	�� � ��� 
	����� ����
 	���� 

�
 �� ������ 	�"� 
	  � � � 

	�
� 	�� �� 
––– 

Spatz Adolfné 
sz. Weiner Berta 

1867–1939 
Emlékét 

kegyelettel �rzik 
szeret� férje 

és hálás gyermekei 
 
 

651 
� � 

	���	 	��	 
 ��
�� �"	 

�������� ��
� � ��� 
	
� ����
 	���� 

	����� 
�� 

 ���� ����� ��� �)�(� 

	  � � � 

��� 	�� �� 

––– 
Rosenberg Samuné 

Ehrenwald Irén 
1874–1938 

A jótékonyság és szerénység 
mintaképe voltál 

Emlékét kegyelettel 
�rzi szeret� családja 

 
 

652 
� � 

	� ���	� ���	 ���	 

�� ���� 

��� �� ��� ���� 
��� 
�  ��� ���� 
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���� ��� �� 
	  � � � 

––– 
Itt nyugszik 

Biel József 
1856–1930 

Nyugodjék békében 
 

Kohn Mór Vácz 
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� � 

	����	� 	���	 	��	 
�� '
��� �"	 

������ 	�� ��� 
��� � ��� 	����� 

�
 	���"� 
	  � � � 


��� 	�� ��� 
––– 

Itt nyugszik 
Katona Mártonné 

szül. 
Rosenfeld Franciska 

meghalt 1925 május 13-án 
legboldogabb házasságának 

17-ik évében 
Gyászolják szeret� férje 

testvérei és rokonsága. 
Nyugodjál békében. 

Súgja f�szál ringja harmat, 
Továbbadja akáclombnak, 
Akáclomb az orgonának, 

Orgona a kis bogárnak: 
„Hazajött a drága Fancsi 

S itt is marad mindörökre!” 
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���	� ���	 ���	 

�"	 
�
������� �� �� 

� ��� ���� '� ���' 
�'�'�'�' 


��� ��� ��� 
	  � � � 

	���	 	��	 
�� '
��� �"	 

� 	����'�'� ���� '�'�'�' 
	  � � � 

A fasiszták által elhurcolt 
drága testvéreim: 
Jen�, fia Lacika 

Józsi, fia Jancsika 
Feri, Erzsikénk, 

Imre, Margit. 
Örökké siratunk. 

Manci, Ági 
––– 

Itt nyugszik 
felejthetetlen jó apánk 

Rosenfeld Vilmos 
élt 65 évet 

megh. 1927 febr 5. 
Siratják 

gyászoló hitvese és szeret� 
gyermekei. 

Béke poraira 
Rosenfeld Vilmosné 

élt 75 évet 
megh. 1937 nov. 9. 

Drága jó anyánk, 
soha nem felejtünk el, gyermekeid. 

 
 

655 
[törött] 
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 ����� ��
� 

Goldmann Izidor 
élt 77 évet 
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� � 

	
��� ���	 
�" 	�

� ������ 

�� ����� ��� �' 
� ����"� ��� �" �
�� �����	 
	  � � � 

Balla Viktor 
1878–1935 dec. 20. 

�
� � 	�� ��� 
� ��� 	����"�� �� �"
 �)�(� 

	  � � � 
Maga volt a jóság 

Balla Viktorné 
Reiszmann Blanka 
1881–1941 jan. 16. 

Dr. Basch Imréné 
sz. Balla Stefánia 

1905–1955 
 
 

658 
Itt nyugszik szeretett 

jó atyánk 
Ungár Gyuláné 

1888–1943 
Drága apánk 

emlékére 
Ungár Gyula 
ki Auschwitzban 

mártír halált halt 1944 

Nyugodjék békében 
Siratják gyermekei Joli, Gyuri 

 
Boros Bp Fiumei út 10 

 
 

659 

��� � 
����� 
––– 

Perlusz Mártonné 
Pick Gizella 
1877–1941 

Jóságos feleség önfeláldozó édesanya 
Áldott legyen emléked! 
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	���	 	��	 
�
��� � 	�� 

���� �
��  	���� 
	  � � � 

Itt nyugszik 
Neuwirth 
Simonné 

szül. 
Holzmann Fanny 

1862–1922 
Nemesszív�ségének 

emléke élni fog örökké 
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	���	 	��	 
�� 
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� ������ �"	 

�� 	���� ���� 

 ����)�(� 

	  � � � 
Maretta Lajosné 
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sz. Láng Emma 
élt 30 évet 

megh 1935 okt 6 
Gyászol férjed 

és egyetlen gyermeked 
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� 

� 	����"�� ���� 	"� 
	�� �� 

	  � � � 
Heller Rudolfné 

sz. Lövy Berta 
1861–1943 
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	  � � � 
	�� �� 	�� �� 
��� ��� �� 

––– 
Dr.Lengyel Soma 

ügyvéd 

1855–1935 
Dr. Lengyel Sománé 

szül. 
Reiszmann Etelka 

1866–1935 
Kötelesség tudásban gyermekeik 

szeretetében életökben és 
halálukban osztatlanul egyek. 
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	�
 

Blauner 
Lilike 

élt hét hónapot 
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 ���� ���)�(� 
	  � � � 

––– 
Lengyel Sárika 

szül 1894 juni 23 
elhunyt 

1896 december 24 
Áldás emlékére 
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���� ��� ���� ����
 �� ��� 

��� ��� ��� 

	  � � � 
 

Handel és Komorner Bpest 
––– 

Itt nyugszik 
felejthetetlen férj és 

legjobb apa 
néhai 

Pápa Lipót 
született 1848 május hó 6-án 

meghalt 1896 április hó 24-én 
örökké béke és áldás 

legyen drága porai 
felett! 

Emlékedet hálás kegyelettel 
�rzik Tieid! 

 
 

667 
Hier ruht 

Samuel Pflaum 
gestorben 

am 28-ten Mai 1896 
im 58-ten Lebensjahre 

Beweint 
von der [..]chen Gattin 
und seinen liebevollen 

Kindern 
Friede seiner Asche! 

––– 
� � 

	� ���	 
���
� 
���� 

�"	 
����� ���� ��	 ��� 
��
�� ����� ������ � 
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 ���� �� � ����)�(� 
�	  � �  

––– 
Heksch Zsigmond 

1869–1933 
szeretteid örökké gyászolnak 

 
 

669 
Itt nyugszik 

Hajós Árpád 
meghalt 

1964 
Emléked szívünkben él. 

 
 

670 
� � 

���� ��� ��� 
	� 

	�� 
����� 	� � 

������� 
�"	 

	���	 ���� �
	 
	���	� 

����
 �	� 
� � ����"	�� � 

���� � ���� 	 

� 


���� ��� �� 
	  � � � 

Steiner Mór 
 
 

671 
� � 

���� �� ���� 
� ��� ��� 
�"	 

������ �� 



174 A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI

 

�"	 
� ��� ����"��� � � 

�
 ����"� 
	  � � � 

	
� ��� ��� 
––– 

Itt nyugszik 
felejthetetlen  

férj és apa 
Práger Hermann 

meghalt 
1917 augusztus 15-én 

életének 46-ik 
boldog házasságának 

24-ik évében 
 
 

672 
 �	�� � 
���� �"	 

	  � � � 
Ehrenfeld Miksáné 

sz Drechsler Rozália 
élt 66 évet 

Béke hamvaira 
 
 

673 
� � 

	� ���	 ���	 
������ �� �	�� 


 ���� � ���� � ��� ���)�(� 
	  � � � 

	
��� ��� ��� 
––– 

Prager Hermann 
 
 

674 
� � 

�" 	
����
 	�� "	 
���� ����
 ���� 

�
 ���� ��� � 	�� 	� �"� 

	  � � � 
	�
 ��� ��� 

Láng Sándor 
élt 55 évet 

 
 

675 
� � 

Freivillig Hermanné 
Fux Johanna 
Édesanyám 

Freivillig Mórné 	�� 
mártír halált halt 

édesapám 	�� 
n�vérem Berta és Ilonka 

emlékére 
 
 

676 
� � 

	��� 	�� 

	� ����� ��� 

	����� 	��	 
�� 

����� 
��� 
�"	 

�� �� 	���� 
����� �� ��� 

�
 ����"� 
����� ����	 	� '������ 
	��� 	
��� 	��� 

	�� ��� ����� 	�
 
	���� �� 

��� 
�� ��� ��� ��� 

��	�
� 
� � 

��
�� ����
�� 
� 
� 
	��
 �
 �	� ��� �� 

	  � � � 

����� 	�� �� 

––– 
Itt nyugszik 

a legnemesebb lelk� 
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legdrágább 
édesanya 

Özv. Weisz Pál Lipótné 
szül. 

Steiner 
Katalin 

élt 75 évet 
meghalt 

1932 október 14 
Drága 

felejthetetlen emléked 
soha el nem múló 

kegyelettel �rizzük 
A jóság szerénység 

és szorgalom 
mintaképe voltál 

Nyugodjál békében 
 
 

677 
� � 

�	 	����	� 	
� 	����� 	� 
��
 ���� ��� ��� ���	 		 

	� 
	�� 

������ ����� � 

 ����"���� ����� ����� ���� � 

�
 ���� ��� �� �� ���"� 
���� ����� ��
� ���� ����� ��� 

������ ��� ��
� 
����	 ���� 

––– 
Itt nyugszik 

egy nemes tartalmú értékes 
de rövid élet után 
Faragó Miksa 

megh. 1918 decz. 27 
életének 34. évében 

emléke ragyog 
édes anyja megtépett szívében 

testvérei hálás kegyeletében 
 

678 
� � 

���	 ���	 
 	����� � ���� 

���������� "	 
��� ������ � ���� 


��� �� 
	���	 	��	 

��
���� � "	 
����� ��������� ���� �  

	
� ����
 	���� 
	����� 
�� 


 ���� � ��� �)�(� 
	  � � � 

	�� 	�� �� 
––– 

Preszburger Károly 
1854–1940 

Gyászolják gyermekei 
Preszburger Károlyné 

Hirschfeld Francziska 
1861–1938 

Örök mosolyt 
der�t árasztottál 

boldogok voltunk 
mert mienk voltál 

legjobb feleség, 
anya, nagymama 

Nyugodjál békében 
 
 

679 
� � 

���� 
� 	
�� ���� ���	 
��� ���� 
	� ��� ���� �� 
��� ����� 
�� ���� ����� 

 	�
���� � ���� 
����� ���� ����� 

� ��� ����"���� ���� � 
	  � � � 

––– 
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Feny� Ern� 
1887–1936 

Hirtelen halál 
szakította félbe munkás 

életed sirató özvegyed 
és gyermekeid örökké 
áldják drága emléked 

H�s frontharcos 
Buzgó hitközségi elnök 

Nyugodjál békében 
 
 

680 
� � 

]…[ 

���� "	 

��� ��� �� 	���� 
	  � � � 


��� 	�� �� 
���	 ���	 

 	�� �"	 

�
 ����� � 

��� � ������� � 
�
� ��� �� 

––– 
Frau 

Kathe Löbl 
geb Modern 

1859–1922 
Die treueste gatt[..] 

und zartlichste 
mutter-grosmutter 
Friede ihrer Asche 

Hermann Löbl 
1863–1932 

Euer andenken bewahren 
Pietats[.] olede dankbaren 

Kinder und enkel 
Ruhet sanft 

 
 

681 
� � 

���	 ���	 
�	� 

��� 
	��	� 

��� �� 	� ���� 
	  � � � 

––– 
Dr. 

Bíró Jen� 
orvos 

1884–1920 
Emlékedet kegyelettel 

�rzi 
gyászoló hitvesed 

szeret� gyermekeid 
 
 

682 
� � 

���	 ���	 
� �����	�"	 

���� 
� �"������� 	��� 	��	� 	 

����� ���� 
 �	� ������� ����� 
�� �	�� 
��� ��������	 ���� 
������� �����
 ���� 	��� ��� 
������ ���
 ������ ������
 ��� ��� 

� ��� ����"���� ���
 � 
� ��� ���� ���� �� ���"� � 

�
 ���� ���"� 
	  � � � 

	�
 ���� ��� �� 
––– 

Spitzer József 
szül. 1842 szept 14-én 

meghalt 1906 junius 14-én 
Életében mindenki szerette 

Mintaképe volt a jótékonyságnak 
és becsületességnek. 

Áldás és béke poraira! 
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683 
� � 

	

�	�	 	���	 	��	 
 ���	�
 ����� "	 

��	� � ��� '�� '� �������"	 
��
�� ��� ��� � 	 
��
�� �� 
� ����
 
�� � 
��
�� �
 �
��
 �	� �� 

��
�� � 	���� ���	 �� 

� ���
�� �
 
���
 ��
� 
����	 �
� ���� 
�� �� 
	����� 	���
 �
 ��� �� 

	����� 	� ����
 	���� 
	����� 
�� 	�� �� ��� 	�� �� 

� � ���"� � ��� 	���� �� � 

 ����	 ��)�(����� ��� � 

	��� ���
 ����� 	���� ���� 
	  � � � 

����� 	�� ��� 
––– 

Itt nyugszik családjának fénye 
és öröme és boldogsága 

a legodaadóbb anya és 
hitves 

Spitzer Lipótné 
szül. 

Binet Magdolna 
elhunyt 1913 január 8 

áldásos és jámbor életének 
93-ik évében 

siratják �t a szegé- 
nyek özvegyek és 

árvák kiket 
mindenkor gyámo- 

lított 
Szeret� gyermekei 

unokái és dédunokái 
mélységes 

gyászba borulva 
áldják drága emlékét 
Örök béke hamvaira 

 

684 
� � 

��� ���� ���	 
	� ���� 

	��� 	��	� 
� �������"� 	 

	�� ��� 

 ���� ���� �� ����)�(� 

����� �� ��� 	
��� ���� � 
������� �� 
� 	��� ����� 	� 
	 ������� ����� ��
� ��
���� 
� 
������� 	�� ����� ���� ��� 
����� ����� �

	�� ���� � 	� 
� ��	 ���� � ������� �� 	���� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Spitzer Lipót 

elhunyt 1896 május 11 
életének 78 évében 

Béke és áldás lengjen drága porai fölött 
 
 

685 
� � 

���� ��� ��� ��� 
�"	 

���������� �� 
�"	 
���
�� �����
 ������ ��	 ��� 
����� 
�	 �
 
� �� �
�� 	�� 
�����
�� �
 ���� 	��� 
� 
 
�������	 ���� 
�� �� ���� 
������ �
 	�	 ���
 ���� 
�����	
 �	��� ���� 
� ��� 
����	 ������ ���� ��� �� 
��
 ����� ������ 
� ��� 
����� ������ 
� ������
�� �����  
������� �
	 ��� ������ ��
� 		 
������� ���� ���
 	�
� ���� 

����� ����� ��� ����
 ���� 
��� ���� 	����� ���� � 
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�
 ��� ��� �
�� �"� 
	  � � � 

� 
��� ��� ���"	 
––– 

Itt nyugszik 
Reiszmann 

Ignácz 
szül 1832 március 3 
elhunyt 1909 dec 5 

Tevékeny és áldásos 
életének 78 évében 

Gyermekeid vejeid menyeid 
unokáid szeretete és 

mélységes gyásza embertár- 
said hálaérzete 

virrasztanak drága 
hamvaid felett 

Áldás és kegyelet emlékednek 
 
 

686 
� � 

�

�	�	 	���	 	��	 
����� ���� 	�� 
�� ��� 

� ���
 	��� 	��	�
� 	�� 
��� ����
 

	�� ��� 
�������� 

���	 ���	 
� ��� 
�������� ���� 	� 

�  ��� 	��� ��� 	����"� 
��� � � ��� ���� �� 

�
 ���� ��� ��"� 
	�
 ���� 	�� �� 

	  � � � 
––– 

Itt nyugszik 
Reiszmann 

Ignáczné 
szül 

Spitzer 
Rozália 

Elhunyt 1893 január 16-án 
életének 52-ik boldog 

házasságának 34-ik évében 
Bánatos szül�i férje 
gyermekei testvérei 

vejei és unokái sírva 
gyászolják 

Áldás és béke legyen 
drága porai felett 

 
 

687 
� � 

� ���	 ���	 
�	�� 

������� 
���� ���
 	�� ���� � ���� 

���� � 	 ��� 
	�� 	�� ��� �� 

Spitzer Ábrahám 
élt 70 évet 

megh augusztus hó 9 
1891 

 
 

688 
[olvashatatlan] 

 
 

689 
� ����	  

������� �
��� 
���� �� ��� �� 

��� 
Epstein Vilmos 

élt 19 évet 
megh 1891 nov 27 

 
 

690 
� � 

���	 ��� �
	 �� ��� 
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 	�	�
� 
�
������
�� �  

�� 	� �� ��� ���� 

 ���� �� � ����)�(� 

	  � � � 
 
 

691 
� � 

�����	 ���	 ���	 
�"� ��� ���� � 

�����
 
���� 
� ��� ���� 


 ���� 
�
� �� ����)�(� 
	  � � � 


���� ��� �� 
Itt nyugszik 

Lusztig Jakab 
megh 1893 szept 3-án élte 

78-ik házassága 36-ik 
évében 

Béke poraira 
 
 

692 
���	 
����	 ���	 

��� 
������� 
����� �������	 ���	 � 

�"������ 	��	� 	�� 	 
	��
 ������ 

��� ���� ���� ��� �� 
���
 ���� �� 

�� �
��� 
� ��� �� �� ���� ��
�� 

��� ��
�� �� 
�
 ����"� 

	  � � � 

���	 ��� ��� 

––– 
Itt nyugszik 

Reiser Samu 
meghalt 

1893 november 25-én 
élte 24-ik évében 

 
 

693 
� �	�  

�
 ��� 
�
�����	 
���� �� ���� 

���� 
Itt nyugszik 

Hirschfeld Náthán 
élt 37 évet 

megh 1894 jun 15 
Béke hamvaira 

 
 

694 
� � 

���	� ���	 ���	 
	��	� �	�� 

� ������� 
����� 	� �"	 

 	��� ��� ���  ��� ����)�(� 

	  � � � �� 
����� ��� ��� 
Itt nyugszik 

Steiner Lipót 
megh 1895 febr. 26-án 

45 éves korában 
Nyugodjék békében 

 
 

695 
� � 

���	� ���	 ���	 
�"	�����  �"	 

�	� �"� �
�����	� ���� �"	 
�����
 ���� ���� 	 ��� ���� 

�
 	��� ��� � � ���"� 
	  � � � � ����� ��� ���"	 

Itt nyugszik áldott jó apánk 
Ehrenfeld Miksa 

Siratva kedves gyermekeit�l 
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született 1831 február 6 
meghalt 1895 április 2 

Nyugodjék békében 
 
 

696 
� ����	 �
�	  

������ ����� 
��� ������ � ��� ���� 

�
 ����" �	  � � � 

�� ��� ��� 

––– 
Itt nyugszik 

Práger Ferike 
Meghalt 1895 november 

hó 6-án [..]-ik évében 
szülei és testvérei mély 

bánatára 
Nyugodj békében 

Drága […] 
[…] legyen […] 

 
 

697 
� ����	 ���	  

��

�� 
 ���� 
�� � ��� �� 


 ����)�(� 
	  � � � 

Keller Lipót 
 
 

698 
� � 

���	 ���	 

��� ��� 

� ��"���� ��  
	  � � � 

Itt nyugszik 
Perl Dávid 

meghalt 
1896 deczember hó 25-én 

életének 50-dik évében 
Béke hamvaira! 

 
 

699 
� � 

	� ���	� ���	 ���	 
���� 

����
�� ����� 	� � 
���� ����� ��� ���� 

����� ���� 

 ����)�(� 

	  � � � 

�� ��� ��� 

Ullmann József 
 
 

700 
� � 

	� ���	� ���	 ���	 
	��� 

��

�	 �" �� ���� 	��� 

 ���� ��� �������	)�( �	  � � � 

	�
 
��� ��� ��� 
Itt nyugszik 

Heller Simon 
élt 44 évet 

meghalt 1897 október hó 4 
Béke poraira 

 
 

701 
� � 

���	 ���	 
 	�	�� �"	 

� �������
� �� 	� �"	 
���� �� ��� ���� 


 ����)�(� 
	  � � � 

���� ��� �� 
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702 
� � 

���� 
	� �� ]�[ 	�������� 

���� ���� �� ���� 
	  � � ����� ��� ��  

Itt nyugszik 
Steiner Henrik 

Meghalt 1901 április 
hó 15-én 32 éves korában 

Béke hamvaira 
 
 

703 
� � 

���	� ���	 ���	 
 	������ 
�
�� "	 

�� 	��	 ���� ����
 ��	� 
	�	 �� 
� ���� ��
�	
 

�����
 ���� 
� �	�� 	���� ���� 


 ���� ��� ���
 )�(� 
	  � � � 

	
�� ��� �� 
––– 

Weisz Pál Lipót 
meghalt 

1909 február hó 23-án 
életének 55-ik 

és boldog házasságának 
31 évében 

Siratva 
özvegye gyermekei 

és rokonaitól 
Béke poraira 

 
 

704 
� � 

���	� ���	 
���� ����� "	 

����
 ����������  

���� �� � 

 ��� ���� ��)�(� 

	  � � � 
	�
 ��� �� 

––– 
Itt nyugszik 

Grosz Henrik 
élt 63 évet 

meghalt 1910 
 
 

705 

���� � 	�
 ���� 


 ���� ���� � 	����)�(� 
Hausner Józsefné 

Spitzer Róza 
meghalt 1939 április 9 

életének 87 évében 
Édesanyának a szegények 

jótev�jének mélységes szeretettel 
és hálás kegyelettel h�séges fiai 

 
 

706 
� � 

	���	 	��	 
�� 

	�� 
�"	 

	� ��� 
�� ����� 

�� ������ 
������ � 	���� 


 ����)�(� 
	  � � � 

	�� �� �� 
––– 

Kemény Bertalanné 
meghalt 

1938 nov 1-én 
életének 76 

boldog házasságának 
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46 évében 
Gyászolják szeret� férje és 

gyermekei 
 
 

707 
� � 

��� 	��	 
��

��� 	
� 

���� 	� � 	���� 
[6 sor olvashatatlan] 

––– 
Hier ruhet 

[…..] 
Netti  

Schneller 
geb. Adam 

gestorben 65 Lebensjahre 
1895 März 19. 

Ruhe sanft! 
 
 

708 
� ����	 ���	  

��������� ���� 
�" 	 � �	  � 

Itt nyugszik 
felejthetetlen 

gyermekünk és 
testvérünk 

Weinberger Márton 
élt 19 évet 

 
 

709 
� �	� ���	 ���	  

���������� ���� 
�" 		  � � � 

Itt nyugszik 
felejthetetlen 

jó férj 
és apa 

Weinberger József 
élt 60 évet 

 
 

710 
� � 

���� 
� 
���� � 

	� 
��� ����' 

���� 
�"	 

����
 ���� 
������ 
� 


 ���� 
�
� ��)�(� 
	  � � � 
	�
 �� 

––– 
A legdrágábbnak 

három árvája 
Szeg� Pál 

1880–1938 

 

 
711 

[olvashatatlan] 
 
 

712 
� ���� 	���	 	��	  

	�
� 
�����
 
���� 	� ��� 

 	��� ���� � 	����)�(� 

	  � � � 

���� 	�� ��� 

Lusztig Mari 
élt 73 évet 

meghalt 1905 julius 12 
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713 
[törött] 

 
 

714 
� � 

���	 ���	 
	� 


�����
 ���	� 
�"	 

������ ����
 ���� 

 ���� ���� �)�(� 

	  � � � 

��� �� 

––– 
Lengyel Zsigmond 

1874–1939 
Emléked 

kegyelettel �rizzük 
özvegyed, gyermekeid, 

unokád 
 
 

715 
� � 

���	 ���	 
�" 	�	����	 �� "	 

� ����'� '� ����'�'' 
	  � � � �'� '���� 

––– 
Heks Adolf 

1868–1941 
Örökké gyászolni fog 
szeret� fiad, menyed 

és imádott unokád 
 
 

716 
Készült az én 

Kövesi Pistám 
emlékére 

 

Munkaszolgálatosok 
emlékére 

���� ��� 
�� 
������ 

 
 

717 
� � 

 ���		���	� � � 
Kohn Tibor 


 �� �� � ����)�(� 

���� �� 

�����
 
�	� ���� �	�	 	��� � 

� ����� 

���� �� 
���� � 

����� �� 	�� 
	�� 	��	��" �] [..]…[ 

��� ��� 
	  � � � 

 
 

718 
� � 

	� ���	� ���	 ���	' 
	��	� ����� 

	� � '�	�	 �� ��� 
����� �� ��� ���� 

 ��� ���� '������ 
�����
 ����� 	��  
��"
 �)�(� 

	  � � � 

�� ��� ��� 

––– 
Körner Miksa 

1864–1930 
 
 

719 
� � 

���� 
� 
���� �� 
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	�� ����� �	� 
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���� � ��� 

���� 
	  � � � 

––– 
Weinberger 

Jakab 
1860–1933 
Gyászolják 

szeret� gyermekei és 
unokája 
Emlékét 

soha el nem múló 
szeretettel 

és kegyelettel 
�rizzük 

Nyugodjál békében 
1944-ben mártírhalált haltak 

vejeid 
Fodor Mihály 

és 
Nagy Imre 
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Kohn Aladár 
élt 46 évet 
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�
 �� ���� �� ����"� 

	  � � � 
––– 

Kemény Bertalan 
meghalt 1941 okt. 14 

életének 80.-ik 
boldog házasságának 

48-ik évében 
Emlékét kegyelettel 

�rzik hálás gyermekei 
és unokái 
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––– 
Dr. 

Blauner 
Miksa 
ügyvéd 

1881–1939 
Hevültél a jogért 

Lángoltál a hitedért 
jóság emberszeretet 

eszményítették életedet 
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	  � � � 
��
�� 	�� �� 

Itt nyugszik 
Wild Betti 

megh 1898 
szept 18 
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�
� � ��� 	����)�(� 

	  � � � 
Itt nyugszik 

Kövesi Józsefné 
szül. 

Pick Ilona 
élt 28 évet 

Béke hamvaira 
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	  � � � 
���� 	�� �� 

––– 
Itt nyugszik 

A legjobb feleség és anya 
Lövi Márkuszné 

sz. 
Schneller Száli 

meghalt 1904 február 26-án 
életének 61-ik boldog 

házasságának 41-ik évében 
Nyugodjék békében 
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��� 	�� �� 
Itt nyugszik 

Klein Regina 
élt 62 évet 

megh 1904 aug 29-én 
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	  � � � 

���� 	�� �� 
––– 

Itt nyugszik 
Weisz Janka 

szül. Grünbaum 
Megh. 1906 április 8 
[7 sor olvashatatlan] 
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 ���� ���� ��� � ���)�(� 

	  � � � 
	�� 	�� ��� 

––– 
Szerelmünk és szeretetünk 

felejthetetlen bálványa 
imádkozz érettünk 

tieid nevében férjed 
Dr. Barna Ignácz 

Bpesti Kir Itél�tábla 
bíró 
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 ���� ���)�(� 

	  � � � 
	�� ��� ��� 

Itt nyugszik 
Klein Dávid 

élt 82 évet megh 1909 febr 10 
Béke hamvaira 
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	  � � � 

���� 	�� �� 

––– 
Itt nyugszik 

Láng Józsefné 
szül. 

Schweiss Karolin 
Emlékét kegyelettel �rzik 

szeret� gyermekei 
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732 
[törött] 

 
 

733 
[törött] 

]… [
 ����)�(� 
	  � � � 

Bernfeld Lajosné sz 
Ekstein Vilma 

meghalt 1911 júl. 2. 
Béke hamvaira! 
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����� ���� 
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� ��� 	����"��� ��� �"
 )�(� 
	  � � � 

��
�� 	�� ��� 
––– 

Bergszmann 
Mariska 

szül 
Schönfeld 

M. kir.állatorvosné 
elhalt 1912 március 6-án. 

44 éves korában. 
Béke lengjen porai 

fölött 
 
 

735 
Itt nyugszik 

Spátz Lipótné 
1860–1938 

Nagymamám 
Nyugodjál békében! 

Megemlékezünk sírodnál 

Auschwitzban 
mártírhalált halt 

leányodról Eszti 
és férjér�l 

Práger Simon 
unokádról Malvina 

dédunokádról Lalika 
Emléketek szívünkben örökké él 

	  � � � 
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[..] 

����� � ����	� 
���� ��
�� � ���� 
Bergszmann 

 
 

737 
Seiler Márton 

����� 
élt 65 évet 

megh 1945 febr 25 
A jóság 

megtestesít�je voltál 
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�� 

��
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Klein Árminné 

Meghalt 1916 június 28-án 
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��� 

��� ���	� ������ 
––– 

Itt nyugszik 
Spiegel Henrikné 

Glas Cacilia (!) 
meghalt 1900 január 
életének 65 évében 

Béke hamvaira 
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 ����)�(� 
Hier ruhet 

Fani Rebhun 
gest. im 78. Lebensjahre am 

1. Dezember 1892. 
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	  � � � 
Goldschmidt Netti 
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Juli Freistadtl 
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Katarina Schlesinger 
1896 
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	  � � � 

������ 	�� �� 
Itt nyugszik 

Weisz Paula 
megh 1897 feb. 16-án 

Áldás és béke hamvaira 

749 
Hier ruhet 

die treue Gattin 
und zärtliche Mutter 
Therese Glasel 

geborene Breuer 
gestorben am 9. August 

1890 
in ihrem 48. Lebensjahre. 
Tief  betrauert von ihrem 

Gatten und ihren Kindern 
Friede ihrer Asche! 

––– 
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750 
� � 


���	 
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Itt nyugszik 
Özv Mahler Salamonné 

élt 69 évet 
meghalt 1906 aug 1-én 

Mélyen gyászolják 
és siratják szeretett gyermekei 

és unokái 
 
 

751 
[törött] 
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	  � � �	�� 	�� ���  
Itt nyugszik 

Hesser Ernesztin 
szül. 1860 okt. 16. 

megh. 1912 aug. 14. 
Béke hamvaira 

Drága emlékét szeretett […] 
édesanya és testvérei 

 
 

752 
[törött] 

megh. éle[te] 
84.dik évében 

1918 szept 9-én 
Nyugodjál békében 

Gyászolja […] 
és egyetlen […] 
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	  � � � 
Özv. Weisz Márkuszné 

szül. Rosenfeld Erzsébet 
1841–1930 

Mélységesen gyászolják 
gyermekei, unokái és dédunokái 

Pihenj békében 
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[olvashatatlan] 
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 	�� ���"	 
Itt nyugszik 

felejthetetlen drága 
jó anyánk 

Özv Weisz Károlyné 
született Blau Leni 

élt 68 évet 
meghalt 1918 február 4 

Gyászolják 
szívb�l szeret� gyermekei 

Áldás és békesség 
legyen drága hamvai 

felett. 
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 ���� ����  ���)�(� 
	  � � � ���� �� 

Friedman Ignátzné 
szül Löwy Róza 

élt 80 évet 
megh 1918 márc 15 

Béke poraira 
Gyászolják h� testvérei 

és rokonai 
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� 
��� ��� ���"	 
––– 

Reiszmann Adolf 
élt 73 évet megh 1909 aug 7 
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Itt nyugszik 
Lövinger Frigyes 

meghalt szomorú életének 
35 évében siratva és 

gyászolva szüleit�l 
és gyermekeit�l 
Béke hamvaira 
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Neustadl Lipót 
élt 74 évet 
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––– 
Itt nyugszik 

Weisler Mór 
megh. 1904 október 14-én 

élte 85 évében 
Emlékét �rzik özvegye és 

gyermekei 
Béke poraira! 
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	  � � � 

––– 
Itt nyugszik 

Láng József 
meghalt 1904 május 13-án 

64 éves korában 
emlékét kegyelettel 

�rzik h� neje és hálás 
gyermekei 
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––– 

Itt nyugszik 
a felejthetetlen fiú 

és jó testvér 
Vajda Sándor 

meghalt 
1902 márczius 1-én 
életének 28 évében 

Áldott legyen emléke! 
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Granitz Jakab 
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���� 	�� �� 
Lotti Rokács 

geb. Holzman 
gest. den 14 Mai 1905 in ihrem 

79. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 
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�� ��� ��� 

Hier ruhet 
Leopold Barna 

alt 50 Jahre 
gestorben den 16-t März 1895. 

Betrauert und beweint 
von seiner Mutter, Geschwistern 

Schwäger, Schwägerin 
Neffe und Nichten. 

Friede seiner Asche! 
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Steiner Benedek 

megh 1890 jan 28 
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	  � � � 
Itt nyugszik 

Hoffmann Mór 
élt 54 évet 

meghalt 1889 deczem 31 
Béke hamvaira! 
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	�� ��� ��� 
––– 

Hier ruhet 
Abraham Bloch 

gestorben im 69-ten Lebensjahre 
den 8-ten Juni 1889. 

 
 

773 
[törött] 
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Itt nyugszik 
Baron Gáborné 

szül 
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Hollander Rézi 
meghalt 1906 julius 20 
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Rosenfeld Mórné 
1852–1919 

Béke hamvaira 
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��� 	�� ��� 
Itt nyugszik 

Istenben boldogult 
Schönberger Dezs�né 

szül Landsmann Sarolta 
1888–1919 

Ezen síremléket állították 
gyászoló gyermekei 
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	  � � � 
Itt nyugszik 

Weisz Gáborné 
szül 

Hoffman Róza 

meghalt 1919 május 27 
Nyugodjék békében 

Emlékét kegyelettel �rzik 
gyermekei és unokái 

 
 

779 
� � 

Eisler Lajos 
élt 79 évet 

szül. 1843 – megh 1922 
����
� 

	  � � � 
	�� �� 

 
 

780 
� �� ��
��� � �	 	��	  

	�� 
�������� 

�	�	 �	 � 
� ����� �� 	��"
 

� 	����"���� � � 
������ ���� � 
���� ������ � 
����� ������ ��� 
	��� �
� ���� �
 

	  � � � 
 
 

781 
� � 

	

�	�	 	����	 	��	 
 �
��� �"	 

� ��
����� 	�� 	� ���"	 
���� �� � 	����� 
� ����
 	���� 


 ���� ��
�� �)�( �	  � � � 
 	�� ��
��� 

Itt nyugszik 
Weisler Mórné 

született Müller Betti 
élt 74 évet 
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meghalt 1920 év deczember 1-én 
Emlékét örökké �rzik hálás gyermekei 
Adja Isten hogy méltók legyünk hozzá 

 
 

782 
]�[	�� 
� 

[…] 
Regner Salamonné 

	  � � � 
 
 

783 
� � 

	���	 	��	 

��� � 
�� 

�����
�� �� 	� 
���� ��� 

	  � � � 
Itt nyugszik 

[olvashatatlan] 
 
 

784 
[törött a teteje] 

Spitzer Ma[…] 
Öriszentmiklósról 
megh 1921 jan 22 

 
 

785 
���	 ���	 

�� 
���� 
�
� �� ���� 

	  � � � 
Itt nyugszik 

Neumann Henrik 
Önfeláldozó szolgálata közben meghalt 

1927 szept. 10. 
Nyugodjon békében 

 
 

786 
� � 

	�� � �	�� 
�� � ��� 

Révész Herman 
és 

Révész Hermanné 
	  � � � 

 
 

787 
Ripper Jakab Karl 

1859-31/XII 
1922-4/VIII 

Friede seiner Asche 
� � 

��� � ���� 
 
 

788 
�� � ���� 

Schneider Ármin 
élt 27 évet 

meghalt 1918 május 12-én 
Mélységes gyász keserg� bánat 
betölthetetlen �r támadt utána 

Szeret� édesanyja 
és testvérei szívében 

kiknek reménysége és büszkesége 
volt 
––– 
� � 

���	 ���	 �� 
�� 
� � '������� ���� 

���� ��� ��� ��� ���� 
��
 ���� ��� 

	  � � � 
	�� ��� �� 

 
 



196 A STATUS QUO TEMETŐ SÍRFELIRATAI

 

789 
� � 

���	 ������ 	�
� 
Itt nyugszik 

Reiner Sándor 
élt 27 évet 

meghalt 1908 
julius 30-án 

Sírig tartó sebet hagyva 
a megtört anya testvérek 

és menyasszonya szívében 
Lelj olyan üdvöt fenn 

a mennyben 
mint amilyen fájdalmat 
hagytál nékünk itt lent 

 […]  	�
� �  
 
 

790 
� � 

	������� �
��� 
� ����"� ��� � '
�
� 

���"
 �)�( �	  � � � 
Szép ideálod volt a tett 
a munka és a becsület! 

Amit híven magadra vállaltál. 
Jól volt végezve minden föladat. 

Bevégezetlen csak pályád maradt, 
mikor letört a végtelen halál! 

Schneller Ármin 
született 1874 

meghalt 1907 augusztus 11-én 
A nagy világon minden sírba száll, 

Örök élet� csak egy: s ez a – halál… 
	�"� �	��  �	�
��
	  

 
 

791 
� � 
	�
 � ���� 

� 	����'� '� ����'�'�'� '
)�(� 
	  � � � 


�� 	�� �� 
Egy hosszú élet útján 

ezer fájdalmon át 
elérte végre itten 

a békesség honát. 
Schneller Mórné 

szül: 
Pauncz Lina 

született 1847 
meghalt 1913 junius 5-én 

 
 

792 
� � 
�	� 
�� � ���� 

���
� ��
	 
� ���� '��� ����" 

	  � � � 
Itt nyugszik 

Drága jó apánk 
Klein Ármin 

élt 69 évet 
megh 1922 máj. 3. 

Béke poraira 
Örökké gyászolják 

az �t imádó felesége, 
és gyermekei. 

 
 

793 
� � 

���� � �� 
���� ���� � 	���� 

	  � � � 
Bárány Amália 

1877–1926 
 
 

794 
� � 

� ���	 ���	"	 
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���
� 	��� 
�� � 

	 ���� '� ����'�'�'�' 
	  � � � 


���� ��� �� 
––– 

Klein Samu 
1882–1927 

Tragikus halálodat 
örökké gyászolják 

hitvesed gyermekeid s rokonaid 
Áldás s béke poraid felett 

 
 

795 
� � 

�
�� � 	�� 
	  � � � 

Drága jó anyám 
Judovits Lászlóné 

Weisz Berta 
1873–1932 

Amig éltél szerettünk 
amig élünk siratunk. 

 
 

796 
� � 

	���	 	��	 
���� 
��� � 

 
�
� �� 	���� 
���� 

�	  � �  
Weisz Simonné 

sz. Kohn Betti 
 
 

797 
� � 

	���	 	��	 
��� 

�
� � 
��� 

�"	 
���� �� 	���� 


 	���)�(� 
	  � � � 

Láng Ignácné 
sz Streisinger Berta 

1878–1934 
 
 

798 
� ����	 ���	  

 �� ���� 
� ��� ����"���� ���� 	 


���	 ��� ��� 
Freund Ármin 

1886–1935 
Szeret� nejét�l 

és gyermekeit�l 
ragadta magához az Úr 

Nyugodjál békében 
 
 

799 
� � 


����� 

��� � 
	  � � � 

Adler Ferenczné 
szül. 

Weisler Anna 
1870–1941 

Emlékét �rzi 
férje és gyermekei 

 
 

800 
� � 

	���	 	��	 
��� 

�
��� 
	� 

�	� � 
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� ����������� ����"	 

 ��� �
�� � 	����)�(� 

	  � � � 
����� 	�� �� 
Itt nyugszik 

Özv 
Weisz Simonné 

szül 
Rosenzweig Fani 

1854–1940 
Béke poraira 

 
 

801 
� � 

	��� � 	�� 

 �� � �� ����)�(� 

���� ��� �� 
Schneller József 

1885–1940 
 
 

802 
� � 

	� ���	 
��

��� ��� 

�"	 
���� ���� � ���� 

	  � � � 	�� �� 
Schneller Jakab 

élt 83 évet 
 	��		��  �
���	� "	 

szül Wollner Sári 
élt 87 évet 

megh 1929 ápr 5 
Emlékül állítoták gyermekei 

Béke poraira! 
 
 

803 
� � 

	���	 	��	 
 ��	�
� �"	 

�� ��
	 ���
� �� 	� ��� 
� 	����'� '���� 

� ���'�'� '��
 
	  � � � 

	
� 	�� �� 
Oblatt Henrikné 

szül 
Heksch Mariska 

élt 56 évet 
Lelke oly nemes volt, hogy 
nem jöhetett csak „T�led” 

Bennünket úgy szeretett hogy 
nem távozhatott csak „Hozzád” 

––– 
Deportálásban elhunyt 

kedveseink 
édesapánk 

Oblatt Henrik 
testvérünk 

Béla és felesége Mariska 
és gyermekeik 

Sanyika és Juditka 
 
 

804 
� � 

	���	 	��	 
��� 


���� � 
��� 
�"	 

	  � � � 
Reisz Henrikné 

szül. 
Oblatt Szidónia 

élt 67 évet 
Béke poraira 
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805 
Schneller Helén 

megh 1942 jan 10 
szeretettel 

[olvashatatlan] 
 
 

806 
� � 

	�� 	�� � 
���� ���� 	� 	���� 

[…] Károlyné 
[besüllyedt] 

 
 

807 
� � 

��
�� 	�� � 
Itt nyugszik 

Regner Ignácné 
[besüllyedt] 

 
 

808 
���� � 
���� 

Steiner Edéné 
szül. Beck Mari 

1852–1924 
 
 

809 
Heksch József 

1920 márc. 11 
��� ��� �� ���� 

 
 

810 
� � 

� 	���	 	��	 
	�
 


 	��� ���� �� ��� 	����)�(� 
	  � � � 

��� 
�� 	�� �� 
Schönberger Lina 

 
 

811 
� � 

	����	 	���	 	��	 
 ������� �"	 

	���� �� � ��� 	���� 
���� ��� � �� ��� 

	  � � � 
	�� 	�� �� 

Mari Löwenheim 
gelebt 82 Jahre gest. am 4 Febr. 

1907. 
Friede ihrer Asche! 

 
 

812 
Özv. 

Rosenfeld Mórné 
szül. Kohn Netti 

élt 90 évet 
meghalt 1908. évben. 

� � 
 	��	
��� �"	 

	  � � � 
 
 

813 
� � 

� 	���	 	��	 
�
��
 

����� 	�
� 	� ��� 
�� � ��� 	���� 


 ���� ���)�(� 
	  � � � 

� 
��� 	�� ���"	  
––– 

Itt nyugszik 
a felejthetetlen 

feleség és legjobb 
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anya 
Deutsch Manóné 

szül 
Ganzl Borbála 

megh. 1908 január 28 
életének 66-ik boldog 

házasságának 46-ik 
évében 

Nyugodjék békében 
siratják h� férje és 

gyermekei 
 
 

814 
� � 

	���	 	��	 
 ���
�� 

� �	�	 �	�� ���"	 
 �� ��� 	����]���� [
 ����)�(� 

	  � � � 
 
 

815 
� �	���	 	��	  

 ���
�� �"	 
 ��� 	����]�[ ���� ����  

	  � � � ���� 	�� ��� 
Itt nyugszik 

felejthetetlen leányom 
Hirschbein Juli 

szül Heller 
élt 33 évet 

megh 1911 junius 6-án 
 
 

816 
� � 

	���	 	��	 
 ������ �"	 

���� �� �� ��� 
	  � � �
�� ��  

Itt nyugszik 
a legjobb anya 

Heller Márkuszné 
szül 

Friedman Antónia 
megh. 1928 dec. 31. 

 
 

817 
Heksch Józsefné 

1916 jan 15 
���� �� �� 	���� 

 
 

818 
� � 

	���	 	��	 
���� 


 ���� � 	��� ����)�(� 

��� 	�� �� 

Heksch Emanuelné 
szül Fischer Eszter 

élt 78 évet 
 
 

819 
[törött] 

	  � � � 
���� ��� �� 

Fischer Ignác 
1858–1920 

���� 
 
 

820 
� ����	  

���� 
� ���� ��� 	� �"� 


 ��� ���� � ��� ����)�(� 
	  � � � 
��� ��� �� 

Josef  Braun 
von Vittencz 
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gest. den 20. Sept. 1909 in 
seinen 24-ten Lebensjahre. 

 
 

821 
� � 

���	 ���	 
� 

������ ���� 
�� �� ���� 


 ����)�(� 

����� �� 

	  � � � 
Regner Markusz 

élt 61 évet 
megh 1911 febr 9 

Béke poraira 
 
 

822 
� � 

	
 ���� �� 
� ���� ��� '������
� 
�"	 

����� 
���� 	�� 
�"	 

��
	 ���� ���� � 
�	 ���� ��� '�� ��� ���"��� ���� ��  

���	 
� �� ����� 		� 
� ������ ����� 
� ���'� '	 ��'�'�'�'� '�
"� 

�	  � �  

��� ��� ��� 

Brámer Mór 
1848–1911 

 
 

823 
� � 


��� ���� � 
����� 
���� � 	���� 


 ����)�(� 
	  � � � 

Mandl Adolfné 

szül 
Schneller Mária 

 
 

824 
� ����	  

���� ��� 
���� 
�
� �� ��� ���� 

	�� ��� ��� 
Itt nyugszik 

Reich Jen� 
élt 17 évet 

meghalt 1924 szept 2 
Béke poraira 

 
 

825 
� � 

	���	 	��	 
 ��	�
 �"	 

������ ���� � ��� 

 	��� �� �� 	����)�(� 

 ����� ��	  � � � 
Regner Márkuszné 

sz Neuman Leni 
élt 60 évet 

megh 1915 jan 7 
Béke poraira 

––– 
�����
 

Mártirhalált halt 
leánya Mariska 

���� 
Auschwitz 1944 

 
 

826 
� � 

� 	���'  	����	�
� "	 
Itt nyugszik 

Hoffmann Pál 
élt 74 évet 
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meghalt 1915 április 9-én 
feletdhetetlen (!) 

nagybátyánknak állítatta 
Hoffmann Márton 

és szülei. 
Béke hamvaidra! 

 
 

827 
[törött] 

 
 

828 
� � 

	��	 
�
� � 	�� 

	� '	  � � � 
Goldstein Samuné 

szül 
Eizler Berta 

megh. 1918 decz. 5. 
 
 

829 
Werth[..] 

Kálmánné 
[olvashatatlan] 

 
 

830 
� � 

	����� 	��� 	�� 
 �����  �	��� "	 

���	 ����
� � ��� 
� 	����"��� ���� 	"� 

� �"	�� � 
	  � � � 

Hier ruhet 
Netti Hecht 

gest 25 april 1919 
Friede ihrer Asche 

 

831 
� � 

	� ���	 
��
� 

���� 
���� 	� � 
� ����"	��� ���� � 

	  � � � 
Weisz Sándor 

1861–1925 
 
 

832 
� �	���	 	��	  


���� 
 	��� �� � 	����	  � � � 

	
��� 	�� �� 
Diamant Adolfné 

élt 23 évet 
 
 

833 
� � 

	���	 	��	 
 ��	���� "	 

�� �� ��� 	���� 

 	��� ���)�(� 

	  � � � 
���	 	�� ��� 
Bandler Simonné 
szül Kozloczki Debora 
meghalt 1904 decz 25 

 
 

834 
� � 

��� 	���	 	��	 
������ 

	��� ��� ���� � ��� 	���� 
	  � � � 

�
��� 	�� ��� 
Weisz Józsefné 
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835 
� ���� 	
��	  

���� 
�������� 
���� 	� � 


 ���� ���� � 	����)�( �	  � � � 
	�� 	�� �� 

Kaufmann Mariska 
szül 1886 decz 18 

megh 1904 márcz 24 
Béke hamvaira 

 
 

836 
� � 

�� 	��	 
���� 

	  � � � 
––– 

Blau Józsefné 
szül 

Hecht Marika 
Siratják 

testvérei 
 
 

837 
� � 

	���	� 	���	 	��	 
 ���
��� �"	 

�� ������ 	�� 	� ��� 
����
 	��� ��� 	���� 

 ���� �� �� 	��� 	
�
)�(� 
	  � � � 

��
 	�� �� 
Fani Porjesz 

geb. Rokács 
gestorben den 13-ten Januar 

1903 in ihrem 44-ten Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 

 
 

838 
� � 

	���	 	��	 

�� 

���	 
���� �	�� 	� ��� 
 ��� ��� � 	��	  � � � 

	�� 	�� �� 
Heks Szali 

 
 

839 
� �� 	���	 	��	  
�	�
 
��� 


 ��� �� � ��� 	����)�(� 
	  � � � 

���� 	�� �� 
Biderman Lotti 

 
 

840 
� �	���	 	��	  


��� 

 ���� 
�
� � 	��)�(� 
Pozsonyi Juli 

megh 1898 aug 27 
 
 

841 
� � 

� 	���	 	��	 

���	 


 ���� ��
�� � 	��)�(� 
	  � � � 
�� 	�� �� 

Eizler Hani 
 
 

842 
� � 

	 	��		���	 	��� 
��� 	���� 

	�� 
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 	� �]…[�
�����	 ��  
�	� ����	 ���	 ��� 

� 
������ ���� 	��"
 
���� 
�
� � 	���� 

	  � � � 
 
 

843 
� � 

�����
 ��� ��� ��� 
����� ��� 
�� ��� 
������ ����� ����� �� 

	�� ������ 	
� ���� 
	

�	�	� 	����	 	��	 ��	 


��� 
���
�� 

 ���� 	�� 
� 	����� 	�� 
�"����
 � ��� 	��� ���
 � 


 ��� ��� ����)�(� 
	  � � � 

�
�� 	�� �� 
 
 

844 
� �	���	  

	��� 
�
������� ���� �	�� � � 

� 	����"��� ���� � 
Rosenfeld Zsani 

 
 

845 
� �	�
�	  

	�
� 
����� ��� � � 

��� ���� �� 	���� 
Weisz Matild 

 
 

846 
�	 	��		����	� 	�� 


��
� 

��

�	 ���� 	� ��� 
	���� ��� �� �� ��� 	�� 


 ��� � )�(� 
	  � � � 


�� 	�� ��� 
Heller [.]ati 

 
 

847 
Hungarie Verein 

� � 
�	�� 	�
 � 	�� 


 ���� ���� � 	��)�(� 
Hier ruhet 

Leni Kohn 
geb. Heller 
alt 73 Jahre 

gestorben am 15. Juli 1891. 
 
 

848 
� � 

���	 ���	 
��

��� ����� 

���� �����  ���� 
	  � � � 


����� ��� �� 
Schneller Miksa 

 
 

849 
� � 

	���	 	��	 
���� 

�� ��������� ��� 	� ��� 
��� 	�
� 	��� 	�� ��� 
� 

[besüllyedt] 
 
 

850 
� �	���	 	��	  

������� ���� 
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���� �� �� 	���� 
	  � � � 

 
 

851 
� � 

 	��		���	 
 �	�� �"	 

	��	� 	�� ���� ��� 
������� 
 	���� [.]
 ��� ����)�( �	  � � � 

 
 

852 
 � �	��	 


���� 
����� 	�� 	� ��� 

 ��� ���� �� ��	  � � � 
Stern Mórné 

szül Veisz Fáni 
 
 

853 


�	�	� ���	 ���	 ���	 

� � 
	� 

�	��[..]  
�"	 


 ��� �� ��� ��
�� �� ��)�(� 
 � � �	  


��� ��� �� 
 
 

854 
� �� 	���	 	��	  

���� 

 ��� ���� �� �� 	��)�(� 

	  � � � 
Preszburger Antónia 

megh. 1889 nov [..] 
[…..] 

 

855 
� � 

� 	���	 	��	 
	
� 

������ 	�� � ��� 
� 	���� ���� � 	���� 


 ���� �)�(� 
	  � � � 

����� 	�� �� 
Itt nyugszik 

Schvarcz Betti 
élt 50 évet 

megh. 1889 május 10-én 
 
 

856 
Löwy Sándor 

1906–1929 
Mártír halált halt a 

munkás mozgalom gy�zel- 
méért 

 
 

857 
� �	 ' 

����� �
 
���� 
���� ���� � �� 

	  � � � 
 
 

858 
� � 

���	� ���	 ���	 
�	�� 

��� � ��� ��]� [���� 
	  � � � 

 
 

859 
� ����	  

����� �� 
����� ���� 	�� 	� � 
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���� ���� 	 ��� �� 
 � �	  � � � 


��� ��� �� 
Weisz Herman 

élt 25 évet 
meg 1892 ápr 2 

 
 

860 
� � 

���	� ���	 ���	 
 	�	��� �"	 

��
��� ���� 	� � 

 ���� ��� ��� � ��� ����)�(� 

	  � � � 

����� ��� ��� 

Bandler Simon 
meghalt 1892 márcz 6 

 
 

861 
� � 

���	 ���	 
 	��� ��� "	 

��

�� � ��� ���� 
��� ��� ���� ��� 
Schiller Vilmos 

élt 68 évet 
megh 18[..] április 20 

 
 

862 
� � 

���	 ���	 
�
��� ���� 


 ��� ��� ����� ����)�(� 
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Schwarz Mór 

élt 69 évet 
megh 1898 decz [..] 

Boldog házasságban 
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Gábor Sándor 
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Vác és a Dunakanyar 
elpusztított zsidóságának 

örök emlékére 
1944–2004
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Sámuel József 
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Nyugodjon békében 
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Itt nyugszik 
Samuel Pinkászné 

szül 
Reich Fánny 
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Itt nyugszik 
Sámuel Bernát 

élt 66 évet 
Megh. 1931 okt. 26-n 

Fájdalommal gyászolják 
özvegye és gyermekei 
Nyugodjék békében! 
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Schwarcz Hugó 

Kisk�rösr�l 
1906–1981 
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Steiner Jen� 

1892–1948 
1944 évi Auschwitz-i 

haláltáborból 
megtörve jöttél haza 

Kid�ltél arany oszlop 
elnémult arany szíved 

azért velünk vagy 
soha el nem felejtünk 

testvéreid 
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Révész Adolfné 

sz. Steiner Mária 
1897–1972 

––– 
Deportálásban 

1944 évében 
Auschwitzban és a Donnál emberi 
gonoszság által mártírhalált haltak. 

Steiner Miksa 1856 ����
Steiner Miksáné sz Deutsch Róza 1865 �����

Steiner Margit 1896 ����
Steiner József  1899 �����

Steiner Jen�né sz. […] 1902 �����
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Steiner Klárika 1935 ��
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Gyermekeim a boldogság napfény 
távozott veletek mindenem voltatok 

most is velem vagytok 
Aputok 

Soha el nem múló fájdalommal 
örökre gyászolnak és itt �rzünk 

benneteket Steiner család 
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 158/S 
Itt van elrejtve � � 

a jámbor, egyenes, istenfél� férfi, ����� �	� 	
�� �� 
�� 

háza nyitott volt a vendégek el�tt, ��
�� ���	��� ���� ��� ����� 

estefelé és reggel korán az imaházban volt. ������ ���� 	���� �	� ��	��� 

A tiszteletre méltó Joszéf  Leib, emléke legyen áldott, � ���� ���� "� 

a tiszteletre méltó Eliezer Weisz, emléke legyen áldott, fia. � ����� 	����� � ��"� 

Tisztes öregségben halt meg fiai szomorúságára ���� 
�� �	�� ���� ����� �� 

szent szombaton adár-II 627-ben (1867), a kis id�számítás 
szerint. 

� �	� ��
� ��
 	�� � �
 ����)�(� 

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Anyja neve Grunt. ���	� ��� �
� 

 178/S 
Nyugovóra tért atyáihoz Slomo adár újholdjának el�estéjén, 
szerdán 640-ben (1880), a kis id�számítás szerint. 

� ���� ������ �� ���
 �
�� 
�� ��
 	�� 
��� 
�	 �	�"� 	)�(� 

H�séges férfi, ������ 
�� 

ismert a kapukban, ��	�
� ���� 

drága lelk�, egyenes úton járt, ��	
�� ����� ��	 	�� 

cselekedeteiben ékes és tulajdonságaiban értékes, ��	�� ������� ������ 	��� 

nagy tiszteletben vitetett a sírba ��	�� �� ���� ���� ���� 

a felülmúlhatatlan, tanult (havér) 	 	��� ����� �� 

Slomo Reiser úr, emléke legyen áldott, 	����	 ���
� "� 

a tanítómester Joszéf, emléke legyen áldott, fia. � ���� 		� ��"� 

Megszünt szívünk öröme, elveszett családunk koronája. 
�����
� 	�� ��� ����� 
�
� �� 

Fekhelyedet leteríteni a sírban, 
milyen keser� a sorsunk. 

����	�� 	� �� 	��� ����� ���	 

Mi keresni valód van fiatalként a holtak birodalmában? ���
�� �	�� ����� 	��� ��� �� � 

Még nem értek meg sz�l�fürtjeid, gyümölcsöz� t�ke. ���	�� ��� �����
� ��� ��
� �� � 

H�séges fiú, miért hagytad el anyádat idejekorán? ����� ��� ��� ���� ���� ����  

Fiatal feleséged jajgatása vajon nem ért el füledhez? ����� ���� �� ��� ��	��� �
� ��� 

Eltávolodtál vándorolva, elhagyva minket a siralom völgyében. ���� ���� ������� ���� ���	� 

Elfordultál Keletnek, hogy felmenj az atyákhoz. ���	�� ���� ���� �� ����� ��� 

Eszed munkádnak gyümölcsét, melyet  
áldással vetettél. 

��	�� ��	� 	
� ��� ��
�� �	 
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Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. ����� 	�	�� �	�	� ���� ���
� 

Anyja neve Peile, éljen sokáig. ��� ����� ��� �
� 

267/S  
� � Itt van elrejtve 

��� 	
�� �� 
�� a jámbor férfi, aki egyenes úton járt és 
���� � ��� ���� ���� igazságosan cselekedett minden napján. 

���� ���� ���� ���	 ��� ��� Jajgattak miatta atyái, a szegények 
����� ��	� ���� ����� ���� sokszor kaptak t�le jót, 

������ ��� ���� ������ ��� ��� mily (nagyon) sírtak az ismer�sei, vigasztalanul. 

 	����	 ��� ���� A tiszteletre méltó Zalman Leib Regner 
���
 ��
� ���� ���� ��� szép korban az egekbe távozott. 

�
� 	���� � ���� 	��� Meghalt szerdán, eltemették jó hírnévben 
��
 	�� � � ���� ��� 

��� �	� 
csütörtökön, adár 21-én, 640-ben (1880), a kis id�számítás 
szerint. 

 298/S 
Itt van elrejtve a nemes és megbecsült, 
 

� ������ �����  

tiszteletre méltó Jakov Hajjim, béke legyen vele,  ����� ����� "� 

a tiszteletre méltó Joszéf  Reiser, béke legyen vele, fia. � 	����	 ���� � ��"� 

Jakov elment útjára az él�k útján, ������ �	�� �	�� ��� ��� 

lelke felment a magasságba, az él� Isten színe elé. ����� ����� ��	�� ���	 ��	�� �� 

Jajszó hallatszik az utcákon, mert eltávozott örökre, � ���
 �� ������ ��
� ��� ��
������ 

megtért örökségébe és pihenésére, jutalma, sorsa szerint. �� ��� �	
 ������ �� ����� ���	�

Áldott életet kapott a hajlékban lakozótól, ������ ��
 ��� ��� �	� �
 ��� 

napjai h�ségben teltek, sokat tett és dolgozott, ���	� �
�� ��� ��� ������ ���� ���

egyenesen járt és igazságosan cselekedett életének minden 
napján. 

� � ��� ����� ���� 	
��� ���� 

Idejekorán halt meg, 46 évesen. ���
 ����	�� �

 �� ��� ��� � 

Gyülekezetének feje volt, és tisztségét jól ellátta, 	��	� ����
� ���� ��� ���� 
� 

keze b�velkedett a bölcsességben, tudásban, értelemben, ������� ���� ���� �� �	 ��� 

Ismer�sei szerették túlcsorduló szeretettel, ��	��� ����� ������ ��	��� ����� 

ez dics�sége és nagyságának ékessége. ������� �	��� ���� ����� �� 
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Szegények és nyomorultak, akik segítségét kérték, ���	�� �
�� 	
� ����� ���� 

üresen nem távoztak háza bejáratától. 	� ������� ���� ���� � 

Meghalt a macesz ünnepének el�estéje idején, peszah els� 
napján, eltemették másnap, annak második napján, 657-ben 
(1897), a kis id�számítás szerint. 

��
�	 ��� ����� ��� �	� ��� 	��� 
 ��	� �� ��
 ��� ��	��� 	���� ��� �


��� 

Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Anyja neve Peile. ����� ��� �
� 

 Itt aluszsza örök álmát 
 Reiser Henrik 
 meghalt 
 1897 április hó 16-án 
 életének 46-dik évében 
 Siratva özvegye leányai 
 és rokonaitól 
 Béke poraira 

 299/S 
[Itt nyugszik] [..] 

a szerény, értékes, drága és dics�ített  �	��� ������� ���
�� �
��
�������� 

asszony, 
áldott az asszonyok közül a sátorban, 

��
�� 
�	�� ���� 

Peile úrn�, béke legyen vele, 	� '������ "� 

a tiszteletre méltó Joszéf  Reiser úr, igaz emléke legyen 
áldott, felesége. 

��� 	����	 ���� 	� �
� 

Kezednek cselekedeteivel még itt, az él�k földjén ������ �	�� �� ���� �
�� ���� 

nevet szereztél fentre az égben lakozótól. ����
� ��
 ��� ���� �
 ����� 

Napjaidat és éveidet a jótékonyságnak és könyörületnek 
szentelted. 

����
��� ���� ����� ����
� � 

A szegényeknek és nyomorultaknak örömmel nyújtottad ki 
kezed, 

��
	� ��� ���
� �������� ����� 

özvegyek és árvák támogatását kutattad és kerested, ��
	�� �	�� ����� ������� ����� 

sok pénzt gy�jtöttél és kerestél, hogy rájuk költsed, 	�
��� ���� ��	��� �	���� �� � 

egy szívvel sírtak fiaiddal és lányaiddal. �������� ���� �� ��� �� ���� 

Gyászolnak ismer�seid, néped fiaival együtt. �����	� �
�� �� ������� ������ 

Jó emléked a szíveddel és drága lelkeddel ��
��� ��� �� ���� ���	�	���  
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örökre fennmarad, és nem távozik el hamarosan, ��	��� �
��� �� ������ �� �� 

sok jó van félretéve és elrejtve tiszta lelkednek, 	�	���� �
��� ����� ���� ��� � 

tiszta cselekedeteid és világító erkölcsöd ���	���� �������� ����� �� 

leszármazottaidnak lesz örökre meg�rizve. ���	��
 ���� ���� ����� ����� 

A halál a palotáiban érte. Elhunyt a megtérés szombatján, 
tisri 6-án, 654-ben (1894), a kis id�számítás szerint. 

 ��
� �	���� ������	�� ���� ���
���
� 

� ��	� �	
� 
��� � ����)�(� 

Megtért népéhez fiai és lányai szomorúságára és minden 
ismer�se fájdalmára, 

��� �� ������ 
 ��	 ������� ������� ���� �� ������

��	�� � 

nagy méltósággal tisri 7-én. �	
� � ���� ���� ���� 

Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Anyja neve Rivka. ���	 ��� �
� 

362/S  
� � Itt van elrejtve 

����� ����� �	� a híres, nagy tudós rabbi, 
���� �	�� 	��
 ��	���� aki h�séges a Tórához és szent élet�, 

�	�
 ����� ���� ���� ���� világ alapja, kapuk harcosa. 
���� ����� ���� 	���� 
��� '

'�'
'�' 
Szent, tiszta, jámbor és szerény ember, tisztelet a szentség 
díszének, 

���'����� ���  
����� 

Dávid Jehuda tanítómesterünk. 
Nevezett 

����
	����� ��� ���� '�'� David Leib Silberstein szent emléke legyen áldott. 
��"��� ���������	� ���� � A helyi orthodox község rabbinikus bíróságának feje, 

��� ��"�
 �� �� ��� ����
 	�� �� 
�� '�� �	��� �� �	�� ��� 

aki szerz�je volt a „Széfer sevilé David”-nak a Sulhan 
Arukh 4 részér�l és a „Széfer kol koré”-nak a Tóráról, 

� �	�� ��� ������ �	�'�'� a kiváló rabbi, tanítómester, Aharon, szent emléke legyen 
áldott, fia. 

������� ����� ���� �	�� ���� �� Tudást és bölcsességet terjesztett az országban,  
a legkiemelked�bb volt az óriások között. 

����� �	��� �	� ��
� ��	�� ��� ��� Dávid bölcs volt útjaiban, a Tóra fényét növelte, 
���� 	��� �	��� ����
 �	 ��	��

������� 
és a Tóra ösvényeire világított rá kedves írásaiban. 

��	��� 	��� � ��	
� ��� ���� Sirasd �t, Izrael háza, mert a korona elvétetett, 
��	���� ���� � ����� ���� �� jaj, uram, gyászoljanak, mert elvétetett a büszkeségük, 
����� � ����� �� ��	���  jajgatva kiáltozzanak, mert az igaz hiányzik. 
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��	�
�� �� ���� �	��� 	���� 
	� A Tóra tanulmányozója és kutatója itt van elrejtve 
meg�rzésre. 

��	��� ���� 	
� ��� ������ ��	� Fensége és jótékonysága az igaz szívben örökké ég. 
�� ����� ��� �
� 	��� 

���� ��� ��	
� � 
Meghalt jó hírnévben, gyászolja egész Izrael népe, ah, 
uram, 

��� �	� � ���� ���� ���� ah, fensége, csütörtökön, peszah el�estéjén, 
��� � � ���� ���� ���� 	����"�� 

� ��
�'	'�'� '��"� 
és eltemették nagy tisztességben vasárnap, a félünnep 
második napján, 644-ben (1884), a kis id�számítás szerint. 

� � � � � Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 

� ��� ��� �
�"� Anyja neve Hana, béke legyen vele. 

364/S  
� � Itt van elrejtve 

��� ����� ����� �	�"		 a tudós rabbi, igaz tanítómesterünk, 

���
 Salom 
�� �	� ��"������� 	

� � Jisszakhar Ullman rabbi, tanítómesterünk fia, 

�'�'� '��" ���������� "� a váci község rabbinikus bíróságának feje, emléke legyen áldott. 
���� �� ��� 

��� ���� �� ���
 �� 
Halál, fát téptél ki, a patak vize mellé ültetett fát, 

��
� 	� ��	� �� a mez� szélére vetetted 
���� ����� �	��� ���� az Él� Isten tanán gondolkozót. 

�� �� ����
 ��� A 70 évet nem érte meg, 
���� �	� ��� ��� de 100 évvel felér�t szorgoskodott és fáradozott. 

��� ���� ��	� ��� Sokat tanult, és tanította az ismeretet. 
����
 ���� ���� ��� Tanítása kellemes volt a halló füleknek. 

���� ���� 
�	� ��� Szépen szónokolt, fenntartva a hajlékot, 
�	�� �	� �	
� ��� a népnek az egyenes utat mutatta. 
	��� ���� ���
�! 

��� ������ �� 
Égi oszlop, eltávozott! 
A lélek fájdalmára 

		��� 	�
 ����! jajkiáltás hallatszik. 
�	�� ��	��� 
�� Eltávozott a föld porától, 

����� ���� ��� ahol kedvességet és dics�séget ültetett. 
��� !�	�� �� ����� Jaj! �rt hagyott itt, 

���� ���� ����	� ��
� (lelke) az Éden áldozatainak mezejére telepedett 
 ���"	��
 	���� �'�'� '	� ��� 

	�� ��� 	� ��� 
omer 28-án, 654-ben (1894), fájdalmas és keser� napunk 
nekünk. 
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����� ���� 	���� �
�� A lelke a testt�l való eltávozásakor 
���
� 	���� ����� gyönyörködik az ég forrásában. 

���� ��� �� ��
 Visszatért atyái házába. 
����� 	�	�� �	�	� Bekötve az élet kötelékébe. 

��	
� ��� �
� Anyja neve Csarna. 

 372/S 
Itt van elrejtve � � 

az értékes és szerény asszony, ������� ���
�� �
�� 

Grona úrn�, �	� 
���	� 

Mordekhaj Deutsch úr, béke legyen vele, felesége, � 
���� ��	� 	 �
�"� 

Joszéf  Leib Weisz úr, béke legyen vele, leánya, � ����� ��� ���� 	 ��"� 

házának úrn�je, drága anya. ��	�� �� ���� �	� 

Nagy az asszonyok között, miért hagytad el fiaidat? 	���� ���� ��� ��
�� ��� 

A kicsiny nyájat kire bíztad? (I. Sám. 17,28) ��
�� �� �� ����� ��� 

Megérdemelt pihenésedet megtaláltad az Édenben. ��	
 ���� ���� � 

Gyászolnak fiaid, telve keser� gyásszal. ��	� ��� ��� ���� �� �� 

Meghalt adár 19-én, eltemették 21-én 642-ben (1882), a kis 
id�számítás szerint. 

��� �	����� � �	���� 	�� �� � 
�� ��	� ��
�"� 

Anyja neve Mirjam. ��	� ��� �
� 

Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Arnold Kohn, Pest. ���� ���� ����	� 

 390/S 
Itt van elrejtve � � 

a drága megbecsült férfi, ���� 	�� 
�� 

a tiszteletre méltó Jiszráél, Nátán Zilzer fia, béke 
legyen vele 

' ���	
� �� ����� ���	� "� 

Meghalt jó hírnévben, felesége, � 	���'
'� '��
� ������ 

egyetlen leánya és egész családja bánatára ����
� �� ������ ���� 

58 évesen tammúz 10-én 671-ben (1911), a kis id�számítás 
szerint. 

� ��"� ���
 � '� ����'	'�'� '�)�(� 

Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Anyja neve Hajjala. ����� ��� �
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Drága felesége, �	�� ��
� 

Dvora, Eszter leánya.  �	��� ��	��� 
Meghalt adár 20-án 676-ban (1916), a kis id�számítás 
szerint. 

�	���  '�	� 	��"��� � 

 Zilzer Sándor 
 1853-1911 
 Emlékét kegyelettel �rzi 
 gyászoló családja. 
 Zilzer Sándorné 
 szül. Frisch Irma 

 685/S 
Itt van elrejtve � � 

az értékes, fontos és megbecsült férfi, ���� ��
� 	�� 
�� 

a tiszteletre méltó "� 

Jichák Reiszmann �������	 ���� 
béke legyen vele �"� 

A kezeid nyitva voltak, 
a szegényeknek és nyomorultaknak, 

������ ������ ������ ��� ��� 

jótékonykodtál mindenkivel, nemzetségre való tekintet 
nélkül. 

����� ���� ��� � �� ���� ��� 

Fájdalmas az a veszteség, amelynek nincsen megtérítése. ������
� �� ���
 ����� �� �� 

Keservesen sirattak ágyadnál a gyászolók. �������� ���� ��� 	� ���� 

Könyörületed fiaid iránt határtalan 
volt, 

	��	�� ��� ��� ����� ���� 

azon fáradoztál, hogy egész életüket kellemesebbé tegyed. ��������� ����� ���� �� � 

Fiaid, lányaid, vejeid együtt gyászolták szívük mélyén 
hiányodat, 

����	� ������ ����� ���� �� 
���� ����� ��	��� �� ��� 

az ismer�seid szemeib�l a könny úgy folyt, mint a patak. ������� ����� ��	� ��	�� � ���� 

Jaj, elvétetett t�lünk az egyenesen járó férfi, ���	
�� ��� 
�� ������ ���� �� 

lelke felment pihenni a titkos magasságba. �����	� ����� ���� ���� ���
 

Meghalt fiai, lányai, vejei bánatára ����� ������ ���� ������ 	��� 

78 évesen, ��� ���
 ����
� ����
 �� 

kiszlév 22-én 670-ben (1909), a kis id�számítás szerint. �� 	�� ��
 ��� �"� 

Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. � � � � � 

Anyja neve Reisel béke legyen vele � ���	 ��� �
�"� 
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 Itt nyugszik 
 Reiszmann Ignácz 
 szül 1832 március 3 
 elhunyt 1909 dec 5 
 Tevékeny és áldásos 
 életének 78 évében 
 Gyermekeid vejeid menyeid 
 unokáid szeretete és 
 mélységes gyásza embertár- 
 said hálaérzete 
 virrasztanak drága 
 hamvaid felett 
 Áldás és kegyelet emlékednek 

 

0/O Jesaja Silberstein rabbi sírja  
az orthodox temetőben  

� � Itt van elrejtve 

���"�� ��	���� ���� ��� �	� 	�" �
	���� 

����� ����� ���� 

atyánk, tanítónk és rabbink, a híres tudós rabbi, szent és 
igaz, 
tiszta és jámbor, szerény ember, 

�	�
 ������ ���� küzdelmes háborút vívó, 
���"��� ��"
� �	� ��"� nemzedéke fénye, a diaszpora lámpása, mesterünk, tisztelet 

a szentség díszének, 
��"� a tiszteletre méltó 

��
� '����
	����� Jesaja Silberstein 
��"�� �"�� ��� �"� szent emléke legyen áldott, a helyi rabbinikus bíróság feje, 

�	�� 	��� ���  �� ���� �
��
��	�"�� 	�
� ���	�� 

a „Maaszé le-melekh” – Rambamról (Misné Tora-
kommentár) és más írások szerz�je, 

 ���	� 
���� �	�
� �� ��� 	
�
���
 �� ����� ���� 

aki megállt a Szentség �rz�je el�tt, hogy terelje h�ségesen 
községét 46 éven át, 

��� ���	� ��	� ��"��� �" ���� ��� 	
��"� 

tanítónk és mesterünk, a tiszteletre méltó Dávid Júda fia, 
szent emléke legyen áldott, 

	��� ��� aki szerz�je 
�
 ���� � �� ��� ����
"��
 � ' � ��

��"�� ��� �"� 
a „Széfer sevilé David”-nak a Sulhan Arukh 4 részér�l, és a 
helyi rabbinikus bíróságnak szintén a feje volt. 
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� �� ��	
� ��� � ���� ����
����	�� 

Sírjatok és gyászoljatok, egész Izrael népe, még a távoli 
országokban is. 


 ������� �����
 ��� �	��� 	
����� �	��� 

Elesett a Tóra fejedelme, aki tanulókat oktatott arra, hogy 
bölcselkedjenek a Tóra szövegében, 

� ������ ���� �	�	�� ��� �����
�	���� ���� 

munkája becsületes és világos volt, a vallási parancsokért 
vívott harcban h�siesen helytállt. 

����� ��" ��
� ����� ���� �
�	�� 

Fáradozott a szent iratokban éjjel és nappal, sötétben és 
világosban. 

� 	��
�� �	���" �
���� 	���
 �
�	���� 

Megvilágítja „Maaszé le-melekh” cím� könyvében, amelyet 
szentségben és tisztaságban írt. 

� �����
 ������� �� ���	�� ��
� �� �
�	� 

Jajszó hallatszik az országokban elvesztése miatt, amely 
velünk történt. 

� ��
� ��� �
� 	���" ���� ���� �
��	
� ��� � ������ 

Meghalt jó hírnévben élete 73. évében egész Izrael házának 
szomorúságára 

� ���� '" 	���� �	� ��
 ���� �
� ���� ��	��� 

tammúz 25-én hétf�n, és eltemették másnap kedden 690-
ben (1930). 

���� �� ���� ��� �	 ����� A nagy gyászban hogyan homályosult el a színarany 
��	
� ���� ������ Izrael ezreinek gy�lésében (Jeremiás siralmai 4,1). 

� ���� �	�
 ����	� ��� �
�"� Anyja neve, aki rabbifeleség volt, Sifra Liva, béke legyen 
vele 

� � � � � Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 

39/O David Cvi Katzburg sírja  
� � Itt van elrejtve 

����� �	� a jámbor, igaz 
���� ���� 
���	���� 

és híres nagy tudású úr, 

������ ��� �	�� A Tel Talpiot szerkeszt�je. 
����� ���� �	�� �� ���� ��� Tanú kel a Földr�l tanúskodik és szól, 

��	� ���� ���� ���	��  hogy alatta el van rejtve egy könyvekkel teli láda: 
������ �	�� �	�� 

���
�	�� ���� ����� 
Szifré, Szifra és Toszefta, Mekhilta, 
a babiloni és a jeruzsálemi (Talmud). 

�	�
� ��� ������� ����	� Élesesz�ségének és tudásának nincs határa, 
� ���� �������	 bölcsessége messzire elhallatszik (Példabeszédek 1,20). 

��	��� �� �	��� A drága, kegyes beszéddel 
��	��� ����� ���� öregeket és fiatalokat vezetett, 
��	��� ��� 	
�� igaz hírt hozott társainak, 

����� ���
� ������ az ég szavaival gy�zte meg �ket. 
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���� �
 �� A magaslat, amely felé minden száj fordul 
����� ���� ����� ������ vitás kérdésekben és a halakhával kapcsolatban. 

	��� ���� ���� ���� Jámbor, igaz, nagytudású, 
��
�
�� 
�
� vén a vének között, 

��	� �	� rabbi, mesterünk, 

�	������ ��� ��� David Cvi Katzburg 
�� ���"��"� ha-Kohén, igaz és szent emléke legyen áldott, 

������� ��	 ����� ��� �� községünk egyik bírája  
��� �	��� és törvénytanító (more cedek). 

� �� ���� ���� 	��� 	�-	��� Nemzedékr�l nemzedékre adják jámborságát a férfinak. 
��� ���	� ���� ��
� 	��� ��-�	�� Teremt� angyalai tartottak gyászbeszédet, amikor sírba 

tették, 
� �� ���� ������ ����
 ����-	��� ezrével hullottak a könnyek, mikor meghalt ez a férfi. 

��� ��� ������ �� ��	
� -�	�� Izrael szarvasa, halmaidon ragyog a sír. 
� ��� ���� ���� ����������	  ���-
��	� 

Jajszót kiáltanak fiai és lányai távozásakor a férfinak. 

� ��������  ���� ��� �	�
�-	��� Jámborságának tisztaságát �rizni kell, míg pihen a sírban. 

� �	��� ���
� ���� '� ��	� 	��)�(� Lelke tisztán távozott adár 3-án 697-ben (1937), a kis 
id�számítás szerint. 

���	 ��� �
 Anyja neve Rivka. 

� � � � � Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 
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A sírfeliratokat hely hiányában, és mert nagyobb részük amúgy is sztereotip jellegű, nem fordítot-
tam le teljes szövegükkel, hanem igyekeztem az azokban szereplő összes fontos adatot az adattár-
ban összerendezni. Ezek az adatok természetesen nem ilyen sorrendben olvashatók a sírköveken, de 
a rendszerezés miatt ragaszkodtam egy olyan rendszerhez, amely az áttekinthetőséget megkönnyíti. 
Az adattárban nem gyűjtöttem össze a sírverseket és a többször előforduló formulákat.

A sírköveken gyakran található mártírokról szóló megemlékezés, nevüket külön névsorban ren-
deztem össze.

ÉRTELMEZÉSI SABLON

A sírkő száma 262
a a halott neve héberül a זיסל

b (halott neve magyar átírásban) b (Ziszl)

c szülők nevei c Mirjam

d asszony esetében a férje neve d Menahém Löffl  er

e születési dátum e

f halálának időpontja f Meghalt sziván 14-én, eltemették 15-én 
690-ben

g halott latin betűs neve, ha az a sírkövön 
olvasható

g

h asszonyok esetében leánykori név h

i egyéb információ i Hat fi a és két leánya volt

j anyakönyvi szám j 1930/118

k anyakönyvi név k Löffl  er Manóné, Leindorfer Zsanett

A táblázatok mérete nem egyforma; találunk rövidebb, illetve hosszabb terjedelműt, attól függően, 
hogy a sírfeliraton hány adat volt olvasható.

Az adattár leírása
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JELMAGYARÁZAT

[.] A nehezen olvasható töredezett szövegben egy betű vagy egy szám olvashatatlan
[..] A nehezen olvasható, töredezett szövegben két betű vagy két szám olvashatatlan
[…] A nehezen olvasható, töredezett szövegben egy szó vagy évszám olvashatatlan
? A halotti anyakönyvi azonosítás bizonytalan

SORMAGYARÁZAT

“b” sor

b (halott neve átírva magyarra)

A “b” betűvel jelölt helyeken a síron szereplő nevet találjuk latin betűs átírással. A családnevek át-
írása során két elvet alkalmaztam.

1) Amennyiben jól azonosítható német nevet olvastam, akkor igyekeztem azt németesen írni.
2) Ha a síron szereplő névnek nem volt németes csengése, azt egyszerűen átbetűztem.

Az orthodox temetőben előfordult, hogy az elhunytnak két nevét is feltüntették. Az egyik a hagyo-
mányos “zsidó név”, a másik pedig a “polgári név”. Ez utóbbit vesszővel elválasztva jelöltem.

“d” sor

d Asszony esetében a férje neve

Amennyiben a sírkövön az elhunyt első férjének neve is szerepel, akkor azt vesszővel elválasztva 
tüntettem fel.

“f” sor

f Halálának időpontja

Az “f ” betűvel jelölt helyek három információt is tartalmaznak.

1) A halálozás időpontjának meghatározása, amely a sírkövön szereplő héber dátum (kis időszámí-
tás) fordítása.

2) Utána zárójelben szerepel a polgári időszámítás dátuma, ha az a sírkövön megtalálható.
3) Végül a halott életkorát tüntettem fel, szintén zárójelben.
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“i” sor

i Egyéb információ

Olyan adatok szerepelnek itt, amelyek egyéb fontos információkat adhatnak a elhunytról (például 
foglalkozások, származási helyek, utódaik száma, házasságban eltöltött éveiknek száma, stb…). Ezek 
az adatok olyan elszórtan és ritkán fordultak elő, hogy nem tudtam külön-külön szekciót kialakí-
tani számukra.

“j” sor

j Anyakönyvi szám

1895 előtt a halotti anyakönyvezés felekezetenként elkülönítetten történt, csak 1895 után lett kö-
telező a polgári anyakönyvezés. Két levéltárból gyűjtöttem adatokat, a Pest Megyei Levéltár Váci 
kirendeltségéből és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár anyagából. A Zsidó Levéltárban csak a sta-
tus quo hitközség halotti anyakönyveit találtam meg, az orthodox anyag sajnos elveszett. A váci le-
véltárban a polgári halotti anyakönyvek mellett csekély számú, a városnak elküldött hiányos, nem 
teljes jelentések lelhetők fel.1

A két helyen talált adatokat úgy különböztettem meg, hogy az anyakönyvi szám elé a “MZsL” 
rövidítést írtam, ezzel jelzem, hogy az azonosítás a Magyar Zsidó Levéltárból történt. Már említet-
tem, hogy a váci levéltárban találtam csekély számú régi felekezeti halotti anyakönyvi másolatokat, 
ezek között akadt olyan személy is, akinek az adatait az orthodox halotti anyakönyvben találtam meg, 
a sírja azonban a status quo temetőben van. Ez azért lehetséges, mert az 1871. évi felekezeti szakadás 
után, csak 1894-ben vett az orthodox hitközség telket, ahová csak ezután az időpont után temetke-
zett. Ezt a különbséget nem tüntettem itt fel az évszám után, hanem az “i” betűnél található rá utalás.

A “j” betű alatt található számnak két fontos összetevője van:

1) Az első szám az évet jelöli, melyben a halottat anyakönyvezték.
2) A per-jel (“/”) utáni szám jelzi azt, hogy adott évben a halott adatai melyik bejegyzésben találhatók.

“k” sor

k Anyakönyvi név

Itt található az halott bejegyzett anyakönyvi neve. A nők esetében, amennyiben lehetséges volt, vesz-
szővel elválasztva a leánykori nevet is feltüntettem.

A férfi aknál plusz adatként a feleség neve is szerepel.

1 A váci anyakönyvek katalógusa: Frojimovics Kinga, Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig (Hazai levél-
tárak és irattárak) (Hungaria Judaica, 21) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2007), 603 skk. old., no. 537.
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1
a שלמה מאיער
b (Slomo Mayer)
f Meghalt ijjár 2-án 645-ben 

(1885 április 12-én) (56 év)
g Mayer Samu
j 1885/7
k Mayer Samuel

2
a חנה
b (Hana)

3
a יוסף
b ( Joszéf )
e 1878
f (1904) (26 év)
g Blau József
j 1904/45
k Blau József

4
a  גיטל
b (Gitl)
d Méir Illofszky
f Meghalt adár-II 4-én 605-ben

5
a זעליג
b (Zelig)
c Hajjim Munk
f Meghalt sevát 23-án 616-ban 

(1855 február 27) (65 év)
g Salamon Munk

A status quo temető adattára

j MZsL 1855/28
k Salamon Munk

6
a זלמן פירסט
b (Zalman Fürst)
f Meghalt tammúz 27-én, 

péntek este, 627-ben

7
a יהודה מויטנער
b ( Jehuda Meutner)
f Meghalt adár 12-én, 621-ben

8
a אליעזר ווייס
b (Eliezer Weisz)
c Hana
e 1857
f Meghalt adár 12-én 692-ben 

(1932)
g Weisz Lázár
j 1932/46
k Weisz Lázár

9
a וואלף שמידעל
b (Wolf Schmidel)
c Sindl
f Meghalt ros ha-sána elő 

estéjén 651-ben

10
b olvashatatlan

11
b olvashatatlan

12
a ליב ברוין
b (Leib Braun)
c Jákov 
f Meghalt tévét 25-én 626-ban 

(68 év)
j 1866/2
k Leopold Braun

13
b olvashatatlan

14
a לאה
b (Léa)
c Certel
f Meghalt ijjár 1-én 700-ban 

(1940 május 9-én) (72 év)
g Weisz Lázárné
h Hecht Lina
j 1940/118
k Weisz Lázárné, Hecht Lina

15
a האנדל
b (Hendl)
c Jákov Zipser 
f Meghalt és eltemették áv 

26-án pénteken este 632-ben
j 1872/26
k Heinrich Zipser
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16
a שרל 
b (Szarele)
c Blimele
d Rafaél Bacher
f Meghalt tévét 8-án 629-ben

17
a מאיר שפיטצער
b (Méir Spitzer)
f Meghalt marhesván 1-én 

(1872 november 17-én) 
(74 év)

g Markus Sitzer
j MZsL 1872/29
k Markus Sitzer

18
a חוה
b (Hava)

19
a יוסף קליין הלוי
b ( Joszéf Klein ha-Lévi)
f Meghalt tisri 25-én 634-ben
g Joszef Klein
j 1873/91
k Josef Klein

20
a בריינדל
b (Breindl)
c Hertz Weiner és Ráhel
f Meghalt tammúz 13-án 

642-ben (5 év)
j MZsL 1882/23
k Weiner Berta

21
a זאלקינד
b (Zalkind)
c Smuél Haár
f Meghalt elul 5-én 629-ben

22
a יעקב
b ( Jákov)
c Aharon […]

23
b olvashatatlan

24
b olvashatatlan

25
b olvashatatlan

26
f (1870 május 8-án)(16 év)
g Max Tritsch
j MZsL 1870/14 
k Miksa Tritsch

27
a מרים
b (Mirjam)
c Bila
d Hajjim Zeév Löwy
f Meghalt hesván 13-án 

628-ban

28
a חיים זאב
b (Hajjim Zeév)
c Elhanan
f Meghalt ijjár 17-én szerdán 

627-ben

29
a וואלף מאנדל
b (Wolf Mandel)
c Reisel
f Eltemették peszah előestéjén 

626-ban (1866 március 30-án) 
(17 év)

g Wilhelm Mandl

30
a שלום טעפלאנשקי
b (Salom Teplanszki)
f Meghalt elul 9-én 623-ban 

(1863)
g Salamon Teplanski
j MZsL 1863/30
k Salamon Teplanski

31
a דוד שענשטיין
b (Dávid Schönstein)
c Ráhele
f Meghalt tévét 24-én 646-ban 

(1886 január 1-én)
g Schönstein Dávid

32
a דוד
b (Dávid)
c Hindl 
f (1895) (19 hónap)
g Fürst Rudika
j MZsL 1894/20
k Fürst Rudolf

33
a צרטל
b (Certel)
c Bila
d Joszéf Cvi Hecht
f Meghalt új év 24. napján, 

eltemették 25. napon tisri 
hónapban 673-ban (1912 
október 4-én) (65 év)

g Hecht Józsefné
h Kohn Rozália
j 1912/323
k Hecht Józsefné, Kohn Rozália

34
a  הענדל
b (Hendl)
c Ávrahám Blau és Rivka
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d Jona Perlusz
f Meghalt jom kippur éjszakáján 

659-ben (87 év)
g Perlusz Hani
j 1898/372
k Perlusz Jónásné

35
b olvashatatlan

36
a בער
b (Ber)
c Menahém Beck 
f Meghalt tévét 24-én 

644-ben (1883 január 22-én) 
(13 hónap)

g Beck Bernát
j MZsL 1883/2
k Beck Bernhard

37
a אלחנן יהודה
b (Elhanan Jehuda)
c Leib Spatz és Eszter
f Meghalt marhesván 18-án, 

eltemették 21-én 659-ben 
(61 év)

g Spatz Lipót
j 1898/418
k Spatz Lipót 

38
a מרים
b (Mirjam)
c Rothschild Méir 
f Meghalt és eltemették 

marhesván 9-én csütörtökön 
628-ben

j MZsL 1867/29
k Maria Rothschild

39
a  חנה
b (Hana)
c Mirjam
d Smuél Rosner
f Meghalt tammúz […] 626-ban

40
a נח מיללער
b (Noah Müller)
c Rivka
f Meghalt hesván 13-án, 

eltemették 14-én 645-ben 
(70 év)

j MZsL 1884/26
k Müller Dávid

41
a חיים
b (Hajjim)
c Hana Róth 
f Meghalt 642-ben (16 év)
j MZsL 1882/11
k Róth Heinrich

42
a שמואל גרינבערגער
b (Smuél Grünberger)
c Rivka
f Meghalt elul 3-án 637-ben 

(1877 augusztus 12-én) 
(42 év)

g Samuel Grünberger 

43
a משה
b (Mose)
c Aharon Perlusz és Szarele
f Meghalt elul 23-án vasárnap 

622-ben

44
a יעקב
b ( Jákov)

c Aharon Weiner
f Meghalt adár-II 13-án 

szombaton, eltemették 
másnap vasárnap 622-ben

j MZsL 1862/6
k Adolf Weiner

45
a מלכה
b (Malkha)
c Leib Spatz és Léa
f Meghalt marhesván 18-án, 

eltemették 21-én 659-ben 
(18 év)

g Spatz Hermina
j 1898/417
k Spatz Hermin

46
a דוד
b (Dávid)
c Smuél Leib Weisz
f Meghalt tévét 3-án 618-ban 

(57 év)
j 1857/114
k Dávid Weis

47
a בילא
b (Bila)
d Méir Hirsch
f Meghalt hesván 10-én 

szombaton, eltemették 11-én

48
a רייצל
b (Reicel)
d Smuél Goldstein
f Meghalt marhesván 27-én 

624-ben

49
a  בילה
b (Bila)
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f (1921 július 28-án)
g Apfelbaum Erzsébet
j 1921/411
k Apfelbaum Erzsébet

50
a יוסף צבי העכט 
b ( Joszéf Cvi Hecht)
c Léa
f Meghalt niszán 4-én, 

eltemették 6-án 655-ben 
(55 év)

g Hecht József
j 1895/9
k Hecht József

51
a דבורה
b (Dvora)
c Jitl
d Dávid Schwartz
f Meghalt menahem áv 11-én 

szombaton eltemették 12-én 
vasárnap 631-ben

h Schwarcz [.]lona
i Férje Szokolyai

52
b olvashatatlan
f Meghalt és eltemették sevát 

2[.] 614-ben

53
a אסתר
b (Eszter)
c Dávid 
f Meghalt niszán 25-én 613-ban

54
a דיילה
b (Dajala)
d Leib Mandel
f Meghalt Gedalja böjtjekor 

646-ban

55
a משה ליב שושיצקי
b (Mose Leib Schusicki)
f Meghalt sziván újholdjának 

napján 647-ben (60 év)

56
a אסתר
b (Eszter)
c Ciporle
f Meghalt és eltemették sevát 

26-án vasárnap 628-ban (1867 
november 24-én)

g Kohn Eszter
h Schneller
j MZsL 1867/32
k Anna Schneller

57
a  פנחס
b (Pinhasz)
c Leib Luczatti 
f Meghalt adár 21-én 642-ben
g Pinkasz Luczatti
j MZsL 1882/9
k Luczati Pinkasz

58
b olvashatatlan

59
a פראדל
b (Fradl)
d Ávrahám Hantuch
f Meghalt hesván 14-én kedden 

614-ben

60
a אסתר
b (Eszter)
d Jehiél Pfeifer
f Meghalt peszah utolsó napján 

610-ben

61
a בונה
b (Bona)
c Jehiél
f Meghalt és eltemették [elul] 

11-én 609-ben

62
a אסתר
b (Eszter)
c Krendel
d Dávid Leib Freiwillig
f Meghalt ijjár 11-én 619-ben

63
b olvashatatlan
f Meghalt sevát 12-én 609-ben

64
a יטל
b ( Jitl)
d Mose Katz
f Eltemették kiszlév 21-én 

vasárnap 609-ben

65
a משה אילפסקי
b (Mose Ilofszky)
f Meghalt adár 19-én 643-ban 

(1883 február 26-án) (73 év)
g Ilofszky Mór
j MZsL 1883/4
k Ilofszky Moritz

66
a הענדל שאץ
b (Hendl Schatz)
c Hertz Groszmann és Szara Léa
f Meghalt sevát 1-én 631-ben 

(33 év)
g Johanna Schatz
h Groszmann
j MZsL 1871/4
k Groszman Johana
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67
a יצחק
b ( Jichák)
c Ábrám
f Meghalt sziván […] 6[..]

68
b olvashatatlan

69
a מיכאל צבי
b (Mikhael Cvi)
f Meghalt és eltemették elul 

27-én 609-ben

70
a אלבערט האנטאפסקא
b (Albert Handtofska)
f Meghalt 5610-ben (1849 

október 21-én) (35 év)
g Albert Handtofska

71
a  רבקה
b (Rivka)
c Slomo Jehuda 
f Eltemették adár 2-án 623-ban

72
a יענטל
b ( Jentl)
c Slomo Jehuda 
f Eltemették új év 25. napján 

tisri hónapban 623-ban

73
a נהמיה
b (Nehemja)
c Szara
f Meghalt menahem áv 11-én 

620-ban

74
a יצחק זכאי ווייס
b ( Jichák Zakhaj Weisz)
c Léa
f Meghalt elul 8-án, eltemették 

9-én 647-ben (1887)
g Weisz Izsák
j MZsL 1887/14
k Weisz Izsák

75
a גאלדה
b (Golda)
d Mordekhaj Percler
f Meghalt tévét [..] 631-ben 

76
b olvashatatlan

77
b olvashatatlan

78
f Meghalt sziván 14-én 626-ban 

(1866 május 28-án) (21 év)
g Illofski Salamon
j 1866/14
k Salamon Illofsky

79
a לאה
b (Léa)
c Dávid Rathauser 
f Meghalt marhesván 25-én 

624-ben (1863 november 
3-án) 

j MZsL 1863/37
k Lotti Rathauser

80
a  שרל
b (Szarele)
c Dávid Rathauser 

f Meghalt niszán 11-én 624-ben 
(5624 április 17-én)

j MZsL 1864/16
k Rosalia Rathauser

81
a חייה
b (Hajja)
c Jákov
f Meghalt sziván hónap első 

napján 626-ban

82
a מענדל
b (Mendl)
c Eliezer Hirsch Schwarz és Cirl 
f Meghalt szombaton 

eltemették vasárnap kiszlév 
18-án 624-ben (1863 
november 28-án) (12 év)

g Emanuel Schvarz
j MZsL 1863/42
k Emanuel Schwarz

83
a פיגא מינדל
b (Feige Mindl)
c Eliezer Cvi Schwartz és Cirl 
f Meghalt sziván 19-én 

szombaton 620-ban (1860 
június 9-én)

g Fani Schwartz
j 1860/10
k Fani Schwartz

84
a הינדל
b (Hindl)
c Eliezer Cvi Schwartz 
f Meghalt ijjár 3-án szerdán 

620-ban (1860 április 25-én) 
(10 év)

g Johanna Schwartz
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j 1860/6
k Johanna Schwartz

85
a שרל
b (Szarele)
c Wolf […]

86
a מאיר שלעזינגער
b (Méir Schlesinger)
c Dvora
f Meghalt tévét 21-én, 

eltemették 22-én 62[4]-ben
j MZsL 1864/1
k Moritz Schlesinger

87
a בריינדל
b (Breindl)
c Smuél Steiner 

88
a מלכה
b (Malkha)
c Peszl
d Jichák […] ha-Kohén
f Meghalt áv újholdjának 

estéjén 644-ben

89
a רבקה
b (Rivka)
c Mirjam
d Dávid Kohn
f Meghalt elul 2-án, eltemették 

3-án 647-ben
i Orthodox
j 1887/4
k Kohn Dávidné, Scher Terézia

90
a אסתר
b (Eszter)

d Jehuda Leib
f Meghalt áv 8-án péntek este, 

eltemették áv 10-én 623-ban

91
a אליעזר פאלאטשיק
b (Eliezer Pollacsik)
f Meghalt hanukka 4.napján 

624-ben
j MZsL 1863/43
k Lasar Pollacsik

92
a גיטל
b (Gitl)
c Efrajim Sakszl és Hanele 
f Meghalt smini aceret napján 

622-ben
j 1861/21
k […] Saszel

93
a יהודית
b ( Jehudit)
c Léa
d Mose Dov Neumann
f Meghalt áv 9-én szombaton 

este, eltemették 10-én 
vasárnap 647-ben

j MZsL 1887/11
k Neuman Mórné, Neuman 

Julia

94
a מרדכי דוב העללער הלוי
b (Mordekhaj Dov Heller 

ha-Lévi)
c Hana
f Meghalt niszán 10-én 

pénteken 642-ben
j MZsL 1882/13
k Heller Markus

95
a אברהם
b (Ávrahám)
f Meghalt tisri [..] 633-ban

96
a שלום
b (Salom)
c Hajjim és Tuschana
f Meghalt és eltemették sziván 

újholdjának napján pénteken 
632-ben (66 év)

j 1872/15
k Salamon Weisberger

97
b olvashatatlan

98
a בלומה
b (Blume)
c Sindl
d Mordekhaj Ungar
f Meghalt áv 26-án 624-ben

99
a משה
b (Mose)

100
a משה ראטהשילד
b (Mose Rotschild)
f Meghalt és eltemették áv 

17-én 611-ben
j 1851/11
k Moses Rothsild

101
a יצחק
b ( Jichák)
c Aharon Fischer
f Meghalt elul 25-én 612-ben
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102
a אשר
b (Ásér)
c Méir Steiner és Fradl 
f Meghalt tammúz 12-én, 

eltemették másnap 13-án 
648-ban (1888 június 21-én)

g Steiner Sándor
i Apja orvos volt
j MZsL 1888/11
k Steiner Sándor

103
a פראדל
b (Fradl)
c Léa
d Méir Steiner
f Meghalt menahem áv 19-én 

626-ban (1866 július 31) 
(30 év)

g Fani Steiner
h Heiman
i Férje orvos volt

104
a חנה
b (Hana)
c Rivka
d Mose Ávrahám Schneller
f Meghalt marhesván 4-én 

vasárnap 616-ban

105
a ראכעלא
b (Ráhele)
c Hajjim Schlesinger
d Mose Bettelheim
f Meghalt semini aceret éjjelén, 

eltemették szimhat Tóra 
napján 617-ben

g Regina Bettelheim
j MZsL 1856/72
k Regina Betteheim, Schlesinger

106
a עלקעלי
b (Elkele)
d Joszéf Lindner
f Meghalt jom kippur előestéjén 

617-ben

107
a פערל
b (Perl)
c Júda Pezing és Szarele
d Mose Reiser
f Meghalt niszán újholdjának 

estéjén, eltemették másnap 
635-ben

j MZsL 1875/20
k Josephina Frey

108
a שרל
b (Szarele)
d Júda Pezing 
f Meghalt sávuot előestéjén 

618-ban

109
a דוד
b (Dávid)
c Gabriél Braun és Szarele 
f Meghalt hesván 14-én kedden 

630-ban (1869 október 19-én) 
(31 év)

g Dávid Barna
j MZsL 1869/23
k Dávid Braun

110
a יוסף יעלינעק
b ( Joszéf Jelinek)
c Léa
f Meghalt és eltemették kiszlév 

újholdjának napján kedden 
632-ben (1871 november 
14-én) (67 év)

g Josef Jelinek
j MZsL 1871/48
k Josef Jelinek

111
a רייצל
b (Reicel)
c Mose Leib Ilofszky és Cirl
f Meghalt ijjár újholdjának 

első napján 643-ban (1878 
szeptember 29-én) [!] (10 év)

112
a לאה
b (Léa)
d Jiszráél Grosz
f Meghalt áv 14-én, eltemették 

15-én 621-ben (36 év)
j 1861/14
k Lenni Grosz, Weisz

113
a גיטל
b (Gitl)
d Sanwil Freund
f Meghalt tévét 11-én 617-ben
g Gitl Freund
j 1857/77
k Katharina Freund

114
a געלא לענדיעל
b (Gela Lengyel)
f Meghalt elul 11-én 647-ben 

(1887 szeptember 6-án)
g Lengyel Erzsébet
j MZsL 1887/15
k Lengyel Erzsébet

115
a אברהם הרש שמידל
b (Ávrahám Hirsch Schmidl)
f Meghalt áv 18-án 609-ben
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116
b olvashatatlan
f Meghalt és eltemették ijjár 

24-én 609-ben

117
a יצחק
b ( Jichák)
c Jákov
f Meghalt niszán 24-én 609-ben

118
a חוה
b (Hava)
c Mordekhaj 
f Meghalt ijjár 4-én 605-ben
g Eve Hirschfeld

119
a סלאווה
b (Szlawe)
d Mose Ásér
f Meghalt ijjár újholdjakor 

609-ben

120
a פראדל
b (Fradl)
d Wolf Grosz
f Meghalt ijjár 14-én szerdán 

609-ben

121
a לאה
b (Léa)
c Rikl
d Mekhl Spitzer
f Meghalt ómer számlálás 14. 

napján 609-ben
i Hét volt

122
a מלכה
b (Malkha)

c Cerel
d Joszéf Lindner
f Meghalt tammúz 17-én 

609-ben (1849) ([.]8 év)
j 1849
k Maria Lindner

123
a משה וואלף רייכענבערג
b (Mose Wolf Reichenberg)
c Szarele

124
a צבי ניימאן
b (Cvi Neumann)
c Ansel 
f Meghalt adár 26-án pénteken 

628-ban (32 év)
j MZsL 1868/7
k Herman Neuman

125
a יטל
b ( Jitl)
c Mirjam
d Ruben Metzger
f Meghalt kiszlév 19-én 

629-ben (1868 december 
3-án) (38 év)

g Juli Metzger
j MZsL 1868/26
k Juliana Rotsild

126
a שרגא ווייס
b (Sraga Weisz)
c Csarna
f Meghalt ijjár 5-én vasárnap 

645-ben

127
b olvashatatlan

128
a משה צבי גוטמאן
b (Mose Cvi Guttman)
c Mirjam
f Meghalt kiszlév 3-án 620-ban
j 1859/20
k Moses Guttman

129
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
d Mendl Leib Wertheimer
f Meghalt elul hónap 12-én 

626-ban (1866 augusztus 
23-án) (38 év)

g Rosalia Wertheimer
j 1866/23
k Rosalia Wirt

130
a משה ליב
b (Mose Leib)
c Bela
f Meghalt sevát 23-án vasárnap 

626-ban
g Moises Levi

131
a יעקב סאלאמאן
b ( Jákov Salaman)
f Meghalt és eltemették kiszlév 

29-én péntek este 627-ben
j 1866/34
k Jakob Salaman

132
a שמואל
b (Smuél)
c Lipman és Dvora 
f Meghalt sziván 15-én 625-ben 

(88 év)
j 1865/13
k Smuel Leopold
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133
a יוסף טרענקא
b ( Joszéf Tränka)
f (1864 február 14-én) (49 év)
g Tränka József
j MZsL 1864/5
k Josef Tränka

134
a מנלי ענגעל
b (Manali Engel)
f Meghalt szombat előestéjén, 

eltemették vasárnap adár-II 
26-án 624-ben (1864 április 
1-én) (54 év)

g Emanuel Engel
j MZsL 1864/15
k Emanuel Engel

135
a שרל
b (Szarele)
c Eszter
d Nehamja Kalman
f Meghalt tisri hónap 12-én 

hétfő n 626-ban
g Rosalia Kalmann
i A férje […] Erdahelyi 

Szentgyülekezetből

136
a טשרנה
b (Csarna)
c Ráhele
d Berman Ullman
f Meghalt tisri 27-én kedden 

6[.]6-ban
i A férje a zsámbéki 

gyülekezetből

137
a אסתר
b (Eszter)
d Mose Zeév Frei

f Meghalt elul 23-án hétfő n, 
eltemették másnap 24-én 
kedden 626-ban

j 1866/25
k Anna Frei

138
a מאטל
b (Matl)
c Grunet
d Gedalja Grosz
f Meghalt tévét 15-én 615-ben
i Öt fi a volt

139
a לאה
b (Léa)
c Joszéf Reiser 
d Smuél Netter
f Meghalt tisri 21-én 623-ban 

(23 év)

140
a בלומא
b (Blume)
c Joszéf Reiser 
f Meghalt niszán nagy 

szombatján 12-én, eltemették 
13-án vasárnap 635-ben 
(24 év)

j MZsL 1875/23
k Berta Reiser

141
a קאפל קורץ
b (Koppel Kurtz)
c Peszl
f Meghalt és eltemették ros 

ha-sána előestéjén 620-ban 
(1860 […] 16-án) (80 év) 

g Jakob Kurtz
j MZsL 1860/22
k Jakob Kurz

142
a מאיר צבי הירשפעלד
b (Méir Cvi Hirschfeld)
f Meghalt hesván 13-án 

626-ban

143
a מאיר גראס
b (Méir Grosz)
c Bizonytalan valószínűleg Fratl
f Meghalt szimhat Tóra napján, 

eltemették másnap ünnep 
utáni első nap 648-ban

j MZsL 1887/20 
k Gross Majer 

144
a גדליהו
b (Gedaljáhu)
c Méir Grosz és Matl
f Meghalt hétfőn, eltemették 

kedden hesván 7-én 616-ben
j MZsL 1855/49
k David Grosz

145
a מתתיה בלייער
b (Matitjáhu Bleier)
f Meghalt és eltemették sevát 

12-én 617-ben

146
a משה אהרן
b (Mose Aharon)
c Slomo Steiner és Golda 
f Meghalt sevát 4-én 628-ban 

(1868 május 28-án) (20 év)
g Steiner Mór
j MZsL 1868/3
k Steiner Albert

147
a סלאווע אלאפסקי
b (Szlawe Illofszky)
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f Meghalt sevát 20-án 647-ban 
(1887 február 20-án)

g Illofszky Rozália
h Kohn
j MZsL 1887/2 
k Ilofsky Jakabné, Kohn Rozália

148
f (1872 október 8-án) (54 év)
g Fanny Tritsch
h Heinemann
j MZsL 1872/32
k Franciska Heineman

149
a קארל היינעמאן
b (Karl Heineman)
f Meghalt elul 22-én 633-ban 

(1873 szeptember 14-én) 
(58 év)

g Karl Heinemann
j 1873/83
k Karoly Heinemann

150
b olvashatatlan

151
a יטל
b ( Jitl)
d Joszéf Braun
f Meghalt sziván 24-én 624-ben

152
a פיגלה
b (Feigle)
d Binet
f Meghalt ómer számlálás 31. 

napján 629-ben

153
a מחלה
b (Mahala)
d Cvi Wahlfi sch

f Meghalt sziván 16-án, 
eltemették 17-én 629-ben

154
a טויבה
b (Toibe)
c Fradl
d Jehuda Schick
f Meghalt kiszlév 11-én, 

eltemették 12-én 630-ban
j MZsL 1869/25
k Antónia Schick

155
a פאטשה
b (Pacse)
c Matel
d Joszéf Jozl Rosenberg
f Meghalt ijjár 27-én 630-ban
j 1870/16
k Abelesz Katalin

156
a יצחק גרינוואלד
b ( Jichák Grünwald)
c Jákov és Hana 
f Meghalt és eltemették adár-II 

19-én 630-ban (1870 március 
22-én) (93 év)

g Grünwald Isák
j 1870/10
k Jakob Grünwald

157
a משה אברהם שנעללער
b (Mose Ávrahám Schneller)
c Léa
f Meghalt adár-II újholdjának 

másnapján péntek este, 
eltemették vasárnap 630-ban 
(1870 március 4-én) (53 év)

g Moritz Schneller
j MZsL 1870/6
k Moritz Schneller

158
a יוסף ליב
b ( Joszéf Leib)
c Eliezer Weisz és Grunet 
f Meghalt adár-II szombatján 

627-ben
j 1867
k Josef Weis

159
a יוסף רייזער
b ( Joszéf Reiser)
f Meghalt tévét 13-án vasárnap 

627-ben
j 1867/38
k Reiser Josef

160
a אליעזר רייזער
b (Eliezer Reiser)
c Blume
f Meghalt sevát 17-én 634-ben
g Reiser Lázár
j MZsL 1874/6
k Lazar Reiser

161/a
a ישעי ליב פאלאטשיק
b ( Jisáj Leib Polatschik)
c Cipóra
f Meghalt sevát 13-án 

csütörtökön 625-ben 
(1865 február 8-án)

g Leopold Polatschik
j 1865/4
k Leopold Pollacsik

161/b
a מינקא
b (Minka)
c Hajja Szara
f Meghalt tévét 26-án kedden 

625-ben (1865 január 24-én)
g Maria Polatschik
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h Zipser
j MZsL 1865/2
k Minka Sipser

162
a שיל
b (Sil)
c Léa
f Meghalt niszán 4-én 622-ben
j 1862/8
k Sali Nathan

163
a מלכה
b (Malkha)
f Meghalt sevát 20-án 621-ben
j MZsL 1861/8
k Maria Lusztig

164
a פעסל
b (Peszl)
c Szara
d Todrosz Benedik
f Meghalt sevát 16-án 641-ben

165
a דוד ליב
b (Dávid Leib)
c Menahém Markstein és 

Sprince
f Meghalt tévét 21-én 643-ban
g Dávid Markstein
j MZsL 1882/34
k Markstein Dávid

166/a
a גיטל
b (Gitl)
c Icik Hersch Steiner 
f Meghalt niszán 3-án, 

eltemették 4-én 637-ben 
(5 év)

g Kathi Steiner

166/b
a אנשל
b (Ansel)
c Icik Hersch Steiner 
f Meghalt niszán 13-án, 

eltemették 14-én 634-ben 
(4 év)

g Adolf Steiner
j MZsL 1874/15
k Adolf Steiner

167
a טושנה
b (Tuschana)
d Eliezer Löwy
f Meghalt hesván 15-én hétfőn 

632-ben (1871 október 30-án) 
(82 év)

g Th eresia Löwy
h Wilheim S.
j MZsL 1871/46
k Th eresia Löwi, Wilheim

168
a אסתר
b (Eszter)
f Meghalt kiszlév 15-én 

633-ban (1872 november 
26-án) (22 év)

g Netti Fleischman
j 1872/36
k Anna Fleischman

169
b olvashatatlan

170
a חנה
b (Hana)
c Léa
d Méir Steiner
f Meghalt tévét újhodjának 

estéjén 631-ben (1871 
december 12-én) (25 év)

g Emma Steiner
h Heiman
i Férje orvos volt
j MZsL 1871/51
k Emma Heiman

171
a ראכל
b (Ráhel)
d Ruben Berczeller
f Meghalt adár 24-én 6[31]-ban 

(1871 március 17-én) (27 év)
g Berczeller Róza
h Tranka
j MZsL 1871/7
k Rosa Berczeller

172
a מרים
b (Mirjam)
d Mose Grosz
f Meghalt elul 21-én 631-ben

173
a פייש רעגנער
b (Pejs Regner)
c Breindl
f Meghalt elul 7-én pénteken 

631-ben (37 év)
j MZsL 1871/33
k Fülöp Régner

174
a רפאל
b (Rafaél)

175
a איצק וואלף שפיטצער
b (Icik Wolf Spitzer)
c Szarele
f Meghalt és eltemették 

tévét 15-én 630-ban (1869 
december 19-én) (50 év)

g Ignatz W. Spitzer
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j MZsL 1869/29
k Ignatz Spitzer

176
a יצחק
b ( Jichák)
c Jehiél Szofer 
f Meghalt áv 14-én 629-ben 

(53 év)
j MZsL 1869/16
k Isak Pollak (foglalkozása 

Schreiber)

177
a משה רייזער
b (Mose Reiser)
c Blimele
f Meghalt ijjár 25-én 627-ben
j 1867/12
k Moses Reiser

178
a שלמה רייזער
b (Slomo Reiser)
c Joszéf és Feile
f Meghalt adár újholdjának 

estéjén szerdán 640-ben
j MZsL 1880/6
k Reiser Samu

179
a משה קאלמאן
b (Mose Kollman)
c Szara
f Meghalt szombaton, 

eltemették másnap vasárnap 
elul 22-én 630-ban (51 év)

j 1870/26
k Moritz Kollman

180
a שמואל צבי שטרנפעלד
b (Smuél Cvi Sternfeld)
c Ráhel

f Meghalt kiszlév 16-án, 
eltemették 17-én 631-ben

j MZsL 1870/37?
k Samuel Sternfeld

181
a יחיאל ליב
b ( Jehiél Leib)
c Jichák Szofer 
f Meghalt tévét 26-án 631-ben 

(19 év)
j MZsL 1871/2
k Pollák Lipót

182
a אסתר
b (Eszter)
d Zekharjáhu Walles ha-Lévi
f Meghalt ijjár hónap 23-án 

631-ben
j MZsL 1871/12
k Ana Walles, Blumenthal

183
a פערל בוים
b (Perl Baum)
c Mirjam
f Meghalt adár újholdjának 

szombatján, eltemették 
vasárnap adár 1-én 632-ben

j 1872/3
k Josephina Tahber

184
a אסתר פרדל
b (Eszter Fradl)
c Mahala
d Dávid Dov Herman
f Meghalt adár 8-án szerdán, 

eltemették 9-én 634-ben

185
a אשר
b (Ásér)

c Jákov Cvi Blau és Zelda 
f Meghalt tévét 18-án éjszaka, 

eltemették 19-én 645-ben
g Sandor Blau
j MZsL 1885/2
k Blau Sándor

186
a יונה
b ( Jona)
c Slomo Neu és Reisel 
f Meghalt marhesván 12-én 

649-ben
g Neu Jenő 
j MZsL 1888/18
k Neu Jenő

187
a בילא
b (Bila)
c Léa
d Mose Spitzer
f Meghalt tammúz 18-án 

vasárnap 633-ban (1873 július 
13-án) (26 év)

g Betti Spitzer
j 1873/35
k Borbála Spitzer

188
a ריזל
b (Reisel)
c Ráhele
d Joszéf Steiner
f Meghalt péntek este, 

eltemették vasárnap kiszlév 
5-én 633-ban (1872 február 
6-án) (36 év)

g Th eres Steiner
h Engl
i Egy fi a és három leánya volt
j 1872/39
k Th eresia Steiner, Engel



318 ADATTÁRAK

189/a
a טויבה
b (Toibe)
c Sema ja Kolman
f Meghalt tammúz 20-án 

633-ban (24 év)
j MZsL 1873/26?
k Maria Kolman

189/b
a מרים
b (Mirjam)
c Hirsch Pressburg
d Semaja Kollman
f Meghalt tammúz 4-én 

633-ban (1873 június 30-án) 
(52 év)

g Marie Kollmann
j 1873/27
k Mari Kollman

190
a פראדל
b (Fradl)
c Rivka
d Mendl Weisz
f Meghalt elul hónap 

újholdjának estéjén szerdán 
632-ben (65 év)

j 1872/30
k Franciska Weis, Grünhut

191
a מיכאל שפיטצער
b (Mikhael Spitzer)
i Sző drő l

192
a שפרע
b (Sifra)
c Mirjam 
f Meghalt áv 15-én 634-ben 

(1873 augusztus 8-án)
g Regner Zsó

h Beck
j 1873/57
k So Regner, Wittwe Regner

193
a פראדל
b (Fradl)
d Nátál Steiner
f Meghalt tammúz 17-én 

szombaton 633-ban
j 1873/33
k Franciszka Weisenstein

194
a ייטל
b ( Jitl)
c Cirl
d Méir Pápa ha-Lévi
f Meghalt tammúz 24-én 

szombaton 633-ban (1873)
j 1873/45
k Juli Rothman

195
a ריזל
b (Reisel)
c Jitl
d Nátán Wolf
f Meghalt tammúz hónap 26-án 

633-ban
j 1873/46
k Th eresia Braun

196
a יהודה
b ( Jehuda)
c Sindl 
f Meghalt szukkot 

félünnepének harmadik 
napján, 646-ban

197
a נחמי
b (Nehemja)

c Gérson Paskus (Paskesz)
f Meghalt adár-I 27-én, 635-ben 

(8 napos korában)
i Tolmácsból
j MZsL 1875/4
k Ignatz Paskus (Paskesz)

198
a משה דוב
b (Mose Dov)
c Dávid Neuman
f Meghalt sziván 5-én 638-ban 

(62 év)
j MZsL 1878/12
k Neuman Mór 

199
a מרים
b (Mirjam)
d Joszéf Hajjim Klein
f Meghalt tévét 3-án 638-ban 

(1877 december 9-én) (33 év)
g Marie Klein
h Eisler
j MZsL 1877/20
k Eisler Maria

200
a חיי שרה
b (Hajja Szara)
c Aharon Jehuda Singer 
f Meghalt sevát 12-én 640-ben 

(1880 január 25-én) (27 év)
g Perlusz
h Singer Rozália
j MZsL 1880/4
k Perlusz Sándorné, Singer 

Rozalia

201
a עלע
b (Elle)
c Mordekhaj Ungar és Blume
d Alexander Fischel
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f Meghalt kiszlév 21-én 
csütörtökön 637-ben (1876 
december 7-én) (26 év)

g Luise Fischel
h Ungar 

202
a גיטל
b (Gitl)
d Zalman Mandel
f Meghalt adár-II 21-én 

635-ben
g Katharina Mandl
j MZsL 1875/16
k Katalin Böhm

203
a זעליג ניימאן
b (Zelig Neumann)
f Meghalt adár 23-án 635-ben 

(1875-ben február 8-án)
g Isak Neuman
j MZsL 1875/7
k Isak Neuman 

204
a שרל
b (Szarele)
c Minde
d Gabriél Steiner
f Meghalt és eltemették tévét 

5-én szombat éjszaka 635-ben 
(66 év)

205
a פיילה
b (Feile)
c Hajjim Zeév
d Slomo Jehuda Weisz
f Meghalt péntek este, 

eltemették niszán 4-én 
vasárnap 634-ben (1874 
március 21-én) (37 év)

g Fany Weisz

h Löwy 
j MZsL 1874/11
k Franciska Löwy 

206
a משה
b (Mose)
c Cvi Steiner és Eszter
f Meghalt marhesván 23-án 

csütörtökön 633-ban (1873 
november 13-án) (83 év)

g Moses Steiner
j MZsL 1873/97
k Moses Steiner

207
a יהודה זאב
b ( Jehuda Zeév)
c Cvi Steinmetz 
f Meghalt marhesván 17-én 

pénteken este, eltemették 
19-én vasárnap 634-ben (1873 
november 7-én) (83 év)

g Josef Steinmetz
j 1873/94
k Josef Steinmetz

208
a פיגלה
b (Feigle)
d Joszéf Fleischmann
f Meghalt és eltemették ros 

ha-sánakor vasárnap 634-ben 
(1873 szeptember 22-én) 
(41 év)

g Fani Fleischmann
h Fuchs
j MZsL 1873/87
k Franciska Fuchs 

209
a צירל
b (Cirl)
d Zelig Rothmann

f Meghalt tammúz 26-án, 
eltemették másnap 27-én 
633-ban

j 1873/47
k Cezilia Tausig

210
a רחל
b (Ráhel)
c Bila
f Meghalt áv 19-én (60 év)

211
a ליבש מייסנער
b (Leibus Meissner)
f Meghalt ijjár 22-én szombaton 

637-ben (1877 május 5-én) 
(68 év)

g Ladislaus Meissner
j MZsL 1877/6
k Meiszner László

212
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
c Eszter
d Hajjim Leib Reiner
f Meghalt tisri 6-án 632-ben

213
a מלכא
b (Malkha)
c Toibe
d Jehuda Leib Pápa
f Meghalt elul 25-én 636-ban 

(1876 szeptember 14-én) 
(22 év)

g Amália Pápa
h Stein
j MZsL 1876/26
k Amalia Stein
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214
a קעלע
b (Kele)
c Slomo
d Joszéf Ullmann
f Meghalt tammúz 11-én 

635-ben (63 év)
g Ullmann Józsefné

215
a מאיר הרש
b (Méir Hersch)
c Hajjim Hertz
f Meghalt sziván 7-én 636-ban 

(56 év)
j MZsL 1876/15
k Markus Herz

216
a נתן
b (Nátán)
c Benjámin Zeév Wolf és Sindl
f Meghalt lag ba-ómer napján 

ijjár 18-án 636-ban (68 év)
i Akit Wolfnak neveznek
j MZsL 1876/13
k Natan Wolf

217
a יצחק שאלאמאן
b ( Jichák Salamon)
f Meghalt tévét 25-én 636-ban 

(42 év)
g Salamon Ignacz
j MZsL 1876/1
k Ignatz Salamon

218
a הינדל ניישטאטל
b (Hindl Neustatl)
c Fradl
f (1875 december 22-én) 

(31 év)
g Elise Neustadtl

h Haar
j MZsL 1875/48
k Erzsébet Haar

219
a צבי הרש
b (Cvi Hersch)
c Ávrahám Weisz 
f Meghalt hétfőn, eltemették 

kedden 1[.] 635-ben 
(1875 június 21-én) (30 év)

g Hermann Weisz
j MZsL 1875/33
k Herman Weisz

220
a יוסף העכט
b ( Joszéf Hecht)
c Peszl
f Meghalt sziván 3-án 635-ben
j MZsL 1875/24
k Josef Hecht

221
a יקותיאל ראטה
b ( Jekutiél Róth)
f Meghalt ijjár 24-én 635-ben
g Róth Károly
j MZsL 1875/29
k Karoly Roth

222
a ציפארל
b (Ciporle)
d Jichák Neustatl
f Meghalt elul 9-én 647-ben 

(1886 szeptember 9-én) 
(85 év)

g Cecilie Neustadtl 
h Ehrenthal
j MZsL 1886/18
k Neustadl Izsákné, Ehrenthal 

Cecilia

223
a רחל
b (Ráhel)
d Aharon Seligmann
f Meghalt niszán hónap 6-án 

vasárnap, eltemették másnap 
7-én 635-ben (1875 április 
11-én) (59 év)

g Seligmann Rozália
h Rottman
j MZsL 1875/21
k Rosalia Rothman

224
a פראדל
b (Fradl)
c Mose ha-Lévi
f Meghalt elul 1-én 634-ben 

(52 év)

225
a יודא לעבל
b ( Júda Löbl)
f Meghalt áv 7-én 650-ben 

(1890 július 24-én)
g Jakob Löbl

226
a גיטל
b (Gitl)
c Mase
d Mose Steiner, első férje Hirsch 

Scheiber
f Meghalt áv 24-én 644-ben 

(1884 július 17-én) (80 év)
g Kati Scheiber Steiner
h Heksch
j MZsL 1884/14
k Steiner Mózesné, Hecksch 

Katalin

227
a מרדכי אונגאר
b (Mordekhaj Ungar)
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f Meghalt niszán 26-án szerdán 
644-ben

g Markus Ungar
j MZsL 1884/7
k Ungar Markus

228
a מרים
b (Mirjam)
c Roza
d Smuél Leopold
f Meghalt smini aceret napján 

644-ben
j MZsL 1883/5
k Leopold Samuelné, Weisz 

Mari

229
a רחל
b (Ráhel)
f Meghalt lag ba-ómer napján 

[…] (1882)
g Steiner Lipótné
h Grósz Rozália
j MZsL 1882/16
k Grosz Rozalia

230
a מנחם יהודה ווערטהיים
b (Menahém Jehuda Wertheim)
c Gnendl
f Meghalt adár 12-én péntek 

este, eltemették purim napján 
642-ben

231
a יצחק
b ( Jichák)
c Leib Hirschfeld és Hava 
f Meghalt tammúz 2-án 

szerdán, eltemették 3-án 
csütörtökön 641-ben

j MZsL 1881/5
k Hirschfeld Ignátz

232
a מענדל
b (Mendl)
c Mose Weisz és Csarna 
f Meghalt sziván 28-án, 

eltemették 29-én 641-ben 
(1881 június 25-én) (17 év)

g Emanuel Weisz
j MZsL 1881/15
k Weisz Manó

233
b olvashatatlan

234
a מיכאל
b (Mikhael)
c Joszéf Weisz 
f Meghalt szombaton, 

eltemették kedden elul 5-én 
kedden 635-ben (1878 
augusztus 31-én) (16 év)

g Weisz Miklós
j MZsL 1878/23
k Weisz Miklós

235
a שלום שטערן הלוי
b (Salom Stern ha-Lévi)
f Meghalt sevát 10-én péntek 

este, eltemették 12-én 
vasárnap 640-ben (1880 
január 23-án) (71 év)

g Salamon Stern
j MZsL 1880/1
k Stern Salamon

236
a יטל
b ( Jitl)
d Leibus Meissner
f Meghalt tammúz 22-én 

szombaton 639-ben (1879 
július 13-án) (64 év)

g Julie Meissner
h Pressburger
i férje tanító (helyben)
j MZsL 1879/10
k Meissner Lászlóné, 

Pressburger Julianna

237
a ירה
b ( Jira)
c Hinde
d Ávrahám Nascher
e 1844
f (1879 május 15-én)
g Julie Nascher Arnheim
j MZsL 1879/6
k Arnheim Julianna

238
a דוד ליב
b (Dávid Leib)
c Mordekhaj Freuwillig és 

Szarele 
f Meghalt marhesván 26-án, 
 eltemették aznap 638-ban (84 év)

239
a יטל
b ( Jitl)
d Jákov Ber Goldstein
f Meghalt ros ha-sánakor 

hétfő n 639-ben
i fi a: Smuel Goldstein
j MZsL 1879/27
k Fantus Julianna, Goldstein 

Berkovits

240
a בצלאל לעדערער הלוי
b (Becalél Lederer ha-Lévi)
c Cipóra
f Meghalt sziván 22-én 

vasárnap, eltemették 23-án 
hétfő n 6[..] (71 év)
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241
a יוסף שוללער
b ( Joszéf Schuller)
c Malkha
f Meghalt sevát 11-én kedden, 

eltemették 13-án csütörtökön 
638-ban (1878 január 15-én) 
(58 év)

g Schuller József
i 33 évet volt házas
j MZsL 1878/3
k Schuller Josef

242
a לביאה
b (Levia)
c Nátán Zilzer és Hajjala 
f Meghalt niszán 26-án 

szombaton, eltemették 28-án 
646-ban (1886 május 1-én) 
(29 év)

g Grünberger
h Zilzer Nina
i 4 évig volt házas
j 1886/9
k Czilczer Nina

243
a בילא
b (Bila)
c Mose Stern és Frumet
f Meghalt áv 24-én 645-ben 

(1885 augusztus 5-én) (18 év)
g Bertha Stern
j 1885/22
k Stern Berta

244
a אהרן שמואל
b (Aharon Smuél)
c Mose Élija Rosenfeld 
f Meghalt szerdán, eltemették 

péntek este 642-ben (25 év)
g Rosenfeld Aladár

i Pencről
j MZsL 1882/27
k Rosenfeld Aladár

245
a משה
b (Mose)
c Ávrahám Menahém Hermann 

és Blimele 
f Meghalt niszán 25-én hétfő n 

645-ben
j MZsL 1885/3
k Herman Moritz

246
a שלומה
b (Slomo)
c Méir Hirschfeld és Sindl
f Meghalt kiszlév 6-án 642-ben
j MZsL 1881/11
k Hirschfeld Salamon

247
a וואלף הרש
b (Wolf Hirsch)
c Ávrahám Grünhut
f Meghalt sziván újholdjának 

637-ben (1877 május 13-án) 
(65 év)

g Wilhelm Grünhut

248
a יטל
b ( Jitl)

249
a צבי יהודה
b (Cvi Jehuda)
c Avigdor ha-Kohén 
f Meghalt 16-án eltemették áv 

17-én hétfőn 633-ban
i 12 éven át előimádkozó (seliah 

cibbur) és jegyző (neeman)

250
a יאכעט
b ( Jakhet)
c Jitl
d Gérson Rosenberg
f Meghalt Gedalja böjtjének 

napján 646-ban (1886 október 
12-én) (55 év)

g Julie Rosenberg geb. Frommer

251
a רחל
b (Ráhel)
c Arjé Perl és Reisel
f Meghalt elul 5-én vasárnap 

645-ben (1885 augusztus 
16-án) (23 év)

g Perl Regina
j 1885/24
k Perl Regina

252
a מרים
b (Mirjam)
c Jichák
d Ávrahám Rosner
f Meghalt menahem áv 

23-án kedden 645-ben (1885 
augusztus 4-én) (57 év)

g Amalia Rosner
h Schwartzkopf
j 1885/21
k Schwarczkopf Maria

253
f (1884 november 12-én) 

(56 év)
j MZsL 1884/28 
k Grünwald Simon

254
a מרדכי אייזלער
b (Mordekhaj Eisler)
f Meghalt hesván 17-én 645-ben
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j MZsL 1884/27
k Eisler Markus

255
a הינדל
b (Hindl)
c Levia
d Becalel Lederer
f Meghalt menahem áv 16-án, 

eltemették 17-én 644-ben

256
a ריזל
b (Reisel)
c Jiszráél és Léa
d Leib Ekstein
f Meghalt tammúz 5-én, 

eltemették 6-án 644-ben
i A férje dajjan
j MZsL 1884/3
k Ekstein Leopoldné, Abeles 

Teréz

257
a פראדל
b (Fradl)
c Kalonimosz és Jitl 
d Ávrahám Naft áli Smidl
f Meghalt és eltemették sziván 

20-án 644-ben

258
a יצחק יונה שנעללער הלוי
b ( Jichák Jona Schneller 

ha-Lévi)
c Dávid Hirsch és Hajja 
f Meghalt hesván 26-án, 

eltemették 27-én 644-ben 
(1883) (62 év)

g Josef Schneller
j MZsL 1883/23
k Schneller Josef

259
a טשארנא
b (Csarna)
c Gabriél Steiner és Szarele 
d Mose Weisz
f Meghalt tisri 25-én, 

eltemették 27-én 644-ben 
(1883 október 26-án) (52 év)

g Rosalia Weisz
h Steiner 
j MZsL 1883/19
k Steiner Sali 

260
a טודרס גראס
b (Teodrosz Grosz)
c Eszter
f Meghalt sziván 25-én, 

eltemették 27-én 642-ben 
(1882 június 12-én) (63 év)

g Grosz Dávid
j MZsL 1882/21
k Grosz Dávid

261
a יוזל
b ( Jozl)
c Lipman Rosenberg és Mirjam 
f Meghalt sziván 29-én, 

eltemették 30-án 642-ben 
(1882 május 19-én) (90 év)

g Rosenberg József
j MZsL 1882/19
k Rosenberg József

262
a בנימין זאב
b (Benjámin Zeév)
c Cvi és Eszter 
f Meghalt adár-II 20-án, 

eltemették 21-én 641-ben 
(1881 március 21) (68 év)

g Gross Farkas

j MZsL 1881/7
k Grosz Wolf

263/a
a גבריאל
b (Gabriél)
c Hana Braun
f Meghalt adár-II újholdjának 

napján szerdán, eltemették 
pénteken este 3-án 641-ben 
(1881 március 2-án) (68 év)

g Gabriel Braun
j MZsL 1881/5
k Braun Gábor

263/b
a שרל
b (Szarele)
c Feigle
d Gabriél Braun
f Meghalt niszán 11-én, 

eltemették 13-án péntek este 
656-ban (1896 március 25-én) 
(78 év)

g Rosalie Braun
h Zilzer 
j 1896/103
k Czilczer Rozália

264
a מלכא יאהל
b (Malkha Juhl)
f Meghalt tévét 22-én 654-ben
 (1893 december 31-én) (72 év)
g Amalie Juhl
h Blumgrund
j MZsL 1893/23
k Juhl Mórné, Blumgrund 

Amália

265
a מאיר יאהל
b (Méir Juhl)
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c Jitl
f Meghalt hósaná rabá 641-ben 
j MZsL 1880/30
k Juhl Moritz

266
a וואלף ווייס
b (Wolf Weisz)
c Jichák Leib és Reisel 
f Meghalt elul 24-én, eltemették 

25-én 641-ben
j MZsL 1881/15
i Apja gér cedek (betért)
k Weisz Mano

267
a זלמן ליב רעגנער
b (Zalman Leib Regner)
f Meghalt szerdán, eltemették 

csütörtökön adár 21-én 
640-ben

j MZsL 1880/10
k Regner Salamon 

268
a יצחק מרדכי רעגנער
b ( Jichák Mordekhaj Regner)
f Meghalt sziván 23-án 643-ban 

(1883 július 4-én)
g Ignacz Regner
j MZsL 1883/13
k Regner Ignatz 

269
a זרח לאווענהיים
b (Zerah Löwenheim)
c Hajja
f Meghalt áv 25-én 638-ban 

(1878 augusztus 25-én) 
(56 év)

g Simon Löwenheim
j MZsL 1878/21
k Löwenheim Simon

270
a שמעיהו
b (Semajáhu)
c Mordekhaj Deutsch ha-Kohén 
f Meghalt peszah utolsó napján 

641-ben (1881 április 20-án) 
(20 év)

g Deutsch Zsigmond
j MZsL 1881/8
k Deutsch Zsigmond

271
a יעקב בער
b ( Jákov Ber)
c Smuél Goldstein és Reicel
f Meghalt sevát 26-án, eltemették
 28-án 650-ben (83 év)
j MZsL 1889/3
k Goldstein Berkovits

272
a צארטל
b (Certel)
c Jichák Cvi ha-Kohén és Peszl 
d Joszéf Hajjim
f Meghalt áv 26-án 647-ben
g Rozália Reiner
j MZsL 1887/13
k Reiner Józsefné, Kohn Rosalia 

273
g Steiner Ignácné
h Neustadtl Rozália

274
b olvashatatlan

275
a ישראל גראס
b ( Jiszráél Grosz)
c Eszter
f Meghalt kiszlév hóhap 26-án
 szombaton, eltemették másnap 

648-ban (1888 november 1-én)

g Grosz Israel
j MZsL 1888/22
k Grosz Izrael

276
a יצחק פיק
b ( Jichák Pick)
c Szarele
f Meghalt kiszlév 27-én, 

eltemették másnap 648-ban 
(1888 december 1-én) (47 év)

g Pick Ignácz

277
a שרה
b (Szara)
c Gela
d Jichák Herman
f Meghalt sziván 18-án, 

eltemették 19-én 648-ban
j 1888/7
k Herman Ignáczné, Herzfeld 

Rozália

278
a אברהם
b (Ávrahám)
c Jiszráél és Feigle Rivka
f Meghalt tisri 8-án 649-ben 

(1888 szeptember 12-én) 
(26 év)

g Grosz Rudolf
j MZsL 1888/15
k Nagy Rezső

279
a מנדל שטערן
b (Mandel Stern)
f Meghalt tammúz 14-én 

szombaton 648-ben

280
a שלום
b (Salom)
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c Slomo és Zelda
f Meghalt adár-II 7-én 637-ben
g Heller

281
a שרל
b (Szarele)
c Rivka
f Meghalt sziván 20-án 657-ben
g Eisler Szali

282
a יונה קעללער
b ( Jona Keller)
c Eliezer és Eszter 
f Meghalt adár 20-án, 

eltemették 21-én 648-ban
g Keller József
j MZsL 1888/3
k Keller József

283
c Hana
f Meghalt purimkor 647-ben 

(1887 március 10-én) (46 év)
g Epstein József
i Házasságának 15. évében
j MZsL 1887/3
k Epstein József 

284
a האנעלע
b (Hanele)
c Gitl
d Wolf Weisz
f Meghalt tammúz 11-én 

szerdán, eltemették 12-én 
646-ban (1886 július 14-én) 
(68 év)

g Johanna Weiss
h Knöpfl er
j 1886/12
k Knöpfl er Johanna

285
a שרל
b (Szarele)
c Dobris
d Simeon Grosz
f Meghalt niszán 14-én 646-ban 

(1886 április 19-én) (43 év)
g Grosz Rozália
j 1886/8
k Fried Rozália

286
a יעקב
b ( Jákov)
c Dávid Weisz ha-Lévi és Certel
f Meghalt adár 5-én 646-ban 

(1886 március 10-én)
g Weisz Jakab
j MZsL 1886/4b
k Weisz Jakab

287
a שמואל
b (Smuél)
c Cvi Freund 
f Meghalt ijjar 11-én vasárnap, 

eltemették hétfő n 645-ben 
(83 év)

g Samuel Freund
j 1885/9
k Freund Samuel

288
a אסתר
b (Eszter)
c Hendl
d Mordekhaj Ehrenfeld
f Meghalt kiszlév 21-én 

vasárnap 649-ben (1888 
november 25-én) (52 év)

g Ehrenfeld Netti
j MZsL 1888/21
k Goldstein Netti

289
a אסתר פראדל
b (Eszter Fradl)
c Méir Hirschfeld és Sindl 
f Meghalt kiszlév 6-án 642-ben
j MZsL 1881/10
k Hirschfeld Fani

290/a
a בילה גאלדשטיין
b (Bila Goldstein)
f Meghalt szukkot félünnepének 
 4. napján, 636-ban
g Goldstein Betti

290/b
a  אברהם גאלדשטיין
b (Ávrahám Goldstein)
f Meghalt áv 2-án 637-ben
g Goldstein Adolf

291
a חנה
b (Hana)
d Efrajim Saxel
f Meghalt és eltemették elul 

[15-én] 639-ben (1879 
szeptember 3-án) (50 év)

g Henriette Saxel
h Kohn
j MZsL 1879/15
k Kohn Henrietta

292
a חוה
b (Hava)
d Gérson Leib Mandel
f Meghalt hesván újholdjának 

napján péntek este, eltemették 
2-án vasárnap (1879 október 
17-én)

g Hermine Mandl
j MZsL 1879/20
k Baron Hermina
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293
a יצחק צבי
b ( Jichák Cvi)
c Hajja Szara
f Meghalt adár 13-án 642-ben

294
a חנה
b (Hana)
c Reicel
d Mordekhaj Leib Oberländer
f Meghalt tammúz 23-án, 

eltemették 24-én 646-ban
j MZsL 1886/5
k Oberländer Márkné, Fischer 

Fáni

295
a מאיר
b (Méir)
c Cvi ha-Kohén 
f Meghalt hesván 4-én 649-ben
g Kohn Márkusz
j MZsL 1888/16
k Kohn Markus

296
a בילא
b (Bila)
c Jitl 
f Meghalt kiszlév 19-én 677-ben 

(1917 december 4-én) (84 év)
g Rosenberg Jakabné
j 1917/518
k Rosenberg Jakabné, Frömmer 

Betti

297
a משה ראזענבערג
b (Mose Rosenberg)
f Meghalt sziván 29-én 5664-ben 

(1904 július 12-én) (48 év)
g Rosenberg Mór
i Házasságának 16. évében

j 1904/223
k Rosenberg Mór

298
a יעקב חיים
b ( Jákov Hajjim)
c Joszéf Reiser és Feile 
f Meghalt peszah első napjának 

estéjén, eltemették másnap 
az ünnep második napján 
657-ben (1897 április 16-án) 
(46 év)

g Reiser Henrik
j 1897/143
k Reiser Henrik

299
a פיילא
b (Feile)
c Rivka
d Joszéf Reiser
f Meghalt tisri 6-án, eltemették 

7-én 654-ben
j MZsL 1893/17
k Reiser Józsefné, Winterstein 

Fáni

300
a פערל
b (Perl)
c Feile Reiser 
d Dávid Grünhut
f Meghalt adár-II 1-én 681-ben 

(1921 március 11-én) (75 év)
g Grünhut Dávidné
h Reiser Josefa
j 1921/110
k Grünhut Dávidné, Reiser 

Jozefa

301
a דוד
b (Dávid)
c Ávrahám Grünhut és Cirl

f Meghalt tévét 8-án vasárnap 
660-ban (1899 december 
10-én) (58 év)

g Grünhut Dávid
i Marosvásárhelyről, apja ott 

rabbi, ő maga hitközségi 
vezető

j 1899/519
k Grünhut Dávid

302
a יהודה, ליב גראס
b ( Jehuda, Leib Grosz)
c Matl
f Meghalt kiszlév 6-án, 

eltemették 7-én 640-ben 
(86 év)

303
a לאה
b (Léa)
c Mamele
d Leib Grosz
f Meghalt sevát 15-én, 

eltemették másnap 653-ban 
(76 év)

j MZsL 1893/3
k Grosz Lipótné, Löwi Leni

304
a יעקב גלאזעל
b ( Jákov Glasel)
c Keila
f Meghalt tammúz hónap 6-án 

670-ben (1910 július 13-án) 
(76 év)

g Glasel Jakab
j MZsL 1910/8
k Glasel Jakab

305
b olvashatatlan
c Fradl
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306
a לאה
b (Léa)
c Dávid Grünhut és Perl 
d Joszéf Szamek
f Meghalt péntek este adár 

újholdjának második napján 
650-ben, eltemették vasárnap 
(19 év)

g Szamek Józsefné
h Grünhut Helén
j MZsL 1890/10
k Szamek Józsefné, Grünhut Helén

307
a הענדל
b (Hendl)
c Sindl
d Mose Jehuda Reizer
f Meghalt sziván 27-én 649-ben 

(1889 június 26-án) (47 év)
g Johanna Reizer
h Weisz
j MZsL 1889/16
k Weisz Johanna

308/a
a חיילא
b (Hajjala)
c Hendl
f Meghalt sevát 5-én 672-ben 

(1912 január 24-én) (83 év)
g Zilzer Náthánné
h Austerlitz Franciska
j 1912/26
k Zilzer Náthánné, Auszterliz Fáni

308/b
a נתן צלצער
b (Nátán Zilzer)
c Léa
f Meghalt sziván 4-én, eltemették 
 sávuot előestéjén 649-ben 

(1889 június 3-án) (64 év)

g Nathan Zilzer
j 1889/12
k Zilzer Nathan

309
a רבקה
b (Rivka)
c Hendl
d Jisáj Krakauer
f Meghalt niszán 10-én 649-ben 

(59 év)
j MZsL 1889/2
k Krackauer Alexanderné, Löwy 

Regina

310
a בילא
b (Bila)
f Meghalt 637-ben (63 év)
g Kohn Ábrahámné

311
a רבקה
b (Rivka)
c Jom Tov ha-Kohén 
d Jisáj Winternitz
f Meghalt niszán 23-án, 

eltemették 24-én 636-ban

312
a בריינדל
b (Breindl)
c Slomo és Ráhel
d Mordekhaj Peteny
f Meghalt ijjár 19-én 649-ben 

(20 év)
j MZsL 1889/4
k Petényi Márkusné, Kohn Betti

313
a הענדל
b (Hendl)
c Gitl
d Mose Aharon Hantuch

f Meghalt adár 23-án 617-ben 
(64 év)

314
a בריינדל
b (Breindl)
c Feigle 
d Mose Rotschild
f Meghalt peszah első napján 

niszán 15-én 632-ben (1872 
április 24-én) (63 év)

g Rotschild Borbála
j 1872/10
k Rosalia Rotschild

315
a בריינדל
b (Breindl)
c Jizik Kohn és Malkha 
d Dávid Neumann
f Meghalt szombaton hanukka 

napján 639-ben
j MZsL 1878/4
k Neuman Betti

316
a רבקה אסתר
b (Rivka Eszter)
c Elhanan ha-Kohén 
d Jichák Szofer
f Meghalt kedden, eltemették 

szerdán menahem áv 17-én 
639-ben

j MZsL 1879/12
k Pollak Izsákné, Büchler Anna

317
a לוי קאש
b (Lévi Kos)
c Aharon és Szara 
f Meghalt kiszlév 8-án 639-ben 

(73 év)
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318
a ישעי
b ( Jisáj)
c Dávid Winternitz és Jehudit 
f Meghalt niszán 12-én, 

eltemették 14-én 638-ban 
(80 év)

319
a יהודה פרייא
b ( Jehuda Frei)
c Mose Arjé 
f Meghalt niszán 5-én 

szombaton, eltemették 6-án 
632-ben

i Apja Bazin rabbija volt
j 1872/9
k Jakob Frei

320
a שלמה הערמאן
b (Slomo Hermann)
c Eszter Fradl
f Meghalt adár hónap első 

napján hétfőn, eltemeték adár 
2-án kedden 639-ben

321
a מרדכי לעווינגער
b (Mordekhaj Löwinger)
f Meghalt tévét hónap 14-én 

hétfő n, eltemették másnap 
645-ben

322
a יחזקאל שלמה גראססמאנן
b ( Jehezkiél Slomo Groszmann)
c Benjámin Zeév és Sindl 
f Meghalt szombaton, 

eltemették vasárnap sziván 
3-án 645-ben

j MZsL 1885/6
k Groszman Ezechiel

323
a דוד דוב הערמאן
b (Dávid Dov Herman)
c Sindl
f Meghalt marhesván 2-án 

651-ben
i Orthodox 
j 1890/9
k Herman Dávid

324
a צבי טויסקי
b (Cvi Tauszky)
c Szulka
f Meghalt elul 27-én 652-ben
i Orthodox
j 1892/8
k Tauszky Herman

325
a אברהם יהודה
b (Ávrahám Jehuda)
c Smuél Altmann és Breindl 
f Meghalt hesván 20-án 

szombaton 690-ben (67 év)
j 1929/272
k Altmann Adolf

326
a פעסל
b (Peszl)
c Jákov és Hajjala 
f Meghalt kiszlév 9-én hétfő n 

643-ban
g Weisz Jozsefa

327
a […] יוסף ניימאן
b ([…] Joszéf Neumann)
f Meghalt sziván 25-én (1882 

november 27-én) (69 év)
g Neumann József

328
a שרל באכער
b (Szarele Bacher)
c Gitl
f Meghalt ijjár 9-én 637-ben
j MZsL 1877/2
k Scheiber Rosalia

329
a שמואל רעוועס
b (Smuél Révész)
c Benjámin és Hajja 
e 1883
f Meghalt áv 24-én pénteken 

5700-ban (1940)(57 év)
g Révész Sándor
i Ügyvéd, hitközségi elnök
j 1940/194
k Révész Sándor

330/a
a בנימין רעוועס
b (Benjámin Révész)
c Eliezer és Hana 
f Meghalt sevát 16-án 684-ben 

(1924 január 22-én) (73 év)
g Révész Béla
i Ügyvéd, hitközségi elnök, 

meghalt házasságának 47. 
évében, két gyermeke volt

j MZsL 1924/3
k Révész Béla

330/b
a חייה רעוועס
b (Hajja Révész)
c Méir Kohn és Mirjam 
f Meghalt sziván 11-én 694-ben 

(1934. május 25-én) (78 év)
g Révész Béláné
h Kohn Hermin
i Nő egylet díszelnöke volt
j 1934/121
k Révész Béláné, Kohn Hermin
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331
a חנה
b (Hana)
c Eszter
d Eliezer Reiser
f Meghalt ijjár 5-én péntek este, 
 eltemették 7-én vasárnap 653-ban
g Reiser Lázárné
h Polláck Johanna
j MZsL 1893/8
k Reiser Lászlóné, Pollák 

Johanna

332
a משה יהודה רייזער
b (Mose Jehuda Reiser)
c Hana
f Meghalt sevát 27-én 

csütörtökön, eltemették 
másnap péntek este 651-ben 
(1891 február 4-én) (50 év)

g Reiser László
i Hitközségi elnök
j MZsL 1891/3
k Reiser László

333
a גבריאל
b (Gabriél)
c Joszéf Steiner és Hajja 
f Meghalt adár 6-án, eltemették 

7-én 635-ben (80 év)

334
a יוסף
b ( Joszéf )
c Jákov Braun 
f Meghalt sziván 17-én péntek 

este, eltemették 19-én 
vasárnap 606-ban

335
a אביגדר שעהנפעלד
b (Avigdor Schönfeld)

c Hana
f Meghalt tisri 20-án szerdán, 

eltemették csütörtökön

336
a משה זאב פרייא
b (Mose Zeév Frei)
c Léa
f Meghalt ros ha-sána első 

napjának éjszakáján 627-ben
j 1866/26
k Moses Wolf Frei

337
a גבריאל
b (Gabriél)
c Abele Abeles és Mirjam 
f Meghalt ijjár 22-én 

csütörtökön, eltemették 
pénteken este 645-ben (90 év)

i Dunaszerdahelyről
j MZsL 1885/5
k Abeles Gábor

338
a יהודה, ליב עקשטיין
b ( Jehuda, Leib Ekstein)
c Mindl
f Meghalt marhesván 22-én 

szombaton 626-ban
i Dajjan (helyben)
j MZsL 1865/51
k Léb Ekstein

339
a  שפרה ליבא
b (Sifra Libe)
c Cvi és Malkha 
d Dávid Leib Silberstein
f Meghalt sevát újholdjának 

napján, eltemették 2-án 
640-ben

i Férje az orthodox község 
rabbija

j MZsL 1880/1
k Siberstein Sifra Libe

340
a יודה, ליב
b ( Júda, Leib)
c Ávrahám Hirschfeld és Léa 
f Meghalt kiszlév 9-én, 

eltemették 10-én 642-ben 
(71 év)

j MZsL 1881/12
k Hirschfeld Leopold

341
a חוה
b (Hava)
c Malkha
d Leib Hirschfeld
f Meghalt és eltemették ijjár 

14-én 661-ben
j 1901/205
k Hirschfeld Lipótné, Blener 

Éva

342
a גיטל
b (Gitl)
c Leib Hirschfeld és Hava
f Meghalt hesván 14-én, 

eltemették 15-én 645-ben 
(39 év)

j MZsL 1884/6
k Hirschfeld Katalin

343
a בונה
b (Bona)
c Leib Hirschfeld és Hava 
d Eliezer Ganschl
f Meghalt sziván 2-án, 

eltemették 3-án 646-ban
j MZsL 1886/1 
k Ganschl Lajosné, Hirschfeld 

Betti
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344
a לאה
b (Léa)
c Pinhasz Spitzer és Haitse 
d Kalman Schmidl
f Meghalt sziván 11-én, 

eltemették 12-én 648-ban
j 1888/6
k Schmidl Karolyné, Spitzer 

Sarolta

345
a טשרנא
b (Csarna)
c Jokhele
d Jákov Johanan Bender
f Meghalt sevát 23-án 5683-ban
j MZsL 1923/2
k Bender Jakabné, Ullmann 

Sarolta

346
a יוכלא
b ( Jokhla)
c Keila 
d Salom Ullman
f Meghalt niszán 10-én 679-ben
i A férje rabbi (helyben)
j 1919/167
k Ulman Frigyesné, Weisz Júlia

347
a רוזא פאללאק
b (Roza Pollak)
c Slomo Klein és Peszl
f Meghalt sevát 12-én 5701-ben
i Férje Pollák Fülöp váci rabbi. 

Apja Klein Salamon zentai 
rabbi (a „Likkuté Slomo” és 
„Ét szefod”) szerzője. Anyja, 
Peszl, Joel Ungár paksi rabbi 

 (a „Tesuvat Riba” szerzője) leánya 
j 1941/35
k Polák Fülöpné, Klein Rozália

348
a חיה
b (Hajja)
c Golda
d Dávid Heller
f Meghalt szukkot félünnepén 

szombaton, eltemették 
másnap hósanna rabbakor 
648-ban (1887 október 9-én) 
(54 év)

g Nanette Heller
j MZsL 1887/19
k Heller Dávidné, Hell Anna

349
b olvashatatlan

350
a משה יעקב
b (Mose Jákov)
c Mordekhaj Klein és Certel 

351
a יעקב דוב
b ( Jákov Dov)
c Jichák Cvi 
f Meghalt sevát 29-én, 

eltemették adár újholdjának 
napján 639-ben

352
a שמעון
b (Simeon)
c Joszéf
g Neumann Zsiga

353
a אסתר
b (Eszter)
d [..] Munk
f Meghalt kiszlév 15-én 

csütörtökön

354
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Jákov ha-Kohén Blau és 

Breindl
e 1849
f Meghalt adár 12-én 689-ben 

(1929)
g Blau Miksa
j 1929/57
k Blau Miksa

355
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Dávid Deutsch 
f Meghalt ijjár 8-án 678-ban 

(1918 április 30-án) (87 év)
g Deutsch Mór
i Betegsegélyező egylet 

megalapítója és 30 évig elnöke 
volt

j MZsL 1918/9
k Deutsch Mór

356
a שלמה ווייס
b (Slomo Weisz)
c Bila
f Meghalt tammúz 5-én 675-ben 
 (1915 június 16-án) (82 év)
g Weisz Sámuel
j 1915/240
k Weisz Sámuel

357
a שמחה קאהן
b (Szimha Kohn)
c Dvora
f Meghalt elul 12-én, 670-ben 

(66 év)
g Kohn Simon
j 1910/342
k Kohn Simon 
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358
a יצחק קאהן
b ( Jichák Kohn)
c Breindl
f Meghalt elul 12-én, 668-ban 

(76 év)
g Kohn Ignátz
i Jótékonysági alap vezetője
j 1908/290
k Kohn Ignácz

359
a אהרן קאהן
b (Aharon Kohn)
c Peszl
f Meghalt kiszlév 24-én 667-ben 
 (1906 december 10-én) 

(84 év) [!]
g Kohn Ádám
i A halotti anykönyv adatai 

szerint héber szövegben írt 
életkor a megfelelő 82 év. 
A sírkövön a magyar felirat 
nyilván egy hiba.

j 1906/407
k Kohn Ádám

360
a דוד
b (Dávid)
c Hajja Szara
f Meghalt peszah félünnepének 

második napján 658-ban (98 év)
g Deutsch Dávid
j 1898/141
k Deutsch Dávid

361
a יששכר
b ( Jisszakhar)
c Jichák ha-Kohén 
f Meghalt tévét 28-án 5690-ben 

(1930 január 28-án) (69 év)
g Kohn Béla

j 1930/22
k Kohn Béla

362
a דוד יהודה, דוד ליב זילבערשטיין 
b (Dávid Jehuda, Dávid Leib 

Silberstein)
c Aharon és Hana
f Meghalt peszah előestéjén, 

csütörtökön, eltemették 
vasárnap, 644-ben

i A váci orthodox község rabbija
j MZsL 1884/1 
k Silberstein D. J.

363
a משה קאמארן
b (Mose Komarn)
c Seva
f Meghalt marhesván 13-án, 

eltemették 14-én, 637-ben
i Rabbi és jesiva-fő

364
a שלום
b (Salom)
c Jisszakhar Ullman és Csarna 
f Meghalt ómer számlálás 28. 

napján 654-ben
i Status quo rabbi (helyben)
j MZsL 1894/10
k Ullman Frigyes

365
a יעקב יוחנן
b ( Jákov Johanan)
c Jiszráél Bender és Ráhel 
f Meghalt elul 3-án, eltemették 

5-én 660-ben
i Status quo rabbi (helyben)

366
a אנטאניה ראזעדפעלנ
b (Antonia Rosenfeld)

c Breindl
f Meghalt adár újholdjának 

napján 648-ban (44 év)

367
a מאיר לינק
b (Méir Link)
c Hana
f Meghalt sevát 28-án, 

eltemették adár hónap 
újholdjának napján 641-ben

j MZsL 1881/2
k Link Miksa

368/a
a גאלדא
b (Golda)
e 1839
f (1917)
g Hirschfeld Gyuláné
h Rotschild Katalin
j 1917/237
k Hirschfeld Gyuláné, Rotschild 

Katalin

368/b
a יונה
b ( Jona)
c Ávrahám Hirschfeld és Hava 
e 1825
f Meghalt tévét 16-án 681-ben 

(1920)
g Hirschfeld Gyula
j 1920/470
k Hirschfeld Gyula

369
a אשר, זעליג
b (Ásér, Zelig)
c Mose Steiner és Szara 
f Meghalt adár 14-én, 

eltemették másnap 15-én 
649-ben

g Steiner Zsigmond
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j 1889/6
k Steiner Zsigmond

370
a מלכיאל
b (Melkhiél)
c Jonátán Ungar
f Meghalt lag ba-ómer napján 

645-ben
i Balassagyarmatról

371
a עממא ענגעל
b (Emma Engel)
f (1887 november 22-én) 

(36 év)
j MZsL 1887/23
k Engel Emma

372
a גרונא
b (Grona)
c Joszéf Leib Weisz és Mirjam 
d Mordekhaj Deutsch
f Meghalt adár 19-én, 

eltemették 21-én 642-ben
j MZsL 1882/8
k Deutsch Moritzné, Weisz 

Maria 

373/a
a אהרן
b (Aharon)
f Meghalt 6[7.]

373/b
a קרונה
b (Krone)

373
a משה
b (Mose)
f Meghalt 665-ben

374
a שרל
b (Szarele)
c Elka
f (1887 február 9-én)
g Laufer Szali

375
a ליבש לויפער
b (Leibus Laufer)
c Hena
f Meghalt jom kippur napján, 

eltemették másnap 640-ben 
 (1880 szeptember 13-án) (54 év)
g Leopold Laufer
j MZsL 1880/29
k Laufer Lipót

376
a יוסף שווארץ
b ( Joszéf Schwarz)
f Meghalt áv 28-án 640-ben
j MZsL 1880/20
k Schwarz József

377
a פעסל
b (Peszl)
c Reisel 
d Mordekhaj Schneller
f Meghalt sevát 3-án, 5684-ben 

(1924 január 9-én) (65 év)
g Schneller Miksáné
h Bloch Josefi ne
i A nőegylet alapítója
j 1924/8
k Schneller Miksáné, Bloch 

Jozefi n

378
a מרדכי אברהם שנעללער הלוי
b (Mordekhaj Ávrahám 

Schneller ha-Lévi)
c Eszter

f Meghalt tisri 15-én 686-ban 
(1925 október 3-án) (75 év)

g Schneller Miksa
i A hitközség vezetőségének 

tagja
j MZsL 1925/7
k Schneller Miksa

379
a גיטל רעוועס
b (Gitl Révész)
c Menahém Szamek és Eszter 
e 1895
f Meghalt kiszlév 5-én 688-ban 

(1927)
g Révész Sándorné
h Szamek Lili
j MZsL 1927/15
k Révész Sándorné, Szamek Lili

380
a יצחק
b ( Jichák)
c Menahém Szamek és Eszter 
e 1887
f Meghalt kiszlév 7-én 684-ben 

(1923)
g Szamek Endre
j MZsL 1923/15
k Dr. Szamek Endre

381
a מנחם
b (Menahém)
c Ávrahám Eliezer Szamek 

és Bila 
e 1856
f Meghalt adár-II 14-én 695-

ben (1935) (79 év)
g Szamek Manó
i Hitközségi elöljáró. A felesége 

Strausz Etel
j 1935/66
k Szamek Manó
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382
a שרגע שנעללער
b (Sraga Schneller)
c Mordekhaj Ávrahám ha-Lévi
f Meghalt hesván 7-én 682-ben 

(1921 november 8-án) 
(40 év)

g Schneller Ferenc
i Ügyvéd
j MZsL 1921/16
k Dr. Schneller Ferenc

383/a
a פערל
b (Perl)
c Hajka
d Jichák Braun
e 1854
f Meghalt ijjár 19-én 696-ban 

(1936)
g Braun Ignáczné
i Hitközségi elöljáró
j 1936/106
k Braun Ignácné, Grosszmann 

Jozefi n

383/b
a יצחק יהודה
b ( Jichák Jehuda)
c Zekharjáhu Braun
f Meghalt ijjár 10-én, 5676-ban 

(1916 május 13-án) (65 év)
g Braun Ignácz
j 1916/201
k Braun Ignácz

384/a
a  מנחם
b (Menahém)
c Gitl
e 1855
f Meghalt tévét 22-én, 699-ben 

(1939)
g Beck Ignácz

j MZsL 1939/2
k Beck Ignác

384/b
a פערל
b (Perl)
c Ráhel
e 1861
f Meghalt tammúz 5-én 

698-ban (1938)
g Beck Ignáczné
h Weiner Paula
j MZsL 1938/6
k Beck Ignácné, Weiner Paula

385
a יוסף חיים צבי
b ( Joszéf Hajjim Cvi)
c Jiszráél 
f Meghalt tévét 17-én 5694-ben 

(1934 január 3-án) (66 év)
g Oberländer József
i Házasságának 32. évében, 

ügyvéd és téglagyáros, felesége 
Hetényi Margit

j 1934/3
k Oberländer József

386
a רחל רייזער
b (Ráhel Reiser)
c Jákov és Reisel 
f Meghalt adár 11-én 5698-ban 

(1938 február 12-én) (68 év)
g Reiser Antalné
h Glasel Rózsa
j MZsL 1938/5
k Reiser Antalné, Glasel Róza

387
a שלמה קליין
b (Slomo Klein)
c Pinhasz és Csarna
e 1881

f Meghalt menahem áv 1-én 
5701-ben (1941)

g Klein Sándor
j 1941/147
k Klein Salamon

388/a
a יאחד
b ( Jached)
c Ráhel
d Ávrahám Zilzer
e 1874
f Meghalt tammúz 18-án 

684-ben (1924) (49 év)
g Zilzer Adolfné
h Piszk Erzsébet
j 1924/277
k Zilzer Adolfné, Piszk Erzsébet

388/b
a אברהם צילצער
b (Ávrahám Zilzer)
c Hajjala
e 1860
f Meghalt marhesván 25-én 

699-ben (1938)
g Zilzer Adolf
j 1938/273
k Zilzer Adolf 

389
a דוד
b (Dávid)
c Nátán Zilzer és Hajjala 
e 1858
f Meghalt kiszlév 6-án 689-ben 

(1928) (70 év)
g Zilzer Dávid
j 1928/261
k Zilzer Dávid

390/a
a דבורה
b (Dvora)
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c Eszter
f Meghalt adár 20-án 676-ban
g Zilzer Sándorné
h Frisch Irma
j 1916/96
k Zilzer Sándorné, Frisch Irma

390/b
a ישראל
b ( Jiszráél)
c Nátán Zilzer és Hajjala 
e 1853
f Meghalt tammúz 10-én 

671-ben (1911) (58 év)
g Zilzer Sándor
j 1911/255
k Zilzer Sándor

391
a נפתלי הירץ וויינער
b (Naft áli Hertz Weiner)
c Perl
f Meghalt marhesván 26-án 

5676-ban (1915 november 
3-án) (84 év)

g Weiner Ignácz
i A Chevra Kadischa elnöke
j 1915/440
k Weiner Ignácz

392
a רחל
b (Ráhel)
c Breindl 
d Naft áli Hertz Weiner
f Meghalt kiszlév 13-án 

675-ben (1914 december 
2-án) (81 év)

g Weiner Ignáczné
h Weisz Regina
j 1914/408
k Weiner Ignáczné

393
a בריינדל
b (Breindl)
c Fajerl
d Jisszakhar Samuel
e 1882
f Meghalt hesván 12-én 

679-ben (1918)
g Samuel Arturné
h Beck Berta
j MZsL 1918/21
k Samuel Artúrné, Beck Berta

394
a שרה
b (Szara)
c Menahém Beck és Fajerl 
e 1886
f Meghalt hesván 18-án 

679-ben (1918)
g Beck Rózsa
j 1918/490
k Beck Rózsi

395
a שינדל
b (Sindl)
c Fajerl
d Jeremijáhu Kardos
e 1895
f Meghalt kiszlév 13-án 

679-ben (1918)
g Kardos Jenő né
h Beck Ida

396
a פיגלא
b (Feigle)
c Jentl
f (1915 november hó 28-án) 

(46 év)
g Boros Jakabné
h Spitzer Kornélia

i Házasságának 19. évében, 
négy gyermeke volt, Boros 
Jakab 1863-1928

j 1915/479
k Boros Jakabné, Spitzer 

Cornélia

397/a
a  יוסף לעווינגער
b ( Joszéf Lövinger)
c Eszter
f Meghalt tévét 21-én 667-ben 

(1907 január 6-án) (69 év)
g Lövinger József
j 1907/16
k Löwinger József

397/b
a רבקה לעווינגער
b (Rivka Lövinger)
c Breindl 
d Joszéf Lövinger
f Meghalt tévét 27-én 666-ban 

(1906 január 24-én) (63 év)
g Lövinger Regina
j 1906/43
k Lövinger Józsefné, Rotschild 

Regina

397/c
a משה לעווינגער
b (Mose Löwinger)
e 1867
f Meghalt ijjár 3-án 683-ban 

(1923)
g Löwinger Mór
j 1923/130
k Lövinger Mór

398
a ישראל אבערלענדער
b ( Jiszráél Oberländer)
c Midl
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f Meghalt kiszlév 9-én péntek 
este, eltemették 11-én 
vasárnap 651-ben (1890 
november 21-én) (49 év)

g Oberländer Izidor
j MZsL 1890/35
k Oberländer Izidor

399
a נפתלי
b (Naft áli)
c Sraga Dov Beck és Peszl 
f Meghalt adár 25-én, eltemették 
 másnap 26-án 654-ben 

(1894 március 3-án) (71 év)
g Beck Adolf
j MZsL 1894/6
k Beck Adolf

400
a גיטל
b (Gitl)
c Eliezer és Eszter 
f Meghalt tévét 15-én, 

eltemették másnap 16-án 
657-ben (1896 december 
20-án) (73 év)

g Beck Kádi
h Weisz
j 1896/546
k Weisz Katalin

401
a פראדל
b (Fradl)
c Gitl
d Jiszráél Oberländer
f Meghalt marhesván 5-én 

668-ban (1907 október 12-én) 
(59 év)

g Oberländer Izidorné
j 1907/416
k Oberländer Izidorné, Beck 

Franciska

402
a מלכה
b (Malkha)
c Fajerl
d Jehiél Breuer
f Meghalt sevát 25-én 682-ben 
 (1921 február 27-én) [!] (88 év)
g Breuer Mihályné
h Weiner Mária
j 1922/95
k Breuer Mihályné, Weiner 

Mária

403
a מיכאל ברייער
b (Mikhael Breuer)
c Léa
e 1834
f Meghalt adár 7-én 678-ban (1918)
g Breuer Mihály
j 1918/77
k Breuer Mihály 

404
a יעקב צבי ווייס
b ( Jákov Cvi Weisz)
c Hana
e 1848
f Meghalt áv 19-én 678-ban 

(1918) (70 év)
g Weisz Jakab
j 1918/329
k Weisz Jakab

405
i Kövesi család mártír halottjai

406/a
a שרה
b (Szara)
c Malkha 
e 1867
f Meghalt adár 8-án 696-ban 

(1936)

g Krieger Józsefné
h Breuer Róza
j 1936/50
k Krieger Józsefné, Breuer Róza

406/b
a יהודה
b ( Jehuda)
c Dávid Krieger és Feigle 
e 1867
f Meghalt adár 30-án 687-ben 

(1927)
g Krieger József
j MZsL 1927/4
k Kriger József

407
a דבורה לאבל
b (Dvora Löbl)
c Jehuda és Szara 
f Meghalt tévét 5-én 5689-ben 

(1928 december 2-án) (29 év)
g Löbl Gyuláné
h Krieger Aranka
j 1928/283
k Löbl Gyuláné, Krieger Aranka

408
a מנחם שווייטצער
b (Menahém Schweitzer)
c Mirjam
e 1862
f Meghalt marhesván 26-án 

697-ben (1936)
g Schweitzer Mór
j 1936/233
k Schweitzer Mór

409
a רחל
b (Ráhel)
e 1906
f Meghalt tévét 20-án 702-ben 

(1942)
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g Kohn Bözsike
j 1942/8
k Perlusz Aladárné, Kohn 

Erzsébet

410
g Wermes Alfréd
j 1936/238
k Vermes Alfréd

411
a ראובן
b (Ruben)
c Gitl 
e 1875
f (1942)
g Frankl Rudolf
j 1942/248
k Frankl Rudolf

412
a רבקה האללענדער
b (Rivka Holländer)
c Mindl
e 1873
f Meghalt elul 12-én 702-ben 

(1942)
g Hollander Zsigmondné
h Kellner Regina
j 1942/163
k Hollander Zsigmondné, 

Kellner Regina

413
b olvashatatlan

414
a חנה
b (Hana)
c Hana Szara 
d Ávrahám ha-Kohén
f Meghalt tévét 10-én 698-ban 

(1937)
g Kohn Adolfné

j 1937/255
k Kohn Adolfné, Lázár 

Hermina

415
e 1912
f (1913 augusztus)
g Hajós Lilike
j 1913/292
k Hajós Lili

416
a פיגלא רבקה
b (Feigle Rivka)
c Szara Léa
d Jiszráél Grosz
f Meghalt tammúz 3-án 

667-ben (1907 június 15-én) 
(65 év)

g Gross Israelné
h Grossmann Fani
j 1907/223
k Grosz Izraelné, Groszmann 

Franciska

417
a פרומט
b (Frumet)
c Szarele
f (1904) (69 év)
g Deutsch Mórné
h Sesler Fanni
i Házasságának 47. évében
j 1904/72
k Deutsch Mórné, Seszler Fáni

418
a מירל
b (Mirl)
c Semaja 
f (1894 január 18-án) (95 év)
g Deutsch Dávidné
h Bramer Mari
i Házasságának 65. évében

419
a יום טוב
b ( Jom Tov)
c Dávid Goldberg 
f Meghalt kiszlév 11-én 

5668-ban (1907 november 
17-én) (82 év)

g Goldberg Guttman
j 1907/646
k Goldberg Guttmann 

420
a מינדל
b (Mindl)
d Guttmann Goldberg
f Meghalt kiszlév 17-én 

663-ban (1902 december 
17-én) (76 év)

g Goldberg Guttmanné
j 1902/473
k Goldberg Guttmanné, 

Neustadtl Mina

421
b olvashatatlan

422
b olvashatatlan

423
a  ייטל ניימאן
b ( Jitl Neumann)
f Meghalt tammúz 23-án 662-ben
j 1902/288
k Neumann Manóné, Zipszer 

Julia

424
a מנחם מענדל
b (Menahém Mendl)
c Ansel Neumann és Dvora 
f Meghalt áv 24-én 665-ben (78 év)
j 1905/409
k Neumann Emanuel
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425
f (1918 december 29-én) 

(34 év)
g Schubert Zsigmondné
h Schik Julia
j 1918/610
k Schubert Zsigmondné, Schick 

Júlia

426
a אסתר קאהן
b (Eszter Kohn)
c Cvi Hersch Weisz és Jentl 
d Joszéf ha-Kohén
e 
f Meghalt kiszlév 14-én, 

eltemették péntek este 
682-ben

j 1921/425
k Kohn Józsefné, Weisz Eszter

427
a אידל
b (Idl)
c Malkha
d Méir Cvi Rosenfeld
f Meghalt tammúz újholdjának 

másnapján 682-ben (1922 
július 27-én) (57 év)

g Rosenfeld Markné
h Bleier Ida
j 1922/244
k Rosenfeld Márkné, Bleier Ida

428
a מרים
b (Mirjam)
c Hava 
d Dávid Cvi Schweitzer
f Meghalt hesván 10-én 685-

ben (85 év)
j 1924/380
k Schweitzer Dávidné, Weiner 

Mari

429
a אסתר
b (Eszter)
c Nátán Kohlmann és Léa 
d Kalman Neumann
f Meghalt marhesván 4-én 

683-ban (64 év)
i Apja a csornai rabbi
j 1922/336
k Neuman Kálmánné, Kohlman 

Emma

430/a
a  שרה
b (Szara)
c Jitl
e 1850
f Meghalt áv 15-én 683-ban (1923)
g Gelber Gáborné
h Schwarz Rozália
j 1923/250
k Gelber Gáborné, Schwarcz 

Róza

430/b
a טובי’ משולם
b (Tobia Mesulam)
c Cvi Jehuda és Szara Léa 
e 1845
f Meghalt áv 30-án 694-ben (1934)
g Gelber Gábor
j 1934/172
k Gelber Gábor 

431
a מאיר צבי ראזענפעלד
b (Méir Cvi Rosenfeld)
c Trojle
e 1865
f Meghalt ádár-II 13-án 

687-ben (1927)
g Rosenfeld Mark
j 1927/90
k Rosenfeld Márk 

432/a
a חנה
b (Hana)
c Keila
d Jona Haber
f Meghalt tisri 11-én 692-ben 

(82 év)
g Haber Jónásné
h Löwy Julianna
j 1931/200
k Háber Jónásné, Löwy Johanna

432/b
a יונה צבי האבער
b ( Jona Cvi Haber)
c Fradl
f Meghalt tammúz 6-án 

688-ban (85 év)
g Haber Jónás
j 1928/135
k Háber János

433
a מינדל
b (Mindl)
c Szara 
d Nátán Heksch
f Meghalt marhesván 15-én 

689-ben (1928 október 29-én) 
(65 év)

g Heksch Ignaczné
h Róth Mina
j MZsL 1928/9
k Heksch Ignácné, Roth Mina

434
c Jitl
e 1861
f Meghalt menahen áv 11-én 

69[6]-ban (1936)
g Hauser Salamonné
h Hauser Róza
j 1936/151
k Hauser Salamonné, Hauser Róza
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435
a אברהם שיק
b (Ávrahám Schick)
c Szara
f Meghalt adár 17-én 689-ben 

(81 év)
j 1929/67
k Schick Adolf

436
a דבורה
b (Dvora)
c Ráhel
d Ávrahám Schick
f Meghalt adár 6-án 695-ben
j 1935/37
k Schick Adolfné, Fuchs 

Antónia

437
a משה יודא ניימאנן
b (Mose Júda Neumann)
c Mirjam
e 1853
f Meghalt tammúz 26-án 

698-ban (1938)
g Neuman Mór
j 1938/171
k Neumann Mór 

438
a שינדל
b (Sindl)
c Bila
d Mose Júda Neumann
e 1865
f Meghalt sziván 29-én 691-ben 

(1931) (65 év)
g Neumann Mórné
j 1931/103
k Neumann Mórné, Reisz 

Yvette

439
a מינדל
b (Mindl)
d Szimha Kohn
f Meghalt 685-ben (1924)
g Kohn Simonné
j 1924/422
k Kohn Simonné, Reiszer Mária

440
a ליפמאן
b (Lipman)
c Mordekhaj Deutsch ha-Kohén 
f Meghalt áv 10-én 650-ben 

(1890 július 25-én)
g Deutsch Lajos
j MZsL 1890/21
k Deutsch Lajos

441
a קלונמות
b (Kalonimusz)
c Mordekhaj Deutsch ha-Kohén 
f Meghalt marhesván 29-én, 

eltemették másnap kiszlév 
újholdjának napján 656-ban 
(1896 november 5-én)

g Deutsch […]
j 1896/472
k Deutsch Kálmán

442
a יוסף
b ( Joszéf )
c Jitl
f (3 év)
g Fenyves Palika
j MZsL 1921/5
k Fenyves Pál

443
a אליעזר
b (Eliezer)
c Gitl

f (1914 március) (8 év)
g Heksch Lacika
j 1914/109
k Heksch László

444
a מנחם מענדל הערש
b (Menahén Mendl Hersch)
f Meghalt elul 25-én 672-ben (8 év)
j 1912/299
k Hersch Imre

445
a יהודית
b ( Jehudit)
c Mese
f (1915 augusztus 26-án) (6 és fél év)
g Schweitzer Jolika
j 1915/361
k Schweitzer Jolán

446
f (1923)
g Perlusz Gyuszika
j MZsL 1923/1
k Perlusz György

447
a חנה
b (Hana)
c Hindl
f Meghalt sevát 26-án 687-ben 

(1927 január 25-én) (5 év)
g Sterner Anna
j 1927/17
k Sterner Anna

448
a יחיאל מאיר 
b ( Jehiél Méir)
c Zeév és Gitl 
f Meghalt ijjár 5-én 710-ben 

(1950 május 3-án)
g Heller Misike
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449
b olvashatatlan

450
a בלימלה
b (Blimele)
c Rivka
d Benjámin Zeév Neuhaus
e 1885
f Meghalt tisri 19-én 689-ben 

(1928) (43 év)
g Neuhaus Vilmosné
h Kredens Berta
j 1928/226
k Neuhaus Vilmosné, Kredencz 

Berta

451
b olvashatatlan

452
a גילה קארנפעלד
b (Gila Kornfeld)
c Mirjam
f Meghalt adár 28-án 668-ban
g Kornfeld […]
j MZsL 1908/5
k Kornfeld Salamonné, Schulzer 

Katalin

453
a בריינדל
b (Breindl)
c Rivka
f Meghalt sevát 3-án 662-ben 

(1904 március 4-én) [!]
g Regner Salamonné
i A halotti anykönyv adatai 

szerint héber szövegben írt 
halálozási dátum a megfelelő, 
1902 január 12 a keresztény 
időszámítás szerint.

j MZsL 1902/1
k Regner Salamonné, Schulzer Betti

454
a קילא
b (Keila)
d Fürst, első férje Lövi
f Meghalt áv 24-én 661-ben 

(1901 augusztus 9-én) (78 év)
g Abelesz Katarina
j 1901/303
k Fürst Lipótné, Abeles Katalin

455
b olvashatatlan

456
a מרים
b (Mirjam)
c Szarele
f Meghalt áv 26-án, eltemették 

28-án 658-ban (65 év)
g Frankl Jakabné
h Abelesz Mári
j 1898/308
k Frankl Jakabné

457
b olvashatatlan

458
a ברכה
b (Brokhe)
c Dávid Szuditz 
d Joszéf Fleischmann
f Meghalt kiszlév 4-én, 654-ben
i Apja pásztói rabbi

459
a הינדל
b (Hindl)
c Libele
d Mordekhaj Hirschfeld
f Meghalt marhesván 26-án, 

eltemették másnap 27-én 
652-ben (78 év)

j MZsL 1891/13

k Hirschfeld Mórné, Lieberman 
Anna

460
a גאלדע
b (Golda)
c Hendl
d Slomo Steiner
f Meghalt kiszlév 22-én, 

eltemették másnap 652-ben
j MZsL 1891/43
k Steiner Salamonné, Hantuch 

Katalin 

461
a שלמה
b (Slomo)
c Jichák Steiner és Rikl 
f Meghalt sevát 8-án, eltemették 

9-én 657-ben
j 1897/19
k Steiner Salamon

462
a גיטל
b (Gitl)
c Golda
d Jákov Sternfeld
f Meghalt kiszlév 23-án 681-ben
j 1921/440
k Sternfeld Jakabné, Steiner 

Katalin

463
b olvashatatlan

464
f (1889 március 29-én)
g Steiner János
i Házasságának 16. évében

465
a יעקב חיים גרינהוט
b ( Jákov Hajjim Grünhut)
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c Joszéf és Ráhel 
f Meghalt péntek este tévét 

15-én 666-ban (1906 január 
12-én) (9 év)

g Grünhut Ferike
j 1906/25
k Grünhut Ferenc

466
a גנענדל
b (Gnendl)
c Hana
d Gabriél Schweitzer
e 1874
f Meghalt tisri 26-án 695-ben 

(1934)
g Schweitzer Gáborné
h Freund Gizella
j 1934/210
k Schweitzer Gáborné, Freund 

Gizella

467
a אברהם יהושע
b (Ávrahám Jehosua)
e 1867
f (1932)
g Spitz Albert
j 1932/146
k Spitz Albert 

468
b olvashatatlan

469
a אהרן
b (Aharon)
c Mordekhaj és Peszl 
f Meghalt tévét 23-án 693-ban 

(1933 január 21-én) (74 év)
g Hoff mann Arnold
j 1933/16
k Hoff mann Adolf

470
a ישוע דוב לעאפאלד
b ( Jesua Dov Leopold)
c Szara
e 1868
f Meghalt sevát 12-én 695-ben 

(1935) (67 év)
g Leopold Sándor
j 1935/15
k Leopold Sándor

471/a
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Bila
g Schwartz Miksa
j 1938/255
k Schwarcz Miksa

471/b
a שרה
b (Szara)
c Eszter
e 1867
f Meghalt ijjár 19-én 695-ben 

(1936)
g Schwartz Miksáné
h Spatz Róza
j 1936/107
k Schwarz Miksáné, Spatz Róza

472
a אסתר
b (Eszter)
c Dvora
d Pinhasz Steinlauf
f Meghalt adár 27-én 

szombaton 692-ben (1932 
március 5-én) (39 év)

g Steinlauf Fülöpné
h Schik Anna
i Hét gyermeke volt
j 1932/61
k Steinlauf Fülöpné, Schik Anna

473
a קרינדל
b (Krendel)
c Reisel
d Aharon Ávrahám Günsz
f Meghalt marhesván 18-án 

szombaton 695-ben
j 1934/223
k Günsz Imréné, Kohn Katalin

474
a מחלה ווייס
b (Mahala Weisz)
c Mose Leib Löwy és Eszter 
f Meghalt tévét 22-én 697-ben
g Weisz Mórné
h Löwy Mari
j 1937/4
k Weisz Mórné, Löwy Mária

475
a צפורה
b (Cippora)
e 1880
f (1939)
g Deutsch Vilmosné
h  Baron Cecilia
j 1939/218
k Deutsch Vilmosné, Baron Cecilia

476
a יוסף
b ( Joszéf )
c Azriél Steiner és Breindl 
f Meghalt sevát 3-án 681-ben 

(1921 január 16-án) (52 év)
g Steiner József
j 1921/13
k Steiner József

477/a
a  אורי’
b (Urija) / (Uriel)
c Matl 
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e 1854
f Meghalt niszán 5-én 

szombaton 699-ben (1939)
g Adler Gyula
j 1939/62
k Adler Gyula

477/b
a מלכה
b (Malkha)
e 1857
f Meghalt tammúz 25-én 

688-ban (1928)
g Adler Gyuláné
h Kohn Mária
j MZsL 1928/4
k Adler Gyuláné, Kohn Mária

478
a מרדכי פערלוס
b (Mordekhaj Perlusz)
c Mirjam
e 1886
f Meghalt marhesván 14-én 

684-ben (1924)
g Perlusz Miksa
j 1924/383
k Perlusz Miksa

479
a זאב פערלוס
b (Zeév Perlusz)
c Mirjam
f Meghalt ijjár 10-én 683-ban 

(1923 április 23-án) (15 év)
g Perlusz Palika
j 1923/32
k Perlusz György

480
a לאה צילצער
b (Léa Zilzer)
c Hajjala
e 1866

f Meghalt sziván 9-én 678-ban 
(1917) (51 év)

g Zilzer Laura
j 1917/268
k Zilzer Laura

481
e 1892
f (1902)
g Biel Jolán
j 1902/160
k Biel Jolán

482
a הענדל
b (Hendl)
c Jiszráél és Peila Rivka
f Meghalt adár-II 1-én, 6[..]-ben 

(1928. március 12-én)
g Grosz Hermin

483
a רבקה
b (Rivka)
d Jiszráél Hirschfeld
f Meghalt tévét 25-én 657-ben 

(1896 december 20-án)
g Regina Hirschfeld
h Handtuch
j 1896/566
k Handtuch Regina

484
a גנענדל
b (Gnendl)
c Tuschana
d Méir Schmidl
f Meghalt marhesván 28-án 

657-ben (1896 november 
4-én) (58 év)

g Schmidl Márkné
h Illofsky Anna
j MZsL 1896/21
k Illovszki Anna

485
a שפרינצא
b (Sprinca)
c Benjámin Zeév Schultzer 

és Rivka 
d Aharon ha-Kohén
f Meghalt marhesván 6-án, 

eltemették másnap 7-én 
657-ben (1896 október 13-án) 
(64 év)

g Kohn Ádámné
h Schultzer Lotti
j 1896/449
k Schultzer Sarolta

486
a חיה
b (Hajja)
c Mordekhaj Schneller és Peszl 
f Meghalt marhesván 27-án, 

eltemették másnap 28-án 
655-ben (1894 november 
26-án) (16 év)

g Schneller Emma
j MZsL 1894/25
k Schneller Emma

487
a גיטל
b (Gitl)
c Frumet
d Ásér Klein
f Meghalt tisri 10-én szombaton 

654-ben (1894 október 6-án)
g Klein Ignáczné
h Weisz Katalin
j MZsL 1894/22
k Klein Ignáczné, Weisz 

Katalin

488
a גיטל רבקה
b (Gitl Rivka)
c Jichák Cvi Steiner
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f Meghalt adár-II 16-án, 
eltemették 17-én 651-ben 
(1891 március 25-én) (15 év)

g Steiner Katicza
j MZsL 1891/7
k Steiner Kati

489
a ראכלי
b (Ráheli)
c Eszter
d Mennli Engel
f Meghalt tévét újholdjának 

napján 1-én 651-ben (1890 
december 12-én) (79 év)

g Rosalia Engel
h Neumann
j MZsL 1890/38
k Engel Emanuelné, Neuman 

Rosalia

490
a אסתר
b (Eszter)
c Frumet
d Ejzik Kohn
f Meghalt tisri 8-án, eltemették 

jom kippur előestéjén 651-ben 
(1890 szeptember 22-én) 
(57 év)

g Netti Kohn
h Singer 
j MZsL 1890/30
k Kohn Ignáczné, Singer Netti

491
a טושינא
b (Tusene)
c Szara
d Aharon Illofszky
f Meghalt sevát 3-án, eltemették 

másnap 650-ben (1890 január 
2[.]) (74 év)

g Illofsky Ignáczné

h Kohn Antonia
i Házasságának 53. évében
j MZsL 1890/2 
k Ilovszky Ignaczné, Kohn 

Antónia

492
a אהרן
b (Aharon)
c Tobia Illofszky és Gitl 
f Meghalt tévét 7-én, eltemették 

8-án másnap 655-ben (1895 
december 24-én) (90 év)

g Illofszky Ignácz
j MZsL 1895/4
k Illovszki Ignátz

493
a טוביה איללאפסקי
b (Tobia Illofsky)
c Tusene
f Meghalt tisri 15-én 674-ben 

(1913 október 16-án) (55 év)
g Illofsky Antal
i Házasságának 23. évében
j 1913/381
k Illofszky Antal

494
a רבקה
b (Rivka)
d Tobia Illofsky
f Meghalt tisri 21-én 690-ben 

(1929 október 25-én) (60 év)
g Illofsky Antalné
h Weisz Regine
j 1929/254
k Illofszky Antalné, Weisz 

Regine

495/a
a דוד פליישמאן
b (Dávid Fleischman)
c Jehudit

e 1854
f Meghalt sziván 19-én, 

649-ben (1889. június 18-án)
g Dávid Fleischman
i Orthodox
j 1889/15
k Fleischman Dávid

495/b
a משה מאנדל
b (Mose Mandel)
e 1886
f (1890 február 11-én) (4 év)
g Móritz
j MZsL 1890/9
k Fleischman Emanuel

496
a יעקב צבי
b ( Jákov Cvi)
f (1918)
g Berger Jakab

497
a יעקב
b ( Jákov)
c Jehuda Hirschfeld és Hava
f Meghalt tévét 21-én 650-ben
i Orthodox
j 1890/1
k Hirschfeld Jakab

498
a שמעלקא האללער
b (Smelke Holler)
c Dvora
f Meghalt sevát 1-én, eltemették 

3-án 650-ben (1890 január 
22-én) (72 év)

g Samuel Holler
j MZsL 1890/1
k Holler Sámuel
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499
a זכריהו ברוין
b (Zekharjáhu Braun)
c Mose és Hindl 
f Meghalt kiszlév 25-én, 

eltemették másnap, 26-án, 
651-ben (1890. december 
2-án) 

g Braun Károly
j MZsL 1890/36
k Braun Károly

500
a אברהם חיים מאנדל
b (Ávrahám Hajjim Mandel)
c Reisel
f Meghalt sevát 7-én 651-ben 

(1891. január 16-án) (67 év)
g Heinrich Mandl
j MZsL 1891/1 
k Mandl Henrik

501
a אהרן
b (Aharon)
c Mordekhaj Seligmann és Roza 
f Meghalt tammúz 12-én 

szombaton, eltemették 14-én, 
651-ben (1891. július 18-án) 
(76 év)

g Seligmann Áron
i Apja a szentpéteri rabbi volt
j MZsL 1891/20
k Seligman Ahron

502
a אהרן שמואל שטיינער
b (Aharon Smuél Steiner)
c Szlave
f Meghalt sziván 14-én, 

eltemették 15-én 654-ben 
(73 év)

j MZsL 1894/12
k Steiner Sámuel

503
a יהודה ליב פירסט
b ( Jehuda Leib Fürst)
f Meghalt ijjár 11-én […] (90 év)

504
a משה יוסף ווייס הלוי
b (Mose Joszéf Weisz ha-Lévi)
c Nekha
f Meghalt sevát 10-én 

szombaton, eltemették 
másnap 659-ben

j 1899/29
k Weisz Mór

505
a יהודא
b ( Jehuda)
c Jitl 
e 1879
f (1928)
g Rosenberg Lipót
j 1927/292
k Rosenberg Lipót

506
a ישראל
b ( Jiszráél)
f Meghalt tammúz 6-án, 

szombaton 660-ban (1900 
június 30-án) (85 év)

g Hirschfeld Izrael
j 1900/252
k Hirschfeld Izrael

507
a חיים
b (Hajjim)
c Nahum Marer és Eszter 
f Meghalt elul újholdjának 

napján, eltemették 2-án 
660-ban (1900 augusztus 
26-án) (38 év)

g Marer Károly

j 1900/329
k Marer Károly

508
a אברהם לעווינגער הלוי
b (Ávrahám Löwinger ha-Lévi)
c Hava
f Meghalt szlihot 3. napján 
 661-ben (1901 szeptember [..]) 
 (88 év)
g Löwinger Ábrahám
j 1901/336
k Lövinger Ábrahám

509
a משה ווייס
b (Mose Weisz)
f Meghalt 664-ben (1903 

október 7-én) (77 év)
g Moritz Weisz

510
a גרשון
b (Gérson)
c Eszter
f Meghalt tisri 25-én 664-ben 

(75 év)
g Rosenberg Gáspár
j 1903/434
k Rosenberg Gáspár

511
a מאיר
b (Méir)
c Gitl
f Meghalt jom kippur előestéjén 

668-ban (1908 október 4-én) 
(71 év)

g Freund Mór
i Házasságának 41. évében
j 1908/321
k Freund Mór



344 ADATTÁRAK

512
a אביגדור
b (Avigdor)
c Jiszráél Fürst és Hindl 
f Meghalt ijjár 22-én 672-ben 

(1912 május 9-én) (22 év)
g Fürst Ferenc
i Joghallgató
j 1912/128
k Fürst Ferenc

513
a עזריאל
b (Azriél)
c Jekutiél 
f Meghalt hesván 5-én 679-ben 

(1918 október 13-án) (53 év)
g Fürst Izrael
j 1918/430
k Fürst Izidór

514
a הינדל
b (Hindl)
c Libe
f Meghalt tammúz 13-án 694-
 ben (1934 június 24-én) (71 év)
g Haidenfeld Adolfné
j 1934/144
k Heidenfeld Adolfné, Rokács 

Johanna

515
a יונה ווייס הכהן
b ( Jona Weisz ha-Kohén)
c Rivka
f Meghalt tévét 9-én 701-ben
g Weisz Jenő 
j 1941/9
k Weisz Jenő

516
a יוסף
b ( Joszéf ha-Kohén)

c Peszl 
e 1866
f Meghalt elul 9-én, 687-ben 

(1927. szeptember 6-án)
g Kohn József
j MZsL 1927/12
k Kohn József 

517
a גדליהו
b (Gedaljáhu)
f Meghalt adár 8-án 680-ban 

(1920 február 27-én)
g Weisz Gábor
j 1920/139
k Weisz Gábor

518
a אברהם הכהן
b (Ávrahám ha-Kohén)
f Meghalt áv 5-én 671-ben
j 1911/308
k Kohn Adolf

519
a מנחם יהודה הכהן
b (Menahém Jehuda ha-Kohén)
c Gitl
f Meghalt kiszlév 9-én, 

eltemették másnap 10-én 
669-ben (79 év)

g Kohn Lipót
j 1908/381
k Kohn Lipót 

520
a ליפעט
b (Lipet)
d Mose Löbl
f (1909 [..] 21-én) (76 év)
g Löbl Mórné
h Weisz Erzsébet
j 1909/233
k Löbl Mórné, Weisz Erzsébet

521
a טייכא
b (Teiche)
c Jentl
f Meghalt adár 13-án 669-ben 

(73 év)
g Schlesinger Mórné
h Kincs Katalin
j 1909/85
k Schlesinger Mórné, Kincs 

Katalin

522
a שרה
b (Szara)
c Rivka
d Hajjim Sterner
f Meghalt adár 6-án 668-ban 

(1908 február 8-án) (24 év)
g Sterner Henrikné
h Hartman Róza
j 1908/53
k Sterner Henrikné, Hartman 

Száli

523
a נוחא
b (Noha)
c Méir Joél és Malkha 
f Meghalt hesván 7-én 667-ben 

(1907 november 14-én) 
(40 év)

g Anna Juhl
j 1907/456
k Juhl Netti

524
a בריינדל
b (Breindl)
c Malkha
d Azriél Steiner
f Meghalt sevát 9-én 667-ben 

(1907 január 24-én) (82 év)
g Steiner Izraelné
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i Leánya Steiner Jolánka
j 1907/38
k Steiner Izraelné, Bleuer 

Franciska

525
a פינקל
b (Finkl)
c Gitl
d Hirsch Heidenfeld
f Meghalt tévét 23-án 667-ben 

(1907 január 9-én) (54 év)
g Heidenfeld Árminné
h Beck Róza
j 1907/19
k Heidenfeld Árminné, Beck 

Róza

526/a
a יהושע
b ( Jehosua)
c Joszéf
e 1831
f Meghalt tammúz 29-én 

(1919)
g Rosenberg Jakab
j 1919/287
k Rosenberg Jakab

526/b
a ייטל
b ( Jitl)
c Keila
f Meghalt szukkot 

félünnepének második napján 
667-ben (1906 október 7-én) 
(62 év)

g Rosenberg Jakabné
h Stern Jetty
i Házasságának 38. évében
j 1906/351
k Rosenberg Jakabné, Stern Netti

527
a חנה פערלוס
b (Hana Perlusz)
f Meghalt ros ha-sána második 

napján 667-ben (1906 
szeptember 21-én) (24 év)

g Perlusz Ignáczné
h Adler Helén
j 1906/334
k Perlusz Ignáczné, Adler Helén

528
a אסתר
b (Eszter)
c Jentl
f Meghalt elul 18-án 665-ben 
 (1905 szeptember 18-án) (15 év)
g Marer Elza
j 1905/438
k Marer Elza

529
a יעקב גרינוואלד
b ( Jákov Grünwald)
f Meghalt elul (!) újholdjától 

számítva 26-án, 678-ban 
 (1917. október 12-én) (= 5678. 
 tisri 26 – K.Sz.) (103 év)
g Grünwald Jakab
j MZsL 1917/12
k Grünvald Jakab

530
a מינדל
b (Mindl)
c Kela
f Meghalt adár-II 11-én (1905 

március 18-án) (78 év)
g Grünwald Jakabné
h Heisler Amália
i Házasságának 52. évében
j 1905/137
k Grünwald Jakabné, Heisler 

Amália

531
a גנענדל
b (Gnendl)
c Jákov Rotschild
f Meghalt jom kippur előestéjén 

676-ban (1915 szeptember 
17-én)

g Rotschild Majerné
h Fischer Netti
j MZsL 1915/16a
k Rotschild Mórné, Fischer Neti

532
a מאיר
b (Méir)
c Mose Rotschild 
f Meghalt niszán 24-én 

szombaton 664-ben 
(1904 április 9-én)

g Rotschild Mór
j MZsL 1904/9
k Rótschild Májer

533
a יעקב יהודה ראזענבערג
b ( Jákov Jehuda Rosenberg)
f Meghalt tisri 11-én 666-ban 

(84 év)
g Rosenberg Jakab
i Házasságának 53. évében
j 1905/463
k Rosenberg L. Jakab

534
a מיכאל יעקב העללער
b (Mikhael Jákov Heller)
c Peszl Léa
f Meghalt adár újholdjának 

napján 679-ben (1918 január 
21-én) [!] (70 év)

g Heller Miksa
j 1919/62
k Heller Miksa
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535
a אסתר
b (Eszter)
c Mirjam
f (1905 február 26-án)
g Bródy Henrikné
h Marer Eszter
j 1905/91
k Bródi Henrikné, Marer Eszter

536
a זלטא
b (Zlata)
c Ráhel
d Jichák Pik
f Meghalt tisri 4-én 665-ben 

(56 év)
g Pik Ignáczné
j 1904/342
k Pick Ignáczné, Heller Erzsébet

537
a פראדל
b (Fradl)
c Léa
d Jehiél Jákov Heller
f Meghalt niszán 3-án 

664-ben (1904 március 19-én) 
(46 év)

g Heller Miksáné
h Kohn Fani
i Házasságának 29. évében
j 1904/96
k Heller Miksáné, Kohn Fáni

538
a שפרה
b (Sifra)
c Szarele
d Ávrahám Löwinger
f Meghalt adár-II 7-én 660-ban 

(1900 március 8-án) (78 év)
g Löwinger Ábrahámné
h Oblatt Zsófi a

j 1900/71
k Lövinger Ábrahámné, Oblatt 

Zsófi a

539
a פראדל
b (Fradl)
c Eszter
f Meghalt adár 11-én 659-ben 

(1898 február 21-én) (59 év)
g Grünwald Fani

540
a פעסל
b (Peszl)
c Brokhe
d Dávid Leib Freiwillig
f Meghalt sevát 14-én, 

eltemették 16-án 650-ben
j MZsL 1890/6
k Freiwillig Dávidné, 

Lichtenstein Pepi

541
a שרל
b (Szarele)
c Elka
d Benjámin Heller
f Meghalt ijjár 4-én, eltemették 

másnap 658-ban (1898 április 
8-án) (64 év)

g Heller Bernátné
h Brüll Rozália

542
a יעקב
b ( Jákov)
c Nátán Wolf és Reisel 
f Meghalt sziván 26-án, 

eltemették 28-án 672-ben 
(1912 június 11-én) (65 év)

g Wolf Jakab

543
a יוסף חיים ריינער
b ( Joszéf Hajjim Reiner)
c Ráhel
f Meghalt kiszlév 29-én 

664-ben (1903) (85 év)
g Reiner József
j 1903/498
k Reiner József

544
a יוסף פליישמאנן
b ( Joszéf Fleischmann)
c Szirke
f Meghalt tévét 24-én 666-ban 

(1906 január 21-én) (80 év)
g Fleischmann József
j MZsL 1906/3
k Fleischmann József

545
a אברהם
b (Ávrahám)
c Barukh Weisz 
f Meghalt kiszlév 25-én szerdán 

673-ban (73 év)
g Weisz Ábrahám
j 1912/372
k Weisz Ábrahám 

546
a יוסף
b ( Joszéf )
c Ráhel
f Meghalt tammúz 19-én 675-

ben (1915 július 1-én) (73 év)
g Singer József
j 1915/264
k Singer József 

547
a אליקים ניימאנן
b (Eljakim Neumann)
c Mirjam
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f Meghalt 676-ban (1915 
december 6-án)(92 év)

g Neumann Lipót
i Felesége Neumann Lipótné
j 1915/492
k Neumann Lipót

548
a יעקב צבי
b ( Jákov Cvi)
c Feigle
e 1845
f Meghalt tisri 20-án 678-ban 

(1917)
g Klein Jakab
j 1917/454
k Klein Jakab

549
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Ávrahám 
f Meghalt adár-II 13-án (1919) 

(75 év)
g Cseh Márton
j 1919/122
k Cseh Márton

550
a שמואל שענבערגער
b (Smuél Schönberger)
c Bila Hajja
f Meghalt kiszlév 1-én 681-ben 
 (1920 november 12-én) (74 év)
g Schönberger Samu
j 1920/432
k Schönberger Samu

551
a חוה
b (Hava)
c Idl
f Meghalt hesván 24-én 686-
 ban (1926 október 31-én) (74 év)

g Schönberger Samuné
h Meiszner Fani
j 1926/237
k Schönberger Samuné, 

Meiszner Fáni

552
a גיטל
b (Gitl)
c Krendel
d Jákov Bogner
e 1855
f Meghalt sziván újholdjának 

előestéjén 687-ben (1927)
g Bogner Jakabné
h De[..]ner Katalin
j 1927/147
k Bógner Jakabné

553
a אהרן יהודה בלויא
b (Aharon Jehuda Blau)
c Bila
e 1855
f Meghalt elul 16-án 684-ben 

(1924)
g Blau József
j 1924/329
k Blau József

554
a ריזל
b (Reisel)
c Eszter Hana
d Mose Cvi Landsmann
e 1818
f Meghalt peszah hetedik 

napján 689-ben (1929)
g Landsmann Mórné
h Asztalos Teréz
j 1929/114
k Landsmann Mórné, Asztalos 

Teréz

555
a פיגלא
b (Feigle)
c Mirl
f Meghalt adár-II 4-én 679-ben 

(1919 március 5-én) (70 év)
g Freund Mórné
h Deutsch Fani
j 1919/114
k Freund Mayerné, Deutsch Fáni

556
a משה
b (Mose)
c Jitl
e 1862
f (1940)
g Márkusz Mór
j 1940/66
k Markus Mór

556
a שינדל מארקוס
b (Sindl Márkusz)
c Rivka
f Meghalt tévét 7-én 667-ben 
 (1926 december 11-én) (64 év)
g Márkusz Mórné
h Schlézinger Janetta
i Házasságának 43. évében
j 1926/270
k Márkus Mórné, Schlézinger 

Anette

557
a צבי יהודא
b (Cvi Jehuda)
c Szara
e 1875
f Meghalt tisri 11-én 701-ben 

(1940)
g Geréb Ármin
j 1940/230
k Geréb Ármin
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558
e 1905
f (1949)
g Éliás Imréné
h Sterner Erzsébet
j 1949/182
k Éliás Imréné, Sterner Erzsébet

559
a שרה
b (Szara)
c Eszter
e 1840
f Meghalt áv 29-én 675-ben (1915)
g Kohn Lipótné
h Munk Rozália
j 1915/332
k Kohn Lipótné, Munk Rozália

560
a רחל
b (Ráhel)
c Joszéf Steiner és Malkha 
f Meghalt tammúz 16-án 679-ben
g Steiner Rózsika
j 1919/277
k Steiner Rózsi

561
a בנימין
b (Benjámin)
c Júda 
e 1876
f Meghalt áv 19-én 679-ben (1919)
g Dr Erdős Bernát
j 1919/337
k Erdős Bernát

562
a בנימין זאב
b (Benjámin Zeév)
c Mikhael Weisz
f Meghalt niszán 22-én 682-ben 

(1922 április 25-én)

g Weisz Vilmos
j 1922/161
k Weisz Vilmos

563
a גיטל
b (Gitl)
c Zelda
d Jichák Kertész
f Meghalt elul 18-án 672-ben 

(augusztus 30-án)
g Kertész Ignáczné
h Weinberger Jolán
i Házasságának 1. évében
j 1912/287
k Kertész Ignácné, Weinberger 

Jolán

564
a ריזל
b (Reisel)
c Jákov és Sindl 
e 1878
f Meghalt elul 13-án 678-ban 

(1918)
g Riesz Józsefné
h Braun Regina

565/a
a יעקב ווייס
b ( Jákov Weisz)
c Bila
e 1845
f Meghalt adár 27-én, eltemették 
 29-én 682-ben (1922)
g Weisz Jakab
j 1922/125
k Weisz Jakab

565/b
a  רבקה
b (Rivka)
c Cipóra
e 1854

f Meghalt sevát 6-án 686-ban 
(1926)

g Weisz Jakabné
h Steiner Regina
j MZsL 1926/1
k Weisz Jakabné, Steiner Regina

566/a
a גיטל שמיעדל
b (Gitl Schmidl)
f Meghalt sziván 21-én 682-ben 

(1922 június 16-án) (75 év)
g Schmidl Adolfné
h Illofsky Katalin
j 1922/233
k Schmidl Adolfné, Ilovszky 

Katalin

566/b
a  אהרן שמיעדל
b (Aharon Schmidl)
f Meghalt ijjár 24-én 678-ban 

(1918 május 6-án) (74 év)
g Schmidl Adolf
j 1918/205
k Schmidl Adolf

567
a רחל
b (Ráhel)
c Breindl 
d Aharon Smuél Steiner
f Meghalt elul hónap 

újholdjának első napján 1-én, 
eltemették másnap 650-ben

j MZsL 1890/26
k Steiner Samuelné, Rosalina

568
a מלכה וויינער
b (Malkha Weiner)
c Hajjala
f Meghalt kiszlév 23-án 671-ben 
 (1910 december 23-án) (87 év)
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g Weiner Adolfné
h Breuer Mária
j 1910/425
k Weiner Adolfné, Breuer Mária

569
a הינדל
b (Hindl)
c Eszter
d Matitja Braun
f Meghalt adár-II 25-én, 5670-
 ben (1910. április 8-án) (65 év)
g Braun Mátyásné
h Schneller Johanna
j 1910/112
k Braun Mátyásné, Schneller 

Johanna

570
a מתתיהו
b (Matitjáhu)
c Mose Braun és Bona 
f Meghalt niszán 14-én, 5669-
 ben (1909. április 5-én) (74 év)
g Braun Mátyás
j 1909/137
k Braun Mátyás

571
a שלמה גאלדמאן
b (Slomo Goldmann)
c Simeon Jehuda és Cvija 
e 674
f Meghalt hesván 23-án, 669-ben
g Goldmann Salamon
i Nagy Kosztolányból
j 1908/366
k Goldman Salamon

572
a בריינדל
b (Breindl)
c Hajja Szara
d Slomo Goldmann

e 583
f Meghalt niszán 28-án 671-ben 

(88 év)
g Goldmann Salamonné
i Nagy Kosztolányból
j 1911/166
k Goldmann Salamonné, 

Wetzer Betti

573
a חנה
b (Hana)
c Rivka
f Meghalt elul 12-én 668-ban

574
a יעקב ברוין
b ( Jákov Braun)
c Jitl
f Meghalt sevát 22-én 668-ban 

(1908 január 25-én) (68 év)
g Braun Jakab

575
a שינדל
b (Sindl)
c Reisel
d Jákov Braun
e 1850
f Meghalt marhesván 29-én 

666-ban (1905)
g Braun Jakabné
h Wolf Zsuzsa

576
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
c Gitl
d Mose Weisz
e 1826
f Meghalt niszán 11-én, 
 eltemették 13-án 665-ben (1905)
g Weiss Mórné
h Braun Róza

j MZsL 1905/7
k Weisz Moriczné, Braun Róza

577
a אהרן שענפעלד
b (Aharon Schönfeld)
c Zelda
e 1868
f Meghalt sevát 30-án, 

eltemették adár újholdjának 
napján (1912)

g Schönfeld Arnold
i Tanító
j MZsL 1912/5
k Schönfeld Arnold

578
a יוסף נייאמאן
b ( Joszéf Neumann)
f Meghalt áv 16-án szombaton 

674-ben
j MZsL 1914/6
k Neumann József

579/a
a מינדל
b (Mindl)
c Gitl
d Benjamin Zeév Frankl
e 1875
f Meghalt ijjár 26-án, 695-ben 

(1935) (60 év)
g Frankl Vilmosné
h Braun Malvin
j 1935/121
k Frankl Vilmosné, Braun Malvin

579/b
a בנימין זאב פראנקל
b (Benjámin Zeév Frankl)
c Gitl
e 1869
f Meghalt sziván 5-én 695-ben 

(1915) (46 év)
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g Frankl Vilmos
j MZsL 1915/9
k Frankl Farkas

580/a
a גיטל
b (Gitl)
c Ráhel
e 1858
f Meghalt menahem áv 19-én 

681-ben (1921)
g Kohlmann Mórné
j MZsL 1921/15
k Özv. Kolman Mórné, 

Schneller Karolina

580/b
a משה
b (Mose)
c Mirjam
e 1853
f Meghalt elul hó 12-én 676-

ban (1916)
g Kohlmann Mór
j MZsL 1916/17
k Kohlmann Mór

581
a מאיר הערש הלוי
b (Méir Hersch ha-Lévi)
c Rivka
f Meghalt ijjár 2-án 682-ben 

(1922 április 30-án) (63 év)
g Hersch Mayer
j 1922/170
k Hersch Majer

582
a פנחס סעטשעני
b (Pinhasz Szécsényi)
c Fradl
e 1858
f Meghalt ijjár 4-én 675-ben [!] 

(1925)

g Szécsényi Péter
j 1925/144
k Szécsényi Péter

583
a רוזע
b (Roza)
c Bila
e 1858
f Meghalt tisri 4-én 700-ban 

(1939)
g Szécsényi Péterné
h Czettel Róza
j 1939/175
k Széchenyi Péterné, Cettel Róza

584
a יעקב צבי
b ( Jákov Cvi)
c Golda Bárány
f (85 év)
g Bárány Jakab
j 1926/58
k Bárány Jakab

585
a חוה
b (Hava)
c Mikhael 
f (78 év)
g Bárány Jakabné
h Asztalos Mari
j 1929/212
k Bárány Jakabné, Asztalos 

Mária

586/a
a צבי יהודה שטערנער
b (Cvi Jehuda Sterner)
c Szara
e 1845
f Meghalt tammúz 22-én 686-

ban (1926) (81 év)
g Sterner Hermann

j MZsL 1926/5
k Sterner Herman

586/b
a צירל
b (Cirl) 
c Certel
e 1847
f Meghalt kiszlév 28-án 695-

ben (1934)
g Sterner Hermanné
h Kemfner Száli
j 1934/261
k Sterner Hermanné, Kempfner 

Rozália

587
a אהרן
b (Aharon)
c Júda 
f Meghalt sziván 16-án 691-ben

588
a שרה רבקה
b (Szara Rivka)
c Jitl
d Mose Dov Láng
f Meghalt hesván 7-én 693-ban 

(1932 november 6-án) (64 év)
g Láng Mórné
h Krausz Regina
j MZsL 1932/10 
k Láng Mórné, Krausz Regina

589
b olvashatatlan

590
a טשנא
b (Bizonytalan, valószínűleg 

Csarna)
c Mirl
f Meghalt tammúz 2-án 687-

ben (1927 július 2-án)
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g Löbl Albertné
h Krancz Antónia
j 1927/168
k Löbl Albertné, Krausz 

Antónia

591
a ייטל פריעדלאנד
b ( Jitl Friedland)
c Jisáj Eliezer Friedmann 
f Meghalt kiszlév 1-én 689-ben 

(1928 november 13-án)
g Friedland Józsefné
h Friedman Juli
j 1928/259
k Friedland Józsefné, Friedmann 

Júlia

592
b olvashatatlan

593
a חנה
b (Hana)
c Eszter Kohn
f Meghalt kiszlév 2-án 5689-

ben (72 év)
g Kohn Sándorné
h  Kohn Johanna
j MZsL 1928/12
k Kohn Sándorné, Kohn 

Johanna

594
a צירל
b (Cirl)
c Rivka
f Meghalt elul 9-én 687-ben 

(1927 szeptember 6-án)
g Cecilie Gross
h Wertheimer
j 1927/224
k Grósz Árminné, Wertheimer 

Cecilia

595
a צבי גראס
b (Cvi Grosz)
c Léa
f Meghalt elul 23-án 683-ban 
 (1923 szeptember 5-én) (67 év)
g Armin Grosz
j 1923/299
k Grósz Hermann

596
d Jákov Weisz
f Meghalt peszah 7. napján 683-

ban (1923 április [..]) (86 év)
g Weisz Jakabné
h Reichmann

597
a דבורה
b (Dvora)
c Mindl
d Jehezkiél Teller
f Meghalt sziván 5-én 680-ban 

(1920 május 22-én)
g Teller Emilné
h Kohn Laura
j MZsL 1920/8
k Teller Emilné, Kohn Laura

598
a פערל
b (Perl)
c Elke
f Meghalt peszah 7. napján, 

eltemették 8. napon (74 év)
g Steiner Perl
h Weisz
j 1919/178
k Steiner Mórné, Weisz Jozefi n

599
a מלכה
b (Malkha)
c Cvi Goitein és Szara

d […] Goldberger
f Meghalt hesván 18-án 678-

ban (76 év)
g Goldberger Gáborné
h Goitein Amália
i Apja hőgyészi rabbi (av bét 

din) volt
j 1917/482
k Goldberger Gáborné, Gathein 

Amália

600
a זלדא
b (Zelde)
c Dvora
d Jákov Weinberger
e 1878
f Meghalt sevát 11-én 693-ban 

(1933)
g Weinberger Jakabné
h Weisz Zsenni
j 1933/27
k Weinberger Jakabné, Weisz 

Zseni

601/a
f (1916 január 23-án) 
g Rósenberg Samuné
h Rósenberg Ilka
i Házasságának 11. évében
j 1916/40
k Rosenberg Salamonné, 

Rosenberg Ilona

601/b
e 1916
f (2003 december 2-án)
g Rósenberg Révész József

601/c
e 1912
f (1996 július 5-én)
g Rósenberg Révész Józsefné
h Drach Ilona
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602
a רוזא וואדאש
b (Roza Vadas)
c Krendel
f Meghalt áv 3-án 675-ben 

(1915 július 14-én)
g Dr. Vadas Józsefné
h Funk Róza
i Házasságának 23. évében
j MZsL 1915/12
k Vadas Józsefné, Funk Róza

603
a שרה פליישמאן
b (Szara Fleischmann)
c Hava
f Meghalt menahem áv 

szombatjának éjjelén 27-én 
 5673-ban (1913 augusztus 

30-án)
g Fleischmann Miksáné
h Berger Sára
j 1913/303
k Fleischman E. Miksáné, 

Berger Száli

604
a חיי לאה
b (Hajja Léa)
c Jákov Sternfeld és Gitl 
d Zeév Heller
f Meghalt tévét 20-án 674-ben 

(1913 december) (32 év)
g Heller Vilmosné
h Sternfeld Ilona
i Házasságának 10. évében

605
a הינדל
b (Hindl)
c Bila
f Meghalt kiszlév 27-én 692-ben
g Krausz Adolfné
h Weisz Hermin

j 1931/249
k Krausz Adolfné, Weisz 

Hermin

606
a יצחק שלמה לעווינגער
b ( Jichák Slomo Löwinger)
e 1848
f Meghalt adár 4-én 683-ban 

(1922) (74 év)
g Löwinger Ignácz
j 1922/102
k Lövinger Ignác

607
a חיה לעוינגער
b (Hajja Lövinger)
d Jichák Lövinger
f Meghalt kiszlév 16-án 673-

ban (1912 november 26-án) 
(60 év)

g Lövinger Ignáczné
j 1912/365
k Lövinger Ignáczné, 

Weinberger Johanna

608
a קרינדל
b (Krendel)
c Peszl
d Aharon Dekner
f Meghalt peszah félünnepének 

első napján 677-ben
g Dekner Áronné
j 1916/170
k Dekner Áronné, Dekner Lina

609
a אהרן דעקנער
b (Aharon Dekner)
c Frumet
f Meghalt niszán 25-én 

5671-ben
g Dekner Áron

i előimádkozó (seliah cibbur) 
és jegyző (neeman) a váci 
hitközségben

j 1911/164
k Dekner Ármin 

610
a אליעזר
b (Eliezer)
c Rikl Rosenfeld 
f Meghalt sevát 5-én 673-ban 

(1913) (75 év)
g Rosenfeld Lajos
i hitközségi elöljáró
j 1913/19
k Rosenfeld Lajos

611
a מירל
b (Mirl)
c Ziszl
d Eliezer Rosenfeld
f Meghalt kiszlév újholdjának 

előestéjén 670-ben 
(1910 december 1-én) (73 év)

g Rosenfeld Lajosné
h Ungar Ema
j 1910/408
k Rosenfeld Lajosné, Ungár 

Anna

612/a
a ריזל
b (Reisel)
c Jentl
e 1852
f Meghalt elul hónap 

újholdjának napján 670-ben 
(1910)

g Neu Samuné
h Buchwald Teréz
j 1910/330
k Ney Samuné, Buhwald Teréz
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612/b
a שלמה
b (Slomo)
c Benjámin 
e 1862
f (1918)
g Neu Samu
j MZsL 1918/16
k Neu Samu

613
a צבי גראס
b (Cvi Grosz)
f Meghalt 677-ben (1917 április 

1-én) (67 év)
g Dr Nagy Ármin
i Járási Főorvos
j 1917/161
k Nagy Ármin

614
a יודה
b ( Júda)
c Léa
e 1906
f Meghalt áv 14-én 686-ban 

(1926 július 25-én)
g Steiner Károly
j 1926/188
k Steiner Károly

615
b olvashatatlan

616
a שמואל חיים שענפעלד
b (Smuél Hajjim Schönfeld)
c Gitl
f Meghalt adár 7-én 681-ben 

(1921 február 15-én) 
(81 év)

g Schönfeld Sándor
j 1921/76
k Schönfeld Sándor

617
a יום טוב ראטה
b ( Jom Tov Róth)
f Meghalt tévét 5-én 673-ban 
 (1922 december 27-én) (56 év)
g Róth Fülöp
i Házasságának 32. évében
j MZsL 1922/22
k Róth Fülöp

618
a אפרים
b (Efrajim)
e 1856
f (1923)
g Mendl Frigyes
i Felesége Beck Paula
j 1923/371
k Mendl Frigyes

619
a יששכר דוב שנעללער
b ( Jisszakhar Dov Schneller)
e 1848
f Meghalt adár 18-án 689-ben 

(1929)
g Schneller Albert
j 1929/70
k Schneller Albert

620
a מלכא
b (Malkha)
c Jehudit
e 1856
f Meghalt niszán 6-án 692-ben 

(1932)
g Schneller Albertné
j 1932/100
k Schneller Albertné, Sauer Emilia

621
a גרשון גאטטעסמאן
b (Gérson Gottesmann)

c Bila
e 1884
f Meghalt tisri 12-én 692-ben 

(1931)
g Gottesmann Géza
j 1931/202
k Gottesmann Géza 

622
a פערל
b (Perl)
c Reisel
d Jákov Cvi Klein
e 1845
f Meghalt tisri 28-án 694-ben 

(1933)
g Klein Jakabné
h Müller Jozefi n
j 1933/217
k Klein Jakabné, Müller Jozefi n

623
a פעסל
b (Peszl)
c Certel
d Joszéf Singer
f Meghalt sziván 14-én 697-ben 

(1937 május 24-én) (88 év)
g Singer Józsefné
h Reiner Jozefi n
j 1937/117
k Singer Józsefné, Reiner Jozefi n

624
a בילא
b (Bila)
c Szara
e 1860
f Meghalt marhesván 11-én 

701-ben (1940)
g Cseh Mártonné
h Wertheimer Berta
j 1940/245
k Cseh Mártonné, Wertheimer Berta
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625
a חנה
b (Hana)
c Eszter
d Júda Leib Schwartz
e 1872
f Meghalt ijjár újholdjának 

másnapján 702-ben (1942)
g Schwartz Pálné
h Csasznik Janka Katalin
j 1942/95
k Schwarcz Pálné, Csasznik 

Janka

626
a אסתר
b (Eszter)
c Ráhel
e 1876
f (1939)
g Weisz Vilmosné
h Epstein Etel
j 1939/233
k Weisz Vilmosné, Epstein Etel

627
a אסתר
b (Eszter)
c Hindl
e 1873
f Meghalt tisri 8-án 700-ban 

(1939)
g Strasser Mihályné
h Weisz Netti Eszter
j 1939/178
k Strasser Mihályné, Weisz Netti

628
a שלמה
b (Slomo)
c Jiszráél 
e 1852
f Meghalt adár 20-án 694-ben 

(1934)

g Klein Zsigmond
j 1934/57
k Klein Zsigmond 

629
a שרה
b (Szara)
c Gnendl
e 1862
f Meghalt tévét 26-án 685-ben 

(1925)
g Klein Zsigmondné
h Schmiedl Róza
j 1925/26
k Klein Zsigmondné, Schmiedl 

Róza

630
a שרה
b (Szara)
c Joszéf ha-Kohén dr. Vadas és Roza
f Meghalt tammúz 27-én, 684-
 ben (1924. július 29-én) (30 év)
g Pető Ödönné
h Vadas Márta
i Pető Éva 1920–1942
j MZsL 1924/7
k Pető Ödönné, Vadas Márta

631
a מנחם פליישמאן
b (Menahém Fleischmann)
c Judit
e 1863
f Meghalt ijjár 1-én 681-ben (1921)
g Fleischmann E. Miksa
j 1921/173
k Fleischman Miksa

632
a שמואל צבי
b (Smuél Cvi)
c Jákov és Gitl 
e 1877

f (1942)
g Sternfeld Zoltán
j 1942/180
k Sternfeld Zoltán

633/a
a רחל
b (Ráhel)
c Fradl
f (1921 május 2-án) (60 év)
g Schlesinger Lipótné
h Birnbaum Róza
j 1921/166
k Schlesinger Lipótné, 

Birnbaum Róza

633/b
a יהודא
b ( Jehuda)
c Dávid Schlesinger 
f Meghalt áv 18-án 678-ban 

(1918 július 27-én) (65 év)
g Schlesinger Lipót
j 1918/328
k Schlesinger Lipót

634
b olvashatatlan

635
a מיכאל
b (Mikhael)
c Mirl
e 1869
f Meghalt ijjár 3-án 678-ban 

(1918)
g Rosenfeld Mihály
j MZsL 1918/8
k Rosenfeld Mihály

636
a בילא
b (Bila)
d Simeon Cvi Erlich
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f Meghalt menahem áv 
 szombatjának éjszakáján 14-én, 
 eltemették 15-én 676-ban
j 1916/321
k Erlich Hermanné, 

Fleischmann Betti

637
b olvashatatlan

638
a חי’ בלוינער
b (Hajja Blauner)
c Léa
e 1848
f Meghalt adár 5-én 5689-ben 

(1929)
g Blauner Dávidné
h Breueb (!) / Breuer Hanni
j 1929/51
k Blauner Dávidné, Breuer 

Anna

639
a דוד בלוינער
b (Dávid Blauner)
c Hana
e 1848
f Meghalt sevát 30-án, 

eltemették adár újholdjának 
napján 698-ban (1938)

g Blauner Dávid
j 1938/40
k Blauner Dávid

640/a
a צבי
b (Cvi)
c Ásér és Fradl 
f Meghalt tévét 13-án 695-ben 
 (1934 december 19-én) (85 év)
g Heksch Ármin
j 1934/274
k Heksch Ármin 

640/b
a רחל 
b (Ráhel)
c Szara
f Meghalt tisri 24-én 701-ben 

(1940 október 26-án) (93 év)
g Heksch Árminné
h Schwarz Róza
j MZsL 1940/9
k Heks Árminné, Schwarc Róza

641
a מנחם שטיינער
b (Menahém Steiner)
c Hana
e 1869
f Meghalt niszán 9-én 703-ban 

(1943)
g Sajó Aladár
j 1943/95
k Sajó Aladár

642
a שמעון נייווירט
b (Simeon Neuwirth)
c Hajjim 
e 1851
f Meghalt hesván 22-én 

695-ben (1934)
g Neuwirth Simon
j 1934/224
k Neuwirth Simon

643
a יהודה
b ( Jehuda)
c Libele
e 1874
f (1936)
g Rottmann Lipót
j 1936/3
k Rothmann Lipót

644
b olvashatatlan

645
e 1869
f (1951)
g Hirschfeld Mórné
h Landler Lujza

646/a
e 1880
f (1961)
g Heller Vilmos

646/b
a גיטל
b (Gitl)
e 1883
f Meghalt niszán 13-án 712-ben 

(1952)
g Heller Vilmosné
h Regner Gizella

647
a יוסף רעגנער
b ( Joszéf Regner)
c Léa
e 1877
f Meghalt niszán 30-án 700-ban 

(1940)
g Regner József
j 1940/116
k Régner József

648
a יהודית
b ( Jehudit)
c Menahém Fleischman és Szara 
e 1905
f Meghalt sziván 13-án 696-ban 

(1936)
g Bieliczky Ivánné
h Fleischman Julia
j 1936/120
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k Bieliczky Ivánné, Fleismann 
Júlia

649
a שלמה ארי’
b (Slomo Arjé)
c Szara
e 1910
f Meghalt hesván 28-án 

689-ben (1928)
g Fleischmann Sándor
j 1928/255
k Fleischmann Sándor

650
a בריינדל
b (Breindl)
c Malkha
d Ávrahám Spatz
e 1867
f Meghalt marhesván 25-én 

700-ban (1939)
g Spatz Adolfné
h Weiner Berta
j 1939/203
k Spatz Adolfné, Weisz Berta

651
a רחל
b (Ráhel)
c Peszl
d Salom Rosenberg
e 1874
f Meghalt adár 9-én 698-ban 

(1938)
g Rosenberg Samuné
h Ehrenwald Irén
j 1938/53
k Rosenberg Samuné, Ehrenvald 

Irén

652
a יוסף ביעל
b ( Joszéf Biel)

c Breindl
e 1856
f Meghalt peszah előestéjén, 

eltemették peszah második 
napján (1930)

g Biel József
j 1930/76
k Biel József

653
a פיגל
b (Pigl)
c Mirl
d Mose Katona
f Meghalt ijjár 20-án 685-ben 

(1925 május 13-án)
g Katona Mártonné
h Rosenfeld Franciska
i Házasságának 17. évében
j MZsL 1925/3
k Katona Mártonné, Rosenfeld Fáni

654/a
a זאב דוב ראזענפעלד
b (Zeév Dov Rosenfeld)
c Mirl
f Meghalt adár 4-én 687-ben 

(1927 február 5-én) (65 év)
g Rosenfeld Vilmos
j 1927/32
k Rosenfeld Vilmos

654/b
a ייטל
b ( Jitl)
f Meghalt hesván 24-én 697-ben 
 (1937 november 9-én) [!] (75 év)
g Rosenfeld Vilmosné
j 1936/231
k Rosenfeld Vilmosné, 

Rosenberg Netti

655
b olvashatatlan

656
a אשר
b (Ásér)
c Slomo és Breindl Goldmann 
f Meghalt áv 3-án 694-ben (77 év)
g Goldmann Izidor
i Gabbaj
j 1934/152
k Goldmann Izidór

657/a
a בילא
b (Bila)
c Hajja Szara
e 1881
f Meghalt tévét 18-án 701-ben 

(1941 január 16-án)
g Balla Viktorné
h Reiszmann Blanka
j MZsL 1941/2
k Balla Viktorné, Reiszmann 

Blanka

657/b
a אביגדור באללא
b (Avigdor Balla)
c Dávid és Hajja Szara
e 1878
f Meghalt kiszlév 24-én 5696-

ban (1935 december 20-án)
g Balla Viktor
j 1935/252
k Balla Viktor

657/c
e 1905
f (1955)
g Dr. Basch Imréné
h Balla Stefánia

658
e 1888
f (1943)
g Ungár Gyuláné
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j MZsL 1943/8
k Ungár Gyuláné

659
a גיטל
b (Gitl)
c Krendel 
e 1877
f (1941)
g Perlusz Mártonné
h Pick Gizella
j 1941/96
k Perlusz Mártonné, Pick 

Gizella

660
a פיגלא
b (Feigle)
c Szara 
e 1862
f Meghalt kiszlév 2-án 683-ban 

(1922)
g Neuwirth Simonné
h Holzmann Fanny
j 1922/357
k Neuvirth Simonné, 

Holczmann Fanni

661
a חוה
b (Hava)
c Freive 
f Meghalt tisri 19-én 696-ban 

(1935 október 6-án) (30 év)
g Maretta Lajosné
h Láng Emma
j MZsL 1935/8
k Maretta Lajosné, Láng Emma

662
a בילה
b (Bila)
c Szara
e 1861

f Meghalt sziván 25-én 703-ban 
(1943)

g Heller Rudolfné
h  Lövy Berta
j 1943/148
k Heller Rudolfné, Löwy Berta

663/a
a דאבריש
b (Dobris)
c Jichák Reiszmann és Hajja 

Szara 
e 1866
f Meghalt tévét 25-én 5695-ben 

(1935) [!]
g Lengyel Sománé
h Reiszmann Etelka
j MZsL 1934/19
k Lengyel Sománé, Reiszmann 

Adéle Etelka

663/b
a שלמה
b (Slomo)
c Cvi Lengyel és Peszl 
e 1855
f Meghalt sevát 24-én 5695-ben 

(1935)
g Dr. Lengyel Soma
i Ügyvéd
j MZsL 1935/3
k Lengyel Soma

664
a לאה
b (Léa)
f (7 hónap)
g Blauner Lilike
j 1903/271
k Blauner Lili

665
a חיה שרה
b (Hajja Szara)

c Slomo Lengyel 
e 1894
f Meghalt tévét 19-én, 657-ben 

(1896. december 24-én) (3 év)
g Lengyel Sárika
j 1896/550
k Lengyel Sarolta

666
a יודא
b ( Júda)
c Méir Pápa és Jitl 
e 1848
f Meghalt ijjár 11-én, 656-ban 

(1896. április 24-én)
g Pápa Lipót
j 1896/161
k Pápa Lipót

667
a שמואל פלוים
b (Smuél Pfl aum)
c Perl
f Meghalt ijjár 27-én 656-ban 

(1896 május 28-án) (58 év)
g Samuel Pfl aum
j 1896/232
k Pfl aum Samu

668
a יהושע
b ( Jehosua)
c Jehudit 
e 1869
f Meghalt tévét 6-án 693-ban 

(1933)
g Heksch Zsigmond
j 1933/5
k Heksch Zsigmond

669
f (1964)
g Hajós Árpád
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670
a משה
b (Mose)
c Mordekhaj Steiner és Fradl
f Meghalt menahem áv 5-én 

694-ben (77 év)
g Steiner Mór
j 1934/155
k Steiner Mór 

671
a צבי פראגער
b (Cvi Práger)
c Bila
f Meghalt áv 27-én 677-ben 

(1917 augusztus 15-én) 
(46 év)

g Práger Hermann
i Házasságának 24. évében
j 1917/379
k Prager Herman

672
a שרה
b (Szara)
c Fradl 
f (66 év)
g Ehrenfeld Miksáné
h Drechsler Rozália
j 1920/407
k Ehrenfeld Miksáné, Drechsler 

Rozália

673
a אברהם צבי פראגער
b (Ávrahám Cvi Prager)
c Hajjala
f Meghalt menahem áv 10-én 

671-ben
g Prager Hermann
j 1911/320
k Prager Ármin

674
a שלמה לאנג
b (Slomo Láng)
c Léa
f Meghalt adár 7-én 676-ban 

(55 év)
g Láng Sándor
j 1916/114
k Láng Sándor

675
g Freivilig Hermanné
h Fux Johanna
j 1918/146
k Freiwillig Hermanné, Fuchs 

Lotti

676
a גיטל ווייס
b (Gitl Weisz)
c Breindl
f Meghalt szukkot előestéjén 

693-ban (1932 október 14-én) 
(75 év)

g Weisz Pál Lipótné
h Steiner Katalin
j 1932/264
k Weisz Pál Lipótné, Steiner 

Katalin

677
a משה
b (Mose)
c Dobris Faragó 
f Meghalt tévét 24-én 679-ben 
 (1918 december 27-én) (34 év)
g Faragó Miksa
j 1918/606
k Faragó Mihály

678/a
a חיים
b (Hajjim)
c Méir Preszburger és Idl 

e 1854
f Meghalt marhesván 3-án 701-

ben (1940)
g Preszburger Károly
j 1940/238
k Preszburger Károly 

678/b
a פראדל
b (Fradl)
c Rivka
d Hajjim Preszburger
e 1861
f Meghalt adár 7-én, 698-ban 

(1938)
g Preszburger Károlyné
h Hirschfeld Francziska
j 1938/49
k Preszburger Károlyné, 

Hirschfeld Franciska

679
a ישראל
b ( Jiszráél)
c Sraga Fenyő és Eszter 
e 1887
f Meghalt tammúz 13-án 

696-ban (1936)
g Fenyő Ernő 
i Hitközségi elnök
j 1936/143
k Fenyő Ernő

680/a
a גיטל
b (Gitl)
c Cirl
e 1859
f Meghalt adár 16-án 682-ben 

(1922)
g Kathe Löbl
h Modern
j 1922/111
k Löbl Árminné, Modern Katalin
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680/b
a צבי
b (Cvi)
c Mordekhaj Löbl és Bila 
e 1863
f Meghalt tammúz 6-án 

692-ben (1932)
g Hermann Löbl
j MZsL 1932/7
k Löbl Ármin

681
a יעקב יהודה
b ( Jákov Jehuda)
e 1884
f Meghalt tévét 25-én 680-ban 

(1920)
g Dr. Biró Jenő 
i orvos
j 1920/24
k Biró Jenő

682
a יוסף
b ( Joszéf )
c Jehuda Arjé Spitzer és Mirjam 

Léa 
e 1842
f Meghalt sziván 21-én, 

eltemették 24-én 666-ban 
(1906 június 14-én) (64 év)

g Spitzer József
j MZsL 1906/9
k Spitzer József

683
a מרים לאה
b (Mirjam Léa)
c Frumet
d Jehuda Arjé Spitzer
f Meghalt tévét 29-én szerdán, 

eltemették sevát 4-én vasárnap 
5673-ban (1913 január 8-án) 
(93 év)

g Spitzer Lipótné
h Binet Magdolna

684
a יהודה אריה שפיטצער
b ( Jehuda Arjé Spitzer)
c Hajja Szara 
f Meghalt ijjár 28-án 656-ban 

(1896 május 11-én) (78 év)
g Spitzer Lipót
j 1896/192
k Spitzer Lipót

685
a יצחק רייסמאנן
b ( Jichák Reiszmann)
c Reisel
e 1832
f Meghalt kiszlév 22-én 670-ben 
 (1909 december 5-én) (78 év)
g Reiszmann Ignácz
j 1909/446
k Reiszman Ignác

686
a חיי שרה רייסמאנן
b (Hajja Szara Reiszmann)
c Mirjam Léa
d Jichák Reiszmann
f Meghalt tévét 28-án hétfőn, 

eltemették sevát hónap 
újholdjának napján szerdán 
653-ban (1893 január 16-án) 
(52 év)

g Reiszmann Ignáczné
h Spitzer Rozália
i Házzasságának 34. évében
j MZsL 1893/1
k Reiszmann Ignáczné, Spitzer 

Rozália

687
a אברהם שפיטצער
b (Ávrahám Spitzer)

c Hajja Szara
f Meghalt áv 5-én 651-ben 

(1891 augusztus 9-én) (70 év)
g Spitzer Ábrahám
j MZsL 1891/21
k Spitzer Ábrahám

688
b olvashatatlan

689
a וואלף עפשטיין
b (Wolf Epstein)
f Meghalt hesván 26-án péntek 

este 652-ben (1891 november 
27-én) (19 év)

g Epstein Vilmos
j MZsL 1891/41
k Epstein Benjamin

690
a שלמה קארנפעלד
b (Slomo Kornfeld)
c Szarele
f Meghalt sevát 25-én 

szombaton, eltemették 
vasárnap 26-án 653-ban

j MZsL 1893/4
k Kornfeld Salamon

691
a יחיאל לוסטיג
b ( Jehiél Lusztig)
c Fradl
f Meghalt elul 22-én, eltemették 

23-án 653-ban (1893 
szeptember 3-án) (78 év)

g Lusztig Jakab
i Házasságának 36. évében
j MZsL 1893/15
k Lusztig Jakab
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692
a שמואל רייזער
b (Smuél Reiser)
c Mose Jehuda Reiser és Hendl 
f Meghalt kiszlév 16-án 

szombaton, eltemették 17-én 
vasárnap 654-ben (1893 
november 25-én) (24 év)

g Reiser Samu
j MZsL 1893/22
k Reiser Samu 

693
a נתן ליב הירשפעלד
b (Nátán Leib Hirschfeld)
f Meghalt sziván 11-én 654-ben 

(1894 június 15-én) (37 év)
g Hirschfeld Náthán
j MZsL 1894/11
k Hirschfeld Leopold Nathan

694
a אברהם יהודה
b (Ávrahám Jehuda)
c Azriél Steiner és Breindl 
f Meghalt adár 2-án 655-ben 

(1895 február 26-án) (45 év)
g Steiner Lipót
j 1895/2
k Steiner Lipót

695
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Jichák Ehrenfeld és Pinka 
e 1831
f Meghalt ijjár 5-én, eltemették 

másnap, 6-án, 655-ben 
(1895. április 2-án)

g Ehrenfeld Miksa
j 1895/10
k Ehrenfeld Miksa

696
a שמעון פראגער
b (Simeon Práger)
c Ráhel
f Meghalt marhesván 9-én 656-

ban (1895 november 6-án)
g Práger Ferike
j 1895/52
k Práger Ferenc

697
a יודא לב קעללער
b ( Júda Lév Keller)
f Meghalt sevát 10-én 656-ban
g Keller Lipót
j 1896/14
k Keller Lipót

698
a דוד פערל
b (Dávid Perl)
f Meghalt tévét 22-én 657-ben 
 (1896 december 25-én) (50 év)
g Perl Dávid
j 1896/555
k Perl Dávid

699
a יוסף
b ( Joszéf )
c Efrajim Ullmann és Szarele 
f Meghalt purim napján, eltemették 
 sosán purimkor 657-ben
g Ullmann József
j 1897/120
k Ullmann József

700
a שמחה העללער
b (Szimha Heller)
c Peszl Léa
f Meghalt jom kippur előestéjén 

657-ben (1897 október 4-én) 
(44 év)

g Heller Simon
j 1897/335
k Heller Simon

701
a משה
b (Mose)
c Zeév Schlesinger és Eszter 
f Meghalt niszán 24-én, 659-ben 
j 1899/172
k Schlesinger Mór

702
a חיים
b (Hajjim)
c Jona Steiner és Eszter
f Meghalt niszán 26-án 661-ben 

(1901 április 15-én) (32 év)
g Steiner Henrik
j 1901/159
k Steiner Henrik

703
a בצלאל ווייס
b (Becalél Weisz)
c Mahala
f Meghalt adár 2-án 669-ben 

(1909 február 23-án) (55 év)
g Weisz Pál Lipót
i Házasságának 31. évében
j 1909/61
k Weisz Pál Lipót

704
a חיים גראס
b (Hajjim Grosz)
c Léa
f Meghalt tammúz 24-én 

670-ben (1910) (63 év)
g Grosz Henrik
j 1910/293
k Grósz Henrik
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705
a רייכל
b (Raikhel)
c Mirjam Léa 
f Meghalt niszán 20-án 699-ben 

(1939 április 9-én) (87 év)
g Hausner Józsefné
h Spitzer Róza
j MZsL 1939/7
k Hausner Józsefné, Spitzer Róza

706
a רבקה
b (Rivka)
c Hajja Szara
d Jisszakhar Dov Kemény
f Meghalt marhesván 8-án 699-

ben (1938 november 1-én) 
(76 év)

g Kemény Bertalanné
i Házasságának 46. évében
j 1938/238
k Kemény Bertalanné, 

Reiszmann Friderika

707
a בילה שנעללער
b (Bila Schneller)
f (1895 március 19-én) (65 év)
g Netti Schneller
h Adam
j MZsL 1895/7
k Schneller Márkné, Ádám Netti

708
a מאיר ווינבערגער
b (Méir Weinberger)
f (19 év)
g Weinberger Márton

709
a יוסף ווינבערגער
b ( Joszéf Weinberger)
f (60 év)

g Weinberger József
j 1924/244
k Weinberger József

710
a יודא ארי’ סעגא
b ( Júda Arjé Szegő)
c Léa
e 1880
f Meghalt elul 24-én 698-ban 

(1938)
g Szegő Pál
j 1938/208
k Szegő Pál

711
b olvashatatlan

712
a מלכה
b (Malkha)
c Fradl
d Jehiél Lusztig
f Meghalt tammúz 9-én 

665-ben (1905 július 12-én) 
(73 év)

g Lusztig Mari
j 1905/331
k Lusztig Jakabné, Neumann 

Mária

713
b olvashatatlan

714
a יהושע לענדיעל
b ( Jehosua Lengyel)
c Gitl
e 1874
f Meghalt tammúz 10-én 

699-ben (1939)
g Lengyel Zsigmond
j MZsL 1939/10
k Lengyel Zsigmond

715
a אהרן העקש
b (Aharon Heks)
c Toibe
e 1868
f Meghalt tisri 14-én 702-ben (1941)
g Heks Adolf
j 1941/187
k Heks Adolf

716
g Kövesi Pista

717/a
a יוסף
b ( Joszéf )
c Szimha Kohn
f (1944)
j 1947/174
k  Kohn József (1944)

717/b
a פראדל
b (Fradl)
c Jentl
f (1944)

717/c
a שמחה
b (Szimha)
c Fradl
f Meghalt tévét 4-én 700-ban
g Kohn Tibor
j 1939/235
k Kohn Tibor

718
a מרדכי יהודה
b (Mordekhaj Jehuda)
c Jom Tov ha-Kohén és Jitl 
e 1864
f Meghalt szukkot előestéjén, 

eltemeték szukkot második 
 napján 690-ben (1930) (66 év)
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g Körner Miksa
j 1930/201
k Körner Miksa 

719
a יעקב
b ( Jákov)
c Jom Tov Weinberger 
e 1860
f Meghalt sziván 22-én 693-ban 

(1933)
g Weinberger Jakab
j 1933/121
k Weinberger Jakab

720
a דוד הכהן
b (Dávid ha-Kohén)
c Jisszakhar és Hava
f Meghalt sevát 20-án 5694-ben 

(46 év) 
g Kohn Aladár
j MZsL 1934/2
k Kohn Aladár

721
a יששכר דוב
b ( Jisszakhar Dov)
c Aharon Júda Kemény 

ha-Kohén 
f Meghalt tisri 23-án 702-ben 

(1941 október 14-én) (80 év)
g Kemény Bertalan
i Házzasságának 48. évében
j 1941/194
k Kemény Bertalan

722
a מאיר
b (Méir)
c Dávid Blauner és Hava 
e 1881
f Meghalt tisri 15-én 5700-ban 

(1939)

g Dr. Blauner Miksa
i Ügyvéd, hitközségi elnök 17 évig
j MZsL 1939/13
k Blauner Miksa

723
a בילא
b (Bila)
c Smuél Hajjim Schönfeld 

és Golda 
d Hajjim Wild
f Meghalt ros ha-sána 2. napján, 

eltemették tisri 3-án 658-ban 
(1898 szeptember 18-án)

g Wild Betti
j 1898/362
k Wild Jakabné

724
a לאה
b (Léa)
d Joszéf ha-Kohén
f Meghalt elul 4-én 662-ben (28 év)
g Kövesi Józsefné
h Pick Ilona
j MZsL 1902/12
k Kövesi Jozsefné, Pick Ilona

725
a שרל שנעללער
b (Szarele Schneller)
c Eszter
d Mordekhaj Lövi
f Meghalt adár 9-én 664-ben 

(1904 február 26-án) (61 év)
g Lövi Márkuszné
h Schneller Száli
i Házzasságának 41. évében
j 1904/76
k Lövy Márkuszné, Schneller Szali

726
a רבקה
b (Rivka)

c Perl
d Dávid Klein
f Meghalt elul 18-án 664-ben 

(1904 augusztus 29-én) 
(62 év)

g Klein Regina
j 1904/326
k Klein Dávidné, Schwarcz 

Regina

727
a ריזל
b (Reisel)
c Méir Kohn

728
a חנה
b (Hana)
c Eszter
d Mose Weisz
f Meghalt niszán 13-án, 

eltemették peszah előestéjén 
666-ban (1906 április 8-án)

g Weisz Janka
h Grünbaum 
j 1906/130
k Weisz Mórné, Grünbaum Ilona

729
a שינדל
b (Sindl)
c Rivka
d Dr. Ignác Barna
f Meghalt tisri 29-én, 

eltemették hesván hónap 
újholdjának napján 669-ben

g Barna Ignáczné
i Férje, Dr. Barna Ignácz, 

Budapesti királyi ítélőtábla 
bírája

j 1908/343
k Barna Ignáczné, Rosenberg 

Eugenia
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730
a דוד קליין
b (Dávid Klein)
c Rivka
f Meghalt sevát 12-én 

csütörtökön 669-ben (1909 
február 10-én) (82 év)

g Klein Dávid
j 1909/34
k Klein Dávid

731
a עלקא
b (Elke)
c Sindl
d Láng […] ha-Lévi
f Meghalt adár-II 5-én 

csütörtökön 670-ben 
g Láng Józsefné
h Schweiss Karolin
j 1910/78
k Láng Józsefné, Schweisz Lina

732
b olvashatatlan

733
f Meghalt […] 671-ben (1911)
g Bernfeld Lajosné
h Ekstein Vilma
j 1911/209
k Bernfeld Lajosné, Ekstein 

Katalin

734
a מרים בערגסמאן
b (Mirjam Bergszmann)
c Smuél Hajjim Schönfeld és 

Golda 
f Meghalt adár 16-án 772-ben 

(1912 március 6-án) (44 év)
g Bergszmann Mariska
h Schönfeld
i M. kir. Állatorvosné

j MZsL 1912/6
k Bergszmann Mártonné, 

Schönfeld Mária

735
e 1860
f (1938)
g Spátz Lipótné
j 1939/45
k Spatz Lipótné, Klein Lina

736
a מרדכי
b (Mordekhaj) 
c Jehudit 
f Meghalt kiszlév 20-án 679-ben
g Bergszmann
j MZsL 1918/25
k Bergszmann Márton

737
a מרדכי
b (Mordekhaj)
f (1945. február 25-én) (65 év)
g Seiler Márton
j 1945/165
k Seiler Márton

738
a רחל קליין
b (Ráhel Klein)
f Meghalt sziván 27-én 676-ban 

(1916 június 28-án)
g Klein Árminné
j 1916/261
k Klein Árminné

739
a אסתר יוילעש
b (Eszter Joles)
c Joszéf 
f Meghalt tammúz 18-án 661-ben
j 1901/242
k Joles Simonné

740
a פרוי היינריח שפיעגעל גב 

צעציליע גלאס
b (Frau Heinrich Spiegel 

sz. Cecilie Glas)
f Meghalt 660-ban (1900 

január) (65 év)
g Spiegel Henrikné, Glas Cacilia
j 1900/7
k Spiegel Henrikné, Glasz 

Czeczilia

741
a ריזל
b (Reisel)
c Szarele Müller 
f Meghalt sevát hónap 

újholdjának előestéjén kedden 
653-ban

742
a לאה
b (Léa)
c Eszter
d […] Reiser
f Meghalt és eltemették kiszlév 

24-én 656-ban
j 1895/37
k Reiser Ilona

743
a שרל
b (Szarele)
c Cirl 
d Jákov Hirsch Grünwald
f Meghalt ijjár 12-én 650-ben
i Orthodox
j 1889/2
k Grünwald Jakabné, 

Reichenberg Rozália

744
a פיגלה
b (Feigle)
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d Ávrahám Benjámin Rebhun
f Meghalt kiszlév 2-án, 

eltemették másnap 653-ban 
(1892 december 1-én) 
(78 év)

g Fani Rebhun
j MZsL 1892/15
k Rebhun Ábrahámné, 

Hochenberg Fani

745
a אסתר
b (Eszter)
c Sindl 
d Pihnasz Goldschmid
f Meghalt sziván 18-án péntek 

este 65[4]-ben
g Goldschmidt Netti

746
a יענטל
b ( Jentl)
c Semaja Brammer és Gele 
d Jichák Freistadtl
f Meghalt menahem áv hónap 

újholdjának napján, 
eltemették 2-án 656-ban 

g Juli Freistadtl
j 1896/298
k Brammer Julianna

747
a גיטל
b (Gitl)
c Fradl
f Meghalt tévét 5-én 657-ben 

(1896)
g Katarina Schlesinger

748
a איכלע
b (Ikhele)
c Freive
d Baruch Weisz

f Meghalt sevát 24-én 657-ben 
(1897 február 16-án)

g Weisz Paula

749
a ריזל
b (Reisel)
c Jesajáhu Breuer
d Jákov Glasel
f Meghalt áv 23-án 650-ben 

(1890 augusztus 9-én) (48 év)
g Th erese Glasel
h Breuer
j MZsL 1890/24
k Glasel Jakabné, Beuer Teresia

750
a הענדל
b (Hendl)
d Slomo Mahler
f (1906 augusztus 1-én) (69 év)
g Mahler Salamonné

751
a אסתר
b (Eszter)
c Hana
f Meghalt tammúz 26-án 67[.]-

ben (1912 augusztus 14-én)
g Hesser Ernesztin
j MZsL 1912/9
k Hesser Netti

752
f (1918 szeptember 9-én) (84 év)

753
a בילא
b (Bila)
e 1841
f Meghalt kiszlév 7-én 691-ben 

(1930)
g Weisz Márkuszné
h Rosenfeld Erzsébet

j 1930/231
k Weisz Márkuszné, Rosenfeld 

Betti

754
a רחל
b (Ráhel)

755
a מרים
b (Mirjam)
c Léa
d Kalonimosz Weisz
f Meghalt sevát 23-án, 

eltemették másnap 678-ban 
(1918 február 4-én) (68 év)

g Weisz Károlyné
h Blau Leni
j 1918/49
k Weisz Károlyné, Blau 

Eleonóra

756
a רוזא
b (Roza)
c Eszter
e 1860
f Meghalt niszán 2-án 678-ban 

(1918 március 15-én) (80 év)
g Friedman Ignátzné
h Löwy Róza
j 1918/108
k Friedmann Ignáczné, Löwy 

Róza

757
a רחל
b (Ráhel)
c Brokhe
d Eliezer Eisler
f Meghalt sziván 10-én 

szombaton 678-ban (65 év)
j 1918/122
k Eisler Lajosné, Löwinger Róza
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758
a אברהם רייסמאנן
b (Ávrahám Reiszmann)
c Reisel
f Meghalt áv 21-én 669-ben 

(1909 augusztus 7-én) (73 év)
g Reiszmann Adolf
j 1909/295
k Reiszman Adolf

759
a אביגדר לעווינגער
b (Avigdor Lövinger)
c Hajja
f Meghalt és eltemették áv 4-én 

668-ban (35 év)
g Lövinger Frigyes
j 1908/251
k Lövinger Frigyes

760
a ליפאט
b (Lipót)
f (74 év)
g Neustadl Lipót
j 1904/415
k Neustadtl Lipót

761
a משה אהרן ווייזלער
b (Mose Aharon Weisler)
c Gnendl
f Meghalt hesván 5-én péntek 

este, eltemették aznap 665-ben 
(1904 október 14-én) 
(85 év)

g Weisler Mór
j 1904/378
k Weiszler Mór

762
a יהודא לאנג הלוי
b ( Jehuda Láng ha-Lévi)
c Malkha

f Meghalt ijjár 25-én péntek 
este 664-ben (1904 május 
13-án) (64 év)

g Láng József
j 1904/166
k Láng József

763
a ישעיה
b ( Jesaja)
c Jákov és Rivka 
f Meghalt adár 22-én 662-ben 

(1902 március 1-én) (28 év)
g Vajda Sándor
j 1902/67
k Vajda Sándor

764
a יעקב
b ( Jákov)
c Fradl 
f Meghalt tammúz 2-án 660-ban
g Granitz Jakab
j 1900/271
k Granitz Jakab

765
a שמעון […]
b (Simeon […])
c Szarele
f Meghalt sziván 27-én 656-ban 

(85 év)

766
a ליבא
b (Libe)
c Eszter
d Aharon Rokács
f Meghalt ijjár 9-én 665-ben 

(1905 május 14-én) (79 év)
g Lotti Rokács
h Holzman
j 1905/236
k Rokács Áronné, Holczman Lotti

767
a אהרן ראקאטש
b (Aharon Rokács)
c Peszl
f Meghalt sziván 21-én, 

eltemették 22-én 657-ben
j 1897/219
k Rokács Áron

768
a פנחס
b (Pinhasz)
c Slomo Goldschmied és Léa 
f Meghalt tammúz 4-én 655-ben
j 1895/14
k Goldschmiedt Pál

769
a ליב בריון
b (Leib Braun)
c Szarele
f Meghalt adár 20-án 655-ben 

(1895 március 16-án) (50 év)
g Leopold Barna
j MZsL 1895/6
k Barna Lipot

770
a בער שטיינער הלוי
b (Ber Steiner ha-Lévi)
c Rivka
f Meghalt sevát 7-én, eltemették 
 9-én 650-ben (1890 január 28-án)
g Steiner Benedek
j MZsL 1890/4
k Steiner Benedek

771
a מרדכי האפפמאנן
b (Mordekhaj Hoff mann)
f Meghalt tévét 6-án 650-ben 
 (1889 december 31-én) (54 év)
g Hoff mann Mór
i Orthodox
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j 1889/40
k Hoff man Mór

772
a אברהם
b (Ávrahám)
c Hajjim Bloch és Hajja 
f Meghalt sziván 9-én 

szombaton 649-ben 
(1889 június 8-án) (69 év)

g Abraham Bloch
i Orthodox
j 1889/14
k Bloch Abraham 

773
b olvashatatlan

774
a גבריאל באראן
b (Gabriél Baron)
f Meghalt szukkot félünnepének 
 3. napján 650-ben
i Orthodox
j 1889/32
k Baron Gábor

775
a ריזל
b (Reisel)
f (1906 július 20-án)
g Baron Gáborné
h Hollander Rézi
j 1906/303
k Baron Gáborné, Hollander Teréz

776
a רייצל
b (Reicel)
c Bila 
e 1852
f Meghalt sevát 21-én 679-ben 

(1919)
g Rosenfeld Mórné

j 1919/43
k Rosenfeld Mórné, Löwy Rozália

777
a שרה לאה
b (Szara Léa)
c Reisel
e 1888
f Meghalt adár 21-én 669-ben 

[!] (1919)
g Schönberger Dezső né
h Landsmann Sarolta
j 1919/97
k Schönberger Dezsőné, 

Landsmann Sarolta

778
a רבקה
b (Rivka)
f Meghalt ijjár 27-én 679-ben 

(1919 május 27-én)
g Weisz Gáborné
h Hoff man Róza
j 1919/220
k Weisz Gáborné, Hofman Róza

779
a אליעזר
b (Eliezer)
c Hana
e 1843
f (1922) (79 év)
g Eisler Lajos
j 1922/42
k Eisler Lajos

780
a רבקה דושינסקי
b (Rivka Dusinszky)
c Cvi Fischer 
f Meghalt áv 16-án 681-ben
j 1921/309
k Dusinszky Manóné, Fischer 

Regina

781
a פעסל
b (Peszl)
c Reisel
d Mose Weisler
f Meghalt kiszlév 20-án 

681-ben (1920 december 
1-én) (74 év)

g Weisler Mórné
h Müller Betti
j 1920/444
k Weizler Mórné, Miller Berta

782
a יטל רבקה
b ( Jitl Rivka)
g Regner Salamonné

783
a גיטל
b (Gitl)
c Ráhel 
f Meghalt kiszlév 19-én 679-ben

784
f (1921 január 22-én)
g Spitzer Ma[..]
i Őriszentmiklósról
j 1921/32
k Spitzer Mária

785
a צבי
b (Cvi)
f Meghalt elul 13-án, 687-ben 

(1927. szeptember 10-én)
g Neumann Henrik
j 1927/232
k Neumann Henrik

786/a
a צבי
b (Cvi)
c Dávid 



A STATUS QUO TEMETŐ ADATTÁRA 367

g Révész Herman
j 1923/190
k Révész Hermann 

786/b
a רבקה
b (Rivka)
c Ávrahám 
g Révész Hermanné

787
a יעקב
b ( Jákov)
c Joszéf 
e 1859
f (1922 augusztus 4-én)
g Ripper Jakab Karl
j 1922/9 
k Ripper Károly

788
a צבי
b (Cvi)
c Menahém Schneider és Hava
f Meghalt sziván újholdjának 

napján 678-ben (1918 május 
12-én) (27 év)

g Schneider Ármin
j MZsL 1918/12
k Schneider Ármin

789
a שלמה ריינער
b (Slomo Reiner)
f (1908 július 30-án) (27 év)
g Reiner Sándor
j 1908/250
k Reiner Sándor

790
a אברהם
b (Ávrahám)
c Léa ha-Lévi 
e 1874

f Meghalt elul 1-én 667-ben 
(1907 augusztus 11-én)

g Schneller Ármin

791
a לאה
b (Léa)
c Akiva és Ráhel 
e 1847
f Meghalt ijjár 29-én 673-ban 

(1913 június 5-én)
g Schneller Mórné
h Pauncz Lina

792
a צבי
b (Cvi)
c Júda Klein ha-Lévi 
f Meghalt ijjár 6-án 682-ben 

(1922 május 3-án) (69 év)
g Klein Ármin
j MZsL 1922/17
k Klein Ármin

793
a מרים
b (Mirjam)
c Hajja 
e 1877
f Meghalt ijjár 10-én 686-ban 

(1926)
g Bárány Amália
j 1926/97
k Schlanger Józsefné, Bárány 

Amália

794
a שמחה קליין
b (Szimha Klein)
c Cvi és Fradl 
e 1882
f Meghalt ijjár 5-én 687-ben 

(1927)
g Klein Samu

j 1927/6
k Klein Samu

795
a ביילא
b (Beile)
c Rivka 
e 1873
f (1932)
g Judovits Lászlóné
h Weisz Berta
j MZsL 1932/12
k Judovics Lászlóné, Weisz Berta

796
a אסתר
b (Eszter)
c Reisel 
f Meghalt elul 14-én 693-ban
g Weisz Simonné
h Kohn Betti
j 1933/189
k Weisz Simonné, Kohn Eszter

797
a בילא
b (Bila)
c Jitl 
e 1878
f Meghalt hesván 26-án 

695-ben (1934)
g Láng Ignáczné
h Streisinger Berta
j 1934/233
k Lang Ignácné, Streizinger Berta

798
a צבי
b (Cvi)
c Dávid és Hindl 
e 1886
f Meghalt tisri 25-én 696-ban 

(1935)
g Freund Ármin
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j 1935/217
k Freund Ármin

799
a גנענדל
b (Gnendl)
c Peszl 
e 1870
f (1941)
g Adler Ferenczné
h Weisler Anna
j 1941/154
k Adler Ferdinándné, Weiszler 

Anna

800
a פיגלא
b (Feigle)
c Méir Rosenzwieg és Judit 
e 1854
f Meghalt kiszlév 3-án 701-ben 

(1940)
g Weisz Simonné
h Rosenzweig Fani
j 1940/259
k Weisz Simonné, Rosencweig 

Fáni

801
a יונה
b ( Jona)
c Roza és Mose
e 1885
f Meghalt áv 15-én 700-ban (1940) 
g Schneller József
j MZsL 1940/6
k Schneller József

802/a
a שרה
b (Szara)
c Hindl 
f (1929 április 5-én) (87 év)
h Wollner Sári

j 1929/102
k Schneller Jakabné, Wollner Sári

802/b
a יעקב שנעללער
b ( Jákov Schneller)
c Hana
f Meghalt tammúz 3-án 

676-ban (83 év)
g Schneller Jakab
j 1916/269
k Schneller Jakab

803
a מלכה
b (Malkha)
c Bila
d Cvi Oblatt ha-Lévi
f Meghalt ijjár 19-én 690-ben 

(56 év)
g Oblatt Henrikné
h Heksch Mariska
j 1930/102
k Oblatt Henrikné, Heksch Mária

804
a שינדל
b (Sindl)
c Cirl 
f (67 év)
g Reisz Henrikné
h Oblatt Szidónia
j 1932/312
k Reisz Henrikné, Oblat Szidónia

805
f (1942. január 10-én)
g Schneller Helén
j 1942/6 
k Schneller Ilona

806
a שרה
b (Szara)

c Rivka 
f Meghalt ijjár 25-én 694-ben
g [..] Károlyné
j 1934/115
k Cseh Károlyné, Goldstein 

Rózsi

807
a גילדא
b (Gilda)
c Rivka
g Regner Ignácné
j 1925/164
k Régner Ignácné, Hirschfeld 

Sarolta

808
a מרים
b (Mirjam)
c Fradl 
e 1852
f (1924)
g Steiner Edéné
h Beck Mari
j 1924/146
k Steiner Edéné, Beck Mari

809
f Meghalt adár 21-én 680-ban 

(1920 március 11-én)
g Heksch József
j 1920/167
k Heksch József

810
a לאה
b (Léa)
c Szarele
f Meghalt sziván 15-én 665-ben
g Schönberger Lina
j 1905/281
k Schönberger Adolfné, Schutz 

Lina
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811
a מרים
b (Mirjam)
c Hana
f Meghalt sevát 20-án, 

eltemették 21-én 667-ben 
(1907 február 4-én) (82 év)

g Mari Löwenheim
j 1907/58
k Lövenheim Simonné, Hercz 

Mária

812
a ינטל
b ( Jentl)
f (1908) (90 év)
g Rosenfeld Mórné
h Kohn Netti
j MZsL 1908/6
k Rosenfeld Lipótné, Kohn Eszter

813
a בלימלע
b (Blimele)
c Rikl
d Slomo Deutsch
f Meghalt tévét 22-én 668-ban 

(1908 január 28-án) (66 év)
g Deutch Manóné
h Ganzl Borbála
i Házasságának 46. évében

814
a יטל
b ( Jitl)
d Ávrahám ha-Kohén
f Meghalt [ijjár] 13-án 671-ben
j 1911/181
k Kohn Adolfné, Goldberger Lilla

815
a יטל
b ( Jitl)
c Toibe

f Meghalt sziván [10]-én 671-
ben (1911 június 6-án) (33 év)

g Hirschbein Juli
h Heller
j 1911/223
k Hirschbein Miksáné, Heller 

Julianna

816
a טוביה
b (Toibe)
c Jitl
f Meghalt tévét 18-án 689-ben 

(1928 december 31-én)
g Heller Márkuszné
h Friedman Antónia
j 1928/292
k Heller Márkusné, Friedmann 

Antónia

817
f Meghalt sevát 11-én 676-ban 

(1916 január 15-én)
g Heksch Józsefné
j 1916/29
k Heksch Józsefné, Tuschák Róza

818
a אסתר
b (Eszter)
c Gitl
f Meghalt áv 9-én 678-ban (78 év)
g Heksch Emanuelné
h Fischer Eszter
j 1918/316
k Heksch Mártonné, Fischer Netti

819
a יצחק
b ( Jichák)
c Eszter
e 1858
f (1920)
g Fischer Ignác

j 1920/175
k Fischer Ignácz

820
a יוסף
b ( Joszéf )
c Jákov Braun és Peszl 
f Meghalt tisri 4-én 670-ben  

(1909 szeptember 20-án) 
(24 év)

g Josef Braun
i Vittenczből
j 1909/357
k Braun József

821
a מאיר רעגנער
b (Méir Regner)
c Breindl
f Meghalt sevát 11-én 671-ben 

(1911 február 9-én) (61 év)
g Régner Markusz
j 1911/65?
k Reiner Márk

822
a משה שמואל בראמער
b (Mose Smuél Brámer)
c Jichák Joszéf ha-Lévi és Ziszl 
e 1848
f Meghalt tévét 16-án 5671-ben 

(1911)
g Brámer Mór
i sohet u-bodek (metsző)
j 1911/20
k Brámer Mór 

823
a מרים מאטל
b (Mirjam Matl)
c Krendel 
f Meghalt hesván 12-én 673-ban
g Mandl Adolfné
h Schneller Mária
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j 1912/336
k Mandl Adolfné, Schneller 

Mária

824
a יעקב רייך
b ( Jákov Reich)
c Hana
f Meghalt elul 11-én 674-ben 
 (1924 szeptember 2-án) (17 év)
g Reich Jenő 
j MZsL 1914/7
k Reich Jenő 

825
a לאה
b (Léa)
c Judit
d Méir Regner
f Meghalt tévét 21-én 675-ben 

(1915 január 7-én) (60 év)
g Regner Márkuszné
h Neuman Leni
j 1915/16
k Regner Markuszné 

826
a ארי’, ליב
b (Arjé, Leib)
f (1915 április 9-én) (74 év)
g Hoff mann Pál
j 1915/144
k Hofmann Pál

827
b olvashatatlan

828
a בילא
b (Bila)
c Hana 
f (1918 december 5-én)
g Goldstein Samuné
h Eizler Berta

j 1918/562
k Goldstein Sámuelné, Eisler 

Berta

829
g Werth[..] Kálmánné
j 1918/608
k Wertheimer Kálmánné

830
a אסתר
b (Eszter)
c Rivka 
d Eliezer Hecht
f Meghalt adár-II 25-én 

pénteken 679-ben (1919 
április 25-én) (54 év)

g Netti Hecht
j 1919/139
k Hecht Alajosné, Fleischer Netti

831
a שלום
b (Salom)
c Smuél Júda 
e 1861
f Meghalt ijjár 27-én 685-ben 

(1925)
g Weisz Sándor
j 1925/175
k Weisz Sándor

832
a צארטל
b (Certel)
c Hajjala
f Meghalt sevát 10-én 665-ben 

(23 év)
g Diamant Adolfné

833
a דבורה
b (Dvora)
c Hendl

f Meghalt tévét 18-án 665-ben 
(1904 december 25-én)

g Bandler Simonné
h Kozloczki Debora
j 1904/458
k Bandler Simonné, Kozlóczky 

Julia

834
a פריווא
b (Freive)
c Ikhele
f Meghalt tisri 4-én 685-ben
g Weisz Józsefné

835
a מרים
b (Mirjam)
c Jehiél Kaufmann és Rivka 
f Meghalt niszán 8-án 664-ben 

(1904 március 24-én)
h Kaufmann Mariska
j 1904/102
k Kaufmann Mária

836
a מרים
b (Mirjam)
g Blau Józsefné
h Hecht Marika
j 1903/17
k Blau Józsefné, Hecht Mária

837
a פיגלא
b (Feigle)
c Libe
d Mose Porjesz
f Meghalt tévét 15-én 663-ban 

(1903 január 13-án) (44 év)
g Fani Porjesz
h Rokács
j 1903/10
k Porjesz Mórné, Rokács Fáni
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838
a שרל
b (Szarele)
c Rivka
d Ávrahám Smuél Heks
f Meghalt adár 4-én 662-ben
g Heks Szali
j 1902/38
k Heksch Adolfné, Lengyel 

Száli

839
a שינדל לאה
b (Sindl Léa)
c Toibe
f Meghalt sevát 20-án 662-ben
g Biderman Lotti
j 1902/22
k Biedermann Jakabné, Blakner 

Sarolta

840
a אידל
b (Idl)
f Meghalt elul 9-én 658-ban 

(1898 augusztus 27-én)
g Pozsonyi Juli

841
a הענדל
b (Hendl)
c Szarele
f Meghalt kiszlév 12-én 654-ben
g Eizler Hani
j MZsL 1894/27
k Eisler Lajosné, Steiner Hani

842
a שרה
b (Szara)
c [..] Cvi Hirschfeld 
d Mose Joszéf Vesseli
f Meghalt elul 12-én 654-ben
i Orthodox

j 1893/5
k Vesseli Mórné, Hirschfeld 

Rozália

843
a פערל פפויםל
b (Perl Pfl aum)
c Ráhele
f Meghalt tisri 12-én 652-ben 

(74 év)
j MZsL 1891/29
k Pfl aum Izraelné, Klein Pepi

844
a שפרה
b (Sifra)
c Ávrahám Hajjim Rosenfeld 
f Meghalt tammúz 26-án 

652-ben
g Rosenfeld Zsani
j MZsL 1892/11
k Rosenfeld So(…)

845
a מלכה
b (Malkha)
c Jákov Weisz 
f Meghalt sziván 15-én 652-ben
g Weisz Matild
j MZsL 1892/10
k Weisz Matild

846
a גליקל
b (Glikl)
c Ráhel
d Feiss Heller
f Meghalt adár hónap 

újholdjának napján, 
eltemették 2-án 652-ben 

g Heller [..]ati
j MZsL 1892/3
k Heller Józsefné, Grünvald 

Katalin

847
a לאה קאהן
b (Léa Kohn)
c Hana 
f Meghalt tammúz 9-én 

651-ben (1891 július 15-én) 
(73 év)

g Leni Kohn
h Heller
j MZsL 1891/18
k Kohn Bernátné, Heller Heléna

848
a מרדכי שנעללער
b (Mordekhaj Schneller)
c Krendl
f Meghalt sávuot második 

napján 651-ben
g Schneller Miksa
j MZsL 1891/15
k Sneller Miksa

849
a אסתר
b (Eszter)
d Jisáj Sonenschein

850
a צינא שטיינער
b (Cina Steiner)
f Meghalt tévét 15-én 651-ben
j MZsL 1891/7
k Steiner Kati

851
a חוה
b (Hava)
d Jichák Mose Jehuda Steiner
f Meghalt [..] sziván 650-ben
j MZsL 1890/12
k Steiner Ignáczné, Abeles Éva
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852
a פראדל
b (Fradl)
d Mose Stern
f Meghalt sziván 18-án 650-ben
g Stern Mórné
h Veisz Fáni

853
a אברהם
b (Ávrahám)
c Rikl
f Meghalt kiszlév 14-én 

szombaton 650-ben

854
a טויבע
b (Toibe)
f Meghalt hesván 20-án 650-

ben (1889 november [..])
g Preszburger Antónia
i Orthodox
j 1889/33
k Pressburger Károlyné, 

Friedman Antónia

855
a בילה
b (Bila)
c Frumet
d Mose Schwartz
f Meghalt ijjár 10-én, 

eltemették 12-én 649-ben 
(1889 május 10-én) (50 év)

g Schwarz Betti
j MZsL 1889/11
k Löwi Betti

856
e 1906
f (1929)
g Löwy Sándor
j 1929/257
k Löwy Sándor

857
a שמואל ליב ווייס
b (Smuél Leib Weisz)
f Meghalt tammúz 4-én 654-

ben
j MZsL 1894/15
k Weisz Samu

858
a אברהם
b (Ávrahám)
f Meghalt ijjár 9-én 654-ben

859
a מרדכי צבי
b (Mordekhaj Cvi)
c Mose Joszéf Weisz és Rikl 
f Meghalt niszán 5-én, és 

eltemették 7-én (1892 április 
2-án) (25 év)

g Weisz Herman
j MZsL 1892/6
k Weisz Hermann

860
a שמחה
b (Szimha)
c Jichák Bandler és Ciporle
f Meghalt adár 7-én 647-ben 

(1892 március 6-án)

g Bandler Simon
j MZsL 1892/4
k Bandler Simon

861
a זאב צבי שיללער
b (Zeév Cvi Schiller)
f Meghalt ijjár hónap 

újholdjának napján 650-ben 
(18[90] április 20-án) (68 év)

g Schiller Vilmos
j MZsL 1890/16
k Schiller Vilmos

862
a יצחק וואלף
b ( Jichák Wolf )
c Sindl
f Meghalt purimkor 650-ben 

(1890 február 6-án)
g Ignácz […]
j MZsL 1890/12
k Wolf Ignácz

863
a משה שווארץ הלוי
b (Mose Schwarz ha-Lévi)
c Rivka
f Meghalt kiszlév 27-én 

hanukka 3. napján 659-ben 
(1898 december [..]) (69 év)

g Schwarz Mór

864
e 1907
f (1956)
g Gábor Sándor
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0
a שבע גראסמאנן
b (Seva Groszmann)
f Meghalt 654-ben
i Vámosmikoláról

0
a ישעי’ זילבערשטיין
b ( Jesaja Silberstein)
c Dávid Júda és Sifra Libe 
f Meghalt tammúz 25-én 

hétfőn, eltemették másnap 
kedden 690-ben (73 év)

j 1930/153
k Silberstein Józsua

1
a  רייכל
b (Raikhel)
c Eszter Fradl
d Bonem Abelesz, első férje 

Jichák Cvi Löwy
f Meghalt niszán 26-án 

szombaton 693-ban
i Első férje losonci származású
j 1933/82
k Abelesz Béláné, Hermann 

Regina

2
a פיגא
b (Feige)
c Gitl és Ávrahám
d Dávid Jehuda Silberstein

Az orthodox temető adattára

f Meghalt tisri 27-én 
 csütörtökön, eltemették másnap 
 28-án péntek este (44 év)
i halálozás helye: Pesten 

kórházban, Apja 
marosvásárhelyi

3
a דבורה
b (Dvora)
c Hanele
d Zelig Pápa
f Meghalt tammúz 27-én 701-ben
j 1941/145
k Pápa Zsigmondné, Weiner 

Debora

4
a רבקה
b (Rivka)
c Eszter
d Simeon ha-Kohén
f Meghalt tévét 11-én 703-ban
j 1942/267
k Kohn Simonné, Müller Erzsébet

5
a פראדל
b (Fradl)
c Libele
d Simeon ha-Kohén
f Meghalt marhesván 27-én, 

eltemették kiszlév első napján 
700-ban (69 év)

6
a מלכה
b (Malkha)
c Libele
d Kalman Paskusz
f Meghalt tammúz 29-én, 

eltemették menahem áv 
újholdjának napján 698-ban 
(73 év)

j 1938/175
k Paskusz Kálmánné, 

Schlesinger Mária

7
a שרה רבקה
b (Szara Rivka)
c Blimele
d Simeon Herzl
f Meghalt sziván 28-án, 

eltemették másnap 698-ban
j 1938/156
k Herzl Simonné, Hermann Sári

8
a רחל
b (Ráhel)
c Blimele
d Menahém Herzl
f Meghalt sziván 16-án, 

eltemették 17-én 698-ban

9
a  מחלה
b (Mahala)
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c Blimele
d Slomo Herzfeld
f Meghalt és eltemették 

menahem áv 6-án 697-ben
j 1937/146
k Herzfeld Salamonné, 

Hermann Malvin

10
a הענדל
b (Hendl)
c Mose Herzfeld és Ráhel Léa
d Jichák Hermann
f Meghalt purim napján adár 

14-én 697-ben (78 év)
i Apja szerdahelyi rabbi
j 1937/44
k Hermann Ignáczné, Herzfeld 

Johanna

11
a הדס
b (Hadasz)
c Blimele
d Wolf Hirschfeld
f Meghalt és eltemették elul 

26-án 694-ben

12
a זיסל
b (Ziszl)
c Eszter Fradl
d Salom Cvi Reichenberg
f Meghalt sevát 28-án 695-ben 

(72 év)
i Két fi a és egy leánya volt
j 1935/31
k Reichenberg Hermanné, 

Hermann Zsófi a

13
a רחל
b (Ráhel)
c Ráhel

d Dávid Aharon Donáth
f Meghalt menahem áv 7-én, 
 eltemették péntek este 701-ben
j 1941/152
k Donáth Dávidné, Reiser Regina

14
a רבקה
b (Rivka)
c Dvora
d Ávrahám Grósz
f Meghalt marhesván 15-én 

6[.]5-ben

15
a חי’ שרה
b (Hajja Szara)
c Dávid Jehuda Reisz és Ráhel
d Hajjim Cvi Preisz
f Meghalt kiszlév 18-án 

696-ban (70 év)
i Házasságának 34. évében
j 1935/227
k Preisz J. Hirschné, Reisz Rozália

16
a  פיגא
b (Feige)
c Szara
d Ávrahám Júda Schönberger
f Meghalt hesván 22-én, 
 eltemették 23-án 692-ben 

(74 év)
j 1931/230
k Schönberger Adolfné, 

Moskovics Fáni

17
a אברהם יהודה שאנבערגער
b (Ávrahám Jehuda 

Schönberger)
c Cirl Bila
f Meghalt kiszlév 27-én 

690-ben

j 1929/308
k Schönberger Adolf

18
a יוסף
b ( Joszéf )
c Dov Smuél
e 1900
f Meghalt tammúz 16-án 

755-ben (1995)
g Sámuel József

19
a פראדל
b (Fradl)
c Dov 
f Meghalt tammúz 20-án 

671-ben (1911 július 16-án) 
(88 év)

g Samuel Pinkászné
h Reich Fánny

20
a דוב
b (Dov)
c Pinhasz Samuel és Fradl 
f Meghalt hesván 15-én 

692-ben (1931 október 26-án) 
(66 év)

21
a יוסף
b ( Joszéf )
c Aharon Jehuda Blau 
e 1898
f Meghalt hesván 13-án 741-

ben (1980)
g Blau József

22
a מרים גיטל
b (Mirjam Gitl)
c Krendel
e 1908
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f Meghalt tévét 19-én 731-ben 
(1971)

g Blau Józsefné

23
a אסתר פראדל
b (Eszter Fradl)
c Jichák Reichenberg és Malkha 
f Meghalt tammúz 14-én 703-ban
j 1943/160
k Reichenberg Eszter 

24
a חי’ שינדל
b (Hajja Sindl)
c Mose Ávrahám Reichenberg 

és Peszl 
f Meghalt tammúz 5-én 700-

ban
j 1940/168
k Reichenberg Zseni

25
a יהודית
b ( Jehudit)
c Trojle
d Jákov Winkler
f Meghalt niszán 8-án 704-ben
i Három fi a és két leánya volt
j 1944/102
k Winkler Jakabné, Weisz Netti

26
a שרה
b (Szara)
c Keila
d Zalman Schmidl
f Meghalt tévét 10-én 693-ban

27
a אסתר
b (Eszter)
c Frumet
d Ávrahám Naft áli Schick

f Meghalt ijjár 7-én 689-ben
i Hat fi a és három leánya volt 
j 1929/126
k Schick Henrikné, Letzter 

Anna

28
a אברהם נפתלי שיק
b (Ávrahám Naft áli Schik)
c Toibe
f Meghalt hesván 3-án 704-ben
j 1943/226
k Schik Henrik

29
a צבי
b (Cvi)
c Mordekhaj ha-Lévi Schwarcz 

és Hendl 
e 1906
f Meghalt adár 16-án 741-ben 

(1981)
g Schwarcz Hugó
i Kiskörösről

30/a
a יצחק
b ( Jichák)
c Mora
e 1892
f Meghalt kiszlév 11-én 

709-ben (1948)
g Steiner Jenő

30/b
e 1897
f (1972)
g Révész Adolfné
h Steiner Mária

31
a חיים צבי פרייס
b (Hajjim Cvi Preisz)
c Léa

f Meghalt sevát hónap 1.napján 
szombaton, eltemették 
másnap 699-ben

j 1939/21
k Preisz J. Hirsch

32
a חנוך וואהל הלוי
b (Hanokh Wohl ha-Lévi)
c Hindl
f Meghalt és eltemették tisri 

28-án 699-ben
j 1938/229
k Wohl Henrik

33
a יצחק משה קיסנער
b ( Jichák Mose Kiszner)
c Peszl Léa
f Meghalt adár-II 23-án éjjel, 

eltemették 24-én 695-ben 
(78 év)

i Petényből
j 1935/75
k Kiszner Mór

34
a יעקב ווינקלער
b ( Jákov Winkler)
c Hajja
f Meghalt elul 15-én, eltemették 

másnap
j 1927/233
k Winkler Jakab

35
f (76 év)
g Weisz Ernőné
h Flug Aranka

36
a אברהם משה
b (Ávrahám Mose)
e 1906
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f (1971)
g Weisz Ernő

37
a יששכר דוב שטערן
b ( Jisszakhar Dov Stern)
c Jeroham és Ráhel 
f Meghalt áv 28-án 682-ben
j 1922/291
k Stern Bernát

38
a יעקב הכהן המכונה ר’ קאפל בלוי
b (Jákov ha-Kohén, Koppel Blau)
c Rajtsl
f Meghalt szimhat Tóra 

kimenetelekor 678-ban
i verbói rabbi
j 1917/461
k Blau Kappel

39
a דוד צבי קאטצבורג הכהן
b (David Cvi Katzburg ha-Kohén)
c Rivka
f Meghalt adár 3-án 697-ben

40
a מרדכי בישיטץ
b (Mordekhaj Büschitz)
c Szara
f Meghalt ijjár hónap első 

napján 694-ben
j 1934/92
k Büschitz Márk

41
a בלומא
b (Blume)
c Eszter
d Jehosua Jehuda Pápa
f Meghalt marhesván 2-án 

698-ban (69 év)
i  Férje Tereskéről

42
a ישוע יודא
b ( Jesua Júda)
c Joszéf Pápa és Fradl 
f Meghalt és eltemették sevát 

18-án 696-ban (74 év)
i Tereskéről
j 1936/38
k Pápa Zsigmond

43
a יוסף חיים
b ( Joszéf Hajjim)
c Jehosua Pápa ha-Lévi 

és Blimele 
f Meghalt tévét 23-án 695-ben 

(29 év)

44
a בריינדל קליין
b (Breindl Klein)
c Koppel Blau és Rivka 
f Meghalt marhesván 3-án, 

eltemették marhesván 5-én 
697-ben

45
a חי בילא
b (Hajja Bila)
c Ávrahám ha-Kohén és Szara 
d Hajjim Löwenheim
f Meghalt tévét 27-én, 

eltemették aznap 7[..]-ben

46
a שרה
b (Szara)
d Mordekhaj Leopold
f Meghalt elul 20-án, eltemették 

21-én 685-ben (67 év)

47
a פראדל
b (Fradl)

c Brokhe 
d Jákov Cvi Hutterer
f Meghalt adár 27-én, eltemették 
 28-án 688-ban (72 év)
j 1928/55
k Hutterer Jakabné, Löwinger Fáni

48
a יעקב צבי הוטטערער
b ( Jákov Cvi Hutterer)
c Mirjam
f Meghalt tévét 26-án, 

eltemették másnap 696-ban 
(84 év)

j 1936/17
k Hutterer Jakab

49
a אפרים
b (Efrajim)
c Jákov Cvi Hutterer és Fradl 
f Meghalt ijjár hónap 6-án 

szombaton 698-ban (58 év)
j 1938/120
k Hutterer Ferenc

50
a משה צבי
b (Mose Cvi)
c Dávid Leib Silberstein és Fradl 
f Meghalt kiszlév 23-án, 

eltemették hanukka első 
napján 695-ben (25 év)

i Apja a helybeli rabbi

51
a  פאשקוס יעקב
b ( Jákov Paskusz)
c Cirl
f Meghalt tévét 15-én, 

eltemették másnap 703-ban 
(50 év)

j 1942/270
k Paskusz Jakab
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52
a יצחק זאב לעבאוויטש
b ( Jichák Zeév Lebovics)
c Ráhel
f Meghalt szukkot első napján, 

eltemették másnap 702-ben 
(44 év)

j 1941/191
k Lebovics Vilmos 

53
a יוסף חיים לעבאוויטש
b ( Joszéf Hajjim Lebovics)
c Eszter
f Meghalt tévét 10-én éjszaka, 

eltemették 11-én (68 év)
j 1936/260 1923/384
k Lebovics József / Lebovics Ignác

54
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Avigdor Schönfeld és Fajerl 
f Meghalt sevát 25-én 690-ben
i Hét leánya volt
j 1930/39
k Schönfeld Márk

55
a אביגדור שענפעלד
b (Avigdor Schönfeld)
c Fajerl
f Meghalt elul 10-én 699-ben
j 1939/165
k Schönfeld Viktor

56
a יהודה
b ( Jehuda)
c Dávid Cvi Schweitzer és Mirjam 
f Meghalt tammúz 3-án 

684-ben (62 év)
j 1924/263
k Schweitzer Lipót

57
a שמואל בנימין
b (Smuél Benjámin)
c Méir Hirschfeld 
f Meghalt tévét 24-én 702-ben
j 1942/65
k Hirschfeld Vilmos

58
a אסתר פראדל
b (Eszter Fradl)
c Blimele
d Dávid Mose Aharon 

Hirschfeld
f Meghalt kiszlév 14-én 

690-ben

59
a דוד משה אהרן הירשפעלד
b (Dávid Mose Aharon 

Hirschfeld)
c Méir és Hajja Sindl 
f Meghalt és eltemették 

tammúz 25-én 683-ban
j 1923/225
k Hirschfeld Áron

60
a אליעזר יעקב ליפשיטץ
b (Eliezer Jákov Lipschitz)
c Szara Netl
f Meghalt tévét újholdjának 

első napján hétfőn 682-ben
j 1922/1 
k Lipschitz Jakab

61
a משה יצחק
b (Mose Jichák)
c Ávrahám Teltsch és Cirl 
f Meghalt és eltemették sziván 

2-án 695-ben (70 év)
j 1935/123
k Teltsch Ignác

62
a  בנימין טעלטש
b (Benjámin Teltsch)
c Hajja Tolca
f Meghalt elul 27-én 705-ben 

(41 év)
j 1945/467
k Teltsch Benő

63
a משה ברוין
b (Mose Braun)
c Hajja Szara
f Meghalt tévét 3-án 685-ben
j 1924/437
k Braun Mózes

64
a מאיר ברוין
b (Méir Braun)
c Mirjam
f Meghalt adár 26-án 681-ben
i sakter helyben
j 1921/104
k Braun Márk

65
a מנחם לעפקאויטש
b (Menahém Lefk ovits)
c Rivka
f Meghalt sevát 8-án 674-ben (56 év)
i A Sasz hevra tisztviselője
j 1914/49
k Lefk ovits Emánuel 

66
a חיים דוד
b (Hajjim Dávid)
c Jákov Snyders és Eszter 
f Meghalt kiszlév 9-én, eltemették 
 10-én 667-ben (46 év)
i Rav Szigetből
j 1906/393
k Snyder Dávid
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67
a קלונימוס
b (Kalonimosz)
c Ávrahám Naft áli Schmidl 

és Fradl
f Meghalt sziván 19-én 664-ben 

(72 év)
j 1904/203
k Schmidl Károly

68
a שמעיהו פאפא הלוי
b (Semajáhu Pápa ha-Lévi)
c Fradl
f Meghalt és eltemették sevát 

6-án 699-ben (75 év)
j 1939/25
k Pápa Sándor

69
b olvashatatlan

70
a עלקא
b (Elke)
c Zelda
d Aharon Löwinger
f Meghalt tévét 7-én szombaton, 
 eltemették 8-án 698-ban (25 év)

71
a חוה
b (Hava)
c Fradl
d Jákov Koppel Ernst
f Meghalt ijjár 27-én 685-ben

72
a מרים
b (Mirjam)
c Sifra Eszter
d Rafaél Aharon Pápa
f Meghalt szukkot 2. napján 

691-ben

73
a צירל
b (Cirl)
c Jona Heinrich és Matl 
d Ruben Hirschfeld
f Meghalt tévét 26-án 682-ben 

(35 év)
i Apja Jona Heinrich rabbi 

Schlainingben
j 1922/41
k Hirschfeld Rezsőné, Heinrich 

Cecilia

74
a מרים
b (Mirjam)
c Leib Eckstein és Reisel 
d Júda Natanél Spitzer
f Meghalt kiszlév 16-án, 

eltemették másnap 681-ben
i Férje dajjan Eisenstadtban
j 1920/444
k Spitzer Sámuelné, Eckstein 

Mari

75
a גנענדל
b (Gnendl)
c Dobris
d Méir Braun
f Meghalt Gedalja böjtjének 

napján 686-ban
j 1925/262
k Braun Mátyásné, Wollner Anna

76
a רבקה
b (Rivka)
c Efrajim Löwy és Hana 
d Koppel Blau
f Meghalt adár-II 25-én 676-ban
i Magyar Bród
j 1916/145
k Blau Koppelné, Löwy Regina

77
a פיגא
b (Feige)
c Blime
d Dov Stern
f Meghalt sziván 18-án 673-ban 

(44 év)
j 1913/225
k Stern Majerné, Lieberman 

Fáni

78
f (74 év)
g Goldstein Ármin

79
a שמחה האללענדער
b (Szimha Holländer)
f Meghalt niszán 4-én, 

eltemették 6-án 668-ban 
(1908 április 5-én) (36 év)

g Holländer Zsigmond

80
a דבורה
b (Dvora)
c Simeon Renner és Eszter Fradl 
f Meghalt peszah estéjén, 

eltemették az ünnep második 
napján 680-ban (15 év)

j 1920/205
k Renner Etel

81
a שרה
b (Szara)
c Eszter Fradl
d Benjámin Kolman
f Meghalt niszán 28-án péntek 
 este, eltemették ijjár újholdjának 
 első napján 680-ban
j 1920/225
k Kolman Benőné, Herman 

Rozália
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82
a בנימין קאלמאן
b (Benjámin Kolmann)
c Dvora
f Meghalt tévét 23-án, 

eltemtették aznap 682-ben
j 1922/33
k Kolman Beni

83
a אברהם מנחם הערמאן
b (Ávrahám Menahém 

Hermann)
c Eszter
f Meghalt sevát 12-én, 

eltemették másnap 682-ben
j 1922/20
k Herman Manó

84
a בלימלא
b (Blimele)
d Ávrahám Menahém Hermann
f Meghalt áv 11-én 679-ben
j 1919/304
k Hermann Manóné, Hermann 

Netti

85
a אסתר פראדל
b (Eszter Fradl)
c Wolf Hirschfeld és Hadasz 
f Meghalt és eltemették tisri 

25-én 678-ban

86
a חיה שינדל
b (Hajja Sindl)
c Eszter Fradl
d Méir Hirschfeld
f Meghalt és eltemették sevát 

6-án 676-ban

87
a מאיר הירשפעלד
b (Méir Hirschfeld)
c Hava
f Meghalt kiszlév hónapban, 

eltemették másnap 671-ben
j 1910/423
k Hirschfeld Mayer

88
a יצחק הערמאנן
b ( Jichák Hermann)
c Eszter
f Meghalt adár 23-án 670-ben
j 1909/413
k Hermann Ignác

89
a שלמה
b (Slomo)
c Mose Herzfeld és Ráhel Léa 
f Meghalt hesván 10-én, 

eltemették másnap 676-ban
j 1915/425
k Herzfeld Salamon

90
a מתתי
b (Matitja)
c Leib Hirschfeld és Hava 
f Meghalt sziván első napján, 

eltemették másnap sziván 
másod napján 678-ban

j 1918/214
k Hirschfeld Mór

91
a משה אברהם
b (Mose Ávrahám)
c Hava
f Meghalt tévét 5-én, eltemették 

6-án 679-ben (76 év)

92
a אברהם
b (Ávrahám)
c Méir Grósz és Eszter 
f Meghalt sevát 6-án 682-ben 

(75 év)
j 1922/54
k Grósz Adolf

93
a יונתן אונגאר
b ( Jonátán Ungár)
c Eszter
f Meghalt adár-II 21-én 

703-ban (74 év)
i A Vaad limmudim 

(tanulmányi tanács) alapítója
j 1943/81
k Ungár Jónás

94
a משה שמואל
b (Mose Smuél)
c Ansel Neumann és Dvora 
f Meghalt kiszlév 10-én 

668-ban (74 év)
j 1907/463
k Neumann Mózes Sámuel

95
a רחל
b (Ráhel)
c Fradl
d Mose Smuél Neumann
f Meghalt hesván 19-én péntek 

este, eltemették 21-én 672-ben
j 1911/432
k Neumann Sámuelné, Schmidl 

Regina

96
a מנדל פאפא הלוי
b (Mendl Pápa ha-Lévi)
c Fradl
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f Meghalt áv 2-án szombaton 
681-ben

i Koppell Blau veje
j 1921/285
k Pápa Manó

97
a פיגלא
b (Feigle)
c Joszéf Pápa és Fradl 
d Kalman Schmidl, első férje 

Mordekhaj Löwinger
f Meghalt sziván 9-én 681-ben 

(70 év)
i Első férjétől 4 gyermek
j 1921/219
k Schmidl Károlyné, Pápa Fáni

98
a יוסף פאפא הלוי
b ( Joszéf Pápa ha-Lévi)
c Hava
f Meghalt sevát 8-án, eltemették 

aznap 664-ben (82 év)

99
a פראדל
b (Fradl)
c Feigle
d Joszéf Pápa
f Meghalt elul 22-én, eltemették 

másnap 654-ben

100
a שרה
b (Szara)
c Mose Cvi Stern és Gitl 
d Jesaja Silberstein
f Meghalt tisri 7-én 655-ben
i Apja Szerdahelyi

101
a בונא
b (Bona)

c Ráhel
d Menahém Neumann
f Meghalt sevát 10-én 655-ben
i Két fi a volt
j 1895/2
k Neumann Emanuelné, 

Rechnitz Betti

102
a פייערל
b (Fajerl)
c Ráhel
d Avigdor Schönfeld
f Meghalt és eltemették kiszlév 

22-én péntek este 660-ban
j 1889/497
k Schönfeld Viktorné, Kuber 

Jozefi na

103
a רחל
b (Ráhel)
c Fajerl
d Joszéf Hajjim Lebovics
f Meghalt adár 11-én 700-ban
j 1940/47
k Lefk ovics Emánuelné, Funk Száli

104
a רבקה לאה
b (Rivka Léa)
c Mose Pollák és Jitl 
d Jesaja Silberstein
f Meghalt peszah utolsó napján 

656-ban (64 év)
i Apja bonyádi rabbi
j 1896/121
k Pollák Eleonóra

105
a הינדא
b (Hinde)
c Eszter és Ásér
d Cvi Tauszki

f Meghalt adár 9-én 670-ben
j 1910/45
k Tauszki Hermanné, Roseinfeld 

Henrietta

106
a לאה
b (Léa)
c Hajjim Jákov Dávid Löwy és Fejle 
f Meghalt hanukka második 

napján 698-ban (12 év)
j 1937/242
k Löwy Lea

107
a אברהם יהודה קאלמאנן
b (Ávrahám Jehuda Kolmann)
c Hadasz
f Meghalt és eltemették ijjár 

2-án 699-ben (55 év)
j 1939/83
k Kolmann Gyula

108
a מאיר יודא קאלמאן
b (Méir Júda Kolmann)
c Szara
f Meghalt tévét 8-án 685-ben 

(43 év)
j 1925/15
k Kolmann Lipót

109
a אלעזר הירשפעלד
b (Eliezer Hirschfeld)
c Svarcl
f Meghalt tévét 28-án 695-ben
j 1935/3
k Hirschfeld Lázár

110
a שווארצל
b (Svarcl)
d Ávrahám Hajjim Hirschfeld
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f Meghalt sziván 12-én, 
eltemették 13-án 692-ben 
(55 év)

j 1932/156
k Hirschfeld Adolfné, Breuer 

Zsófi a

111
a שלמה זלמן
b (Slomo Zalman)
c Kalonimosz Smidl és Léa 
f Meghalt tévét 6-án, eltemették 

aznap 694-ben (67 év)
j 1933/264
k Smidl Samu

112
a ישראל משה
b ( Jiszráél Mose)
c Menahém Neumann és Dina 
f Meghalt marhesván 19-én, 
 eltemették 21-én 706-ban (5 év)

113
i Martírhalált haltak

114
a מינקא חנה
b (Minka Hana)
c Roza
d Cvi Neumann
f Meghalt niszán 13-án, 

eltemették másnap, peszah 
előestéjén 694-ben (57 év)

j 1934/79
k Neumann Henrikné, Weisz Janka

115
a אסתר
b (Eszter)
c Mose Smuél Reichenthal 

és Hadasz 
d Jichák Eliezer Abeles
f Meghalt sziván 12-én 694-ben

i Megemlékeznek: Rahelról 
Jichák Eliezerről

j 1934/126
k Abeles Lajosné, Reichental Netti

116
a אסתר
b (Eszter)
c Reisel 
d Menahém Pápa ha-Lévi
f Meghalt szimhat Tóra napján 

665-ben (32 év)
i Két leánya volt
j 1904/365?
k Pápa Andrásné, Löwy Ernesztin

117
a רחל
b (Ráhel)
c Jákov Schönfeld és Eszter 
d Bonem Abelesz
f Meghalt hesván [..] 

szombaton, eltemették 11-én 
656-ban

118
a לאה
b (Léa)
c Perl
d Mose Leib Abelesz
f Meghalt és eltemették sevát 

14-én 665-ben (72 év)
i Hét fi a volt
j 1905/33
k Abelesz Mórné, Reiser 

Leonóra

119
a משה יהודא
b (Mose Jehuda)
c Gabriél Abelesz és Szara 
f Meghalt tisri 5-én 677-ben (85 év)
j 1916/389
k Abelesz Mór

120
a בנימין אבעלעס
b (Benjámin Abeles)
c Léa
f Meghalt és eltemették hesván 

18-án szombat kimenetelekor 
688-ban (75 év)

i Hevra kadisa elnöke
j 1927/277
k Abeles Béla

121
a מינדל
b (Mindl)
c Júda Pollák és Reisel 
d Slomo Cvi Abelesz
f Meghalt kiszlév 15-én 703-ban
j 1942/236
k Abelesz Sándorné, Pollák 

Anna

122
a רבקה
b (Rivka)
c Pinhasz ha-Lévi és Hanele 

123
a מלכה
b (Malkha)
c Pinhasz ha-Lévi 
f Meghalt jom kippur napján 

668-ban

124
a חנה
b (Hana)
c Fradl
d Pinhasz Löwy
f Meghalt adár 28-án, eltemették 
 29-én 686-ban (68 év)

125
a פנחס הלוי
b (Pinhasz ha-Lévi)
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c Dov és Blimele 
f Meghalt adár 1-én 678-ban

126
a יהודא שלעזינגער
b ( Jehuda Schlesinger)
c Simson és Eszter 
f Meghalt sziván 16-án 684-ben
i A csúzi Simon Fischbaum veje
j 1924/248
k Schlesinger József

127
a יהושע יודא לעווינגער
b ( Jehosua Júda Löwinger)
c Feigle
f Meghalt niszán 15-én, 

eltemették 16-án 697-ben 
(66 év)

j 1937/70
k Löwinger F. Sándor

128
a מרים
b (Mirjam)
c Hana
d Jehosua Jehuda Löwinger
f Meghalt sevát 27-én, 

eltemették a 690-ben
j 1930/40
k Löwinger Sándorné, Kohn Mina

129
a מרדכי יצחק
b (Mordekhaj Jichák)
c Jesua Leib Lövinger és Mirjam 
f Meghalt és eltemették tévét 

27-én 679-ben (18 év)
j 1918/612
k Lövinger Miksa

130/a
a משה
b (Mose)

c Gérson 
e 1886
f (1980)
g Ádám Bernát

130/b
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
c Hana
e 1903
f (1979)
g Ádám Bernátné

131
a צבי פאפא הלוי
b (Cvi Pápa ha-Lévi)
c Jitl
f Meghalt adár-II 23-án 

703-ban (87 év)
j 1943/85
k Pápa Herman

132
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Jona Jehuda Hirn és Léa 
f Meghalt hesván 5-én 694-ben 

(96 év)
j 1933/224
k Hirn Márk

133
a ליבא
b (Libe)
c Mordekhaj Hirschfeld 
d Mordekhaj Hirn
f Meghalt adár-II 4-én 692-ben
j 1932/72
k Hirn Márkné, Hirschfeld 

Hermina

134
a שלמה
b (Slomo)

c Hajjim Haas és Seva 
f Meghalt peszah második 

napján 677-ben
j 1917/173
k Haas Salamon

135
a משה רייכמאן
b (Mose Reichmann)
c Gitl
f Meghalt hesván 17-én, 

eltemették másnap 678-ban 
(52 év)

j 1917/473
k Reichmann Mózes

136
a מאיר
b (Méir)
c Szinaj Cvi Schwarcz 

és Minka 
f Meghalt tammúz 22-én 

678-ban (70 év)
j 1918/291
k Schwarcz Márk

137
a רבקה
b (Rivka)
c Jona és Hindl 
d Méir Schwarcz
f Meghalt tammúz 20-án 

695-ben (84 év)
j 1935/155
k Swarcz Márkné, Perlusz Róza

138
a מיכאל שמידל
b (Mikhael Schmidl)
c Léa
f Meghalt peszah ünnepe utáni 

első nap 686-ban (61 év)
j 1926/77
k Schmidl Mihály



AZ ORTHODOX TEMETŐ ADATTÁRA 383

139
a אלכסנדר
b (Alekszander)
c Akiva Ungár és Mindl 
f Meghalt tévét 18-án 683-ban
i Apja rabbi
j 1923/4
k Ungár Sándor

140
a דוד גראסמנן
b (Dávid Groszmann)
c Seva
f Meghalt marhesván 2-án, 

eltemették 3-án 681-ben 
(61 év)

j 1920/400
k Groszmann Dávid

141
a מרים
b (Mirjam)
c Nehama
d Dávid Groszmann
f Meghalt sevát 28-án 704-ben
j 1944/60
k Groszmann Dávidné, Steiner 

Mária

142
a אביגדר הלוי לעווינהיים
b (Avigdor ha-Lévi Löwenheim)
c Mirjam
f Meghalt áv 26-án 701-ben
j 1941/162
k Löwenheim Fülöp

143
a שמואל
b (Smuél)
c Avigdor Löwenheim
f Meghalt áv 4-én, eltemették 

6-án 685-ben

144
a יהושוע ברוין
b ( Jehosua Braun)
c Blume
f Meghalt menahem áv 28-án 

683-ban
j 1923/269
k Braun Sándor

145
a שמעון
b (Simeon)
c Jákov Hirsch Hutterer és Fradl 
f Meghalt sziván 19-én 

szombaton 677-ben (27 év)
j 1917/279
k Hutterer Simon

146
a אסתר פראדל
b (Eszter Fradl)
c Jehezkiél Hirschfeld és Léa 
f Meghalt adár 19-én 679-ben
j 1919/98
k Hirschfeld Frida

147
a חיי שינדל
b (Hajja Sindl)
c Jehezkiél Hirschfeld és Léa 
f Meghalt adár 6-án 679-ben
j 1919/66
k Hirschfeld Fáni

148
a יצחק יהודא
b ( Jichák Jehuda)
c Schwarzl 
f Meghalt tammúz 29-én 

6[.]2-ben

149
a מחלה
b (Mahala)

c Mose Dávid Aharon 
Hirschfeld és Eszter Fradl 

f Meghalt tévét 18-án 659-ben
j 1899/1
k Hirschfeld Margit

150
a יצחק
b ( Jichák)
c Sindl 
f Meghalt elul elsején hétfőn 

658-ban

151
a יונה יהודה
b ( Jona Jehuda)
c Mordekhaj Hirn és Libe 
f Meghalt tisri 20-án 656-ban 

(18 év)
i Szülei egyetlen fi a
j 1896/426?
k Hirn Lajos

152
a שמואל בנימין זאב
b (Smuél Benjámin Zeév)
c Kalman Schmidl és Léa 
f Meghalt tévét 20-án 654-ben 

(20 év)
j 1894/1
k Schmidl Wilmos

153
a משה דוד אריה
b (Mose Dávid Arjé)
c Ásér és Gitl 
f Meghalt niszán 29-én 659-ben 

(21 év)

154
a יעקב הירשפעלד
b ( Jákov Hirschfeld)
c Hendl
f Meghalt adár 25-én 696-ban
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i A vasúti sineken érte a halál
j 1936/66
k Hirschfeld Jenő

155
a משה בערגער
b (Mose Berger)
c Élijáhu és Rivka 
f Meghalt adár 6-án, eltemették 

9-én 676-ban

156
a יהודה שיק
b ( Jehuda Schik)
c Blume
f Meghalt adár 13-án, 

eltemették 14-én 666-ban
j 1906/93
k Schik Jakab 

157
a משה, מאזעס קנעפפלער
b (Mose, Mozesz Knöpfl er)
c Feigle
f Meghalt tévét 5-én 657-ben
j 1896/525
k Knöpfl er Mózes

158
a אליקים, לקיש ערנסט
b (Eljakim, Lakis Ernst)
c Rivka
f Meghalt marhesván 2-án 

kedden 658-ban
j 1898/394
k Ernst Lajos

159
a שלמה
b (Slomo)
c Pinhasz Goldschmiedt és 

Szara Léa
f Meghalt tammúz 21-én, 

eltemették 22-én 661-ben

j 1901/246
k Goldschmiedt Salamon

160
a אהרן לעווינגער
b (Aharon Löwinger)
c Szara
f Meghalt adár 7-én 669-ben 

(83 év)
j 1909/70
k Löwinger Adolf

161
a מרדכי גאלדמאן
b (Mordekhaj Goldmann)
f Meghalt adár 8-án 670-ben 

(80 év)
j 1910/43
k Goldman Márk

162
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Smuél Leopold és Hava 
f Meghalt tévét 25-én, 

eltemették 26-án 6[..]-ban 
(71 év)

j 1907/531?
k Leopold Markusz

163
a אברהם יהודה רייטצער
b (Ávrahám Jehuda Reitzer)
c Cirl
f Meghalt kiszlév 20-án 

664-ben

164
a גיטל
b (Gitl)
c Matitja Hirschfeld és Léa 
d Pejs Jungreisz
f Meghalt niszán 5-én, 

eltemették 6-án 674-ben

165
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
c Mose Schreiber és Reisel 
d Jákov Abelesz
f Meghalt szukkot 

félünnepének 3. napján hétfőn 
674-ben

166
a בלומא
b (Blume)
c Toibe
d Mose Braun
f Meghalt és eltemették adár 

20-án 662-ben
j 1902/63
k Braun Mózesné, Schik Betti

167
a קילא
b (Keila)
c Aharon Jehuda, Leib Eckstein 

és Ráhel 
d Slomo Reiser
f Meghalt adár-II 13-án, 

eltemették másnap purim 
napján 662-ben

j 1902/98
k Reiser Sámuelné, Eckstein 

Katalin

168
a ליבלא
b (Libele)
c Akiva Ungár és Mindl 
f Meghalt niszán 3-án 695-ben
j 1935/84?
k Steiner Joachimné, Ungár 

Erzsébet

169
a מינדל
b (Mindl)
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c Aharon Jehuda Leib Eckstein 
és Reisel 

d Akiva Ungár
f Meghalt áv 17-én szerdán 

662-ben
j 1902/329
k Ungár Jakabné, Eckstein Mina

170
a שינדל
b (Sindl)
c Blimele
d Avigdor Schönfeld
f Meghalt áv 7-én, eltemették 

8-án másnap 66[.]-ben (27 év)
j 1905/389
k Schönfeld Viktorné, Herman 

Zsani

171
a מלכה
b (Malkha)
c Szara
d Jehuda Schik
f Meghalt kiszlév 4-én, 

eltemették 5-én 666-ben
j 1905/530
k Schik Jakabné, Schik Mária

172
a אסתר
b (Eszter)
c Reisel
d Slomo Haas
f Meghalt kiszlév 6-án, 

eltemették 7-én 666-ban
j 1905/534
k Haas Salamonné

173
a חנה
b (Hana)
c Dávid Weinberger és Blume
d Lipmann Katzburg

f Meghalt kiszlév 24-én 
670-ben (29 év)

j 1909/449
k Katzburg Lipótné

174
a אסתר
b (Eszter)
c Ávrahám Jehosua Schwartz 

és Blume
d David Cvi Katzburg
f Meghalt hesván 22-én, 

eltemették aznap 686-ban 
(62 év)

i 44 évet élt házasságban
j 1925/288
k Katzburg Dávidné, Schwartz 

Etel

175
a שלמה דייטש
b (Slomo Deutsch)
c Dvora
f Meghalt tisri 28-án, 

eltemették marhesván hónap 
első napján 701-ben

176
a מרדכי
b (Mordekhaj)
c Méir Fischer és Eszter 
f Meghalt ijjár 8-án szombaton 

692-ben
j 1932/132
k Fischer Miksa

177
a אהרן פריזאנט הלוי
b (Aharon Prizant ha-Lévi)
c Rezl
f Meghalt niszán 12-én 690-ben 

(18 év)
j 1930/73
k Prizant Adolf

178
a מתתי
b (Matitja)
c Nátán Neta Mandel és Szara 
f Meghalt adár 23-án 688-ban 

(8 év)

179
a משה יצחק
b (Mose Jichák)
c Wolf Hirschfeld és Hadasz 
f Meghalt adár 4-én, eltemették 

másnap 680-ban (15 év)
j 1920/124
k Hirschfeld Ignácz 

180
a דוד דוב 
b (Dávid Dov)
c Schwartzl 
f Meghalt adár 21-én, 

eltemették 22-én 665-ben
j 1905/90? 
k Hirschfeld Dávid

181
a נתן נטע
b (Nátán Neta)
c Jehiél Mose Mandel és Léa 
f Meghalt sevát 28-án, 

eltemették adár 2-án 703-ban

182
a משה יוסף גוטטמאנן
b (Mose Joszéf Guttmann)
c Pinhasz Dávid és Gitl 
f Meghalt sziván 5-én péntek 

este
i Budapesti kórház

183
a ישראל
b ( Jiszráél)
c Leib Klein és Szina 
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f Meghalt sevát 672-ben (29 év)
i Budapesti kórházban halt meg
 Apósa Becalél Grosz, Tokajból

184
a ברוך אברהם
b (Barukh Ávrahám)
c Joszéf Jehosua Horowitz és Léa 
f Meghalt sevát 22-én 674-ben 

(41 év)

185
a יעקב יוסף צבי גרינפעלד
b ( Jákov Joszéf Cvi Grünfeld)
f Meghalt tammúz 13-án 675-ben
i Pesten halt meg
 Tanító (volt) Tapolcsányban

186
a שלום צבי רייכענבערג
b (Salom Cvi Reichenberg)
c Hindl
f Meghalt tisri 14-én 690-ben 

(86 év)
i Magendorfból
j 1929/247
k Reichenberg Hermann

187
a משה לאוו
b (Mose Löw)
c Dávid Cvi 
f Meghalt 671-ben
i Nagytétényből
j 1911/111
k Löw Mózes

188
a יששכר דוב אבעלעס
b ( Jisszakhar Dov Abelesz)
c Szara
f Meghalt niszán 5-én 664-ben
j 1904/99
k Abelesz Bernát

189
a מרדכי רייזער
b (Mordekhaj Reiser)
c Ráhel
f Meghalt adár 8-án 666-ban 

(88 év)
j 1906/29
k Reiser Márk

190
a זאב
b (Zeév)
c Smuél Teich és Reisel
f Meghalt tammúz [.] 666-ban
j 1906/246
k Teich Vilmos

191
a משה אברהם
b (Mose Ávrahám)
c […] Blau és Gnendl
f Meghalt áv 26-án 669-ben 

(33 év)
j 1909/299
k Blau Márton

192
a שרה
b (Szara)
c Méir Weinberger és Jitl 
d Mose Ávrahám Blau
f Meghalt sávuot első napján 

670-ben (52 év)
i Egy fi a és négy leánya volt

193
a חנה
b (Hana)
c Certel
d Jehosua Freund
f Meghalt niszán 11-én 677-ben
j 1917/163
k Freund Simonné, Knapp 

Johanna

194
a יהושע
b ( Jehosua)
c Leib Freund és Certel 
f Meghalt kiszlév 17-én 

677-ben (86 év)
j 1916/464
k Freund Simon

195
a אסתר
b (Eszter)
c Breindl
d Azriél Deutsch
f Meghalt sevát 19-én 685-ben 

(84 év)
j 1925/47
k Deutsch Izraelné, Kramer Netti

196
a בילא
b (Bila)
c Mose Bonyhád 
d Sraga […]
f Meghalt tévét 5-én péntek este 

680-ban
i Apja szerdahelyi dajjan

197
a שרגא פייש פליישמאן
b (Sraga Pejs Fleischmann)
c Jehudit
f Meghalt elul 10-én 668-ban

198/a
a יהודית
b ( Jehudit)
c Eszter
f Meghalt adár hónap első 

napján 664-ben

198/b
a זלמן ליב פליישמאנן
b (Zalman Leib Fleischmann)
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c Szarele
f Meghalt ijjár 14-én 664-ben
j 1904/143
k Fleischman Sámuel

199
a חיילה
b (Hajjala)
c Mirjam
d Mose Ávrahám Hirschfeld
f Meghalt niszán 11-én 665-ben 

(58 év)
i Férje Vadkertből, hat fi a és két 

leánya volt

200
a גיטל
b (Gitl)
c Mahala
d Ber Abelesz
f Meghalt sziván 23-án 656-ban
j 1896/245?
k Waldfi sch Katalin

201
a רבקה
b (Rivka)
c Hava
d Jákov Winkler
f Meghalt adár-II 14-én 

654-ben
j 1894/2
k Winkler Jakabné, Hirschfeld 

Rebeka

202
a רבקה
b (Rivka)
c Simeon Fischbein 
d Mesulam Katzburg
f Meghalt menahem áv 27-én 

655-ben
i Négy fi a és két leánya volt
j 1895/7

k Katzburg Salamonné, 
Fischbein Rebeka

203
a פייערל
b (Pejerl)
c Avigdor Schönfeld és Sindl 
f Meghalt tévét 14-én 677-ben
j 1917/14
k Schönfeld Jozefa

204
a שפרה גיטל
b (Sifra Gitl)
c Szara Silberstein

205
a דינה
b (Dina)
d Mose Löw
f Meghalt tévét 17-én 664-ben
j 1904/454 1904/76?
k Löw Mózesné, Paskusz Diana / 

Lövy Márkuszné, Schneller Szali

206
a מאיר
b (Méir)
c Mose Fischer és Perl 
f Meghalt ijjár 7-én 704-ben

207
a בילה
b (Bila)
c Hindl
d Méir Schlesinger
f Meghalt tisri 25-én 701-ben (76 év)
j 1940/236
k Schlesinger Márkné, Herzfeld 

Berta

208
a יהודית
b ( Jehudit)

c Rivka
d Aharon Lackenbach
f Meghalt tévét 20-án 694-ben
j 1934/9
k Lackenbach Adolfné, 

Winternitz Júlia

209
a אהרן לאקענבאך
b (Aharon Lackenbach)
c Ráhel
f Meghalt tammúz 8-án 

690-ben (77 év)
j 1930/131
k Lackenbacher Adolf

210
a מרדכי לב מנגערהוט
b (Mordekhaj Leib Mangerhut)
c Cirl
f Meghalt tévét 20-án 682-ben

211
a יוסף דוד קנאפפלער
b ( Joszéf Dávid Knöpfl er)
c Dajala
f Meghalt tévét 11-én 682-ben
j 1922/14
k Knöpfl er József

212
a דוד ווילהיים
b (Dávid Wilheim)
c Hajjala
f Meghalt niszán 13-án 688-ben 

(84 év)
j 1928/66
k Wilheim Dávid

213
a שמואל וואלף בוכינגער
b (Smuél Wolf Buhinger)
c Ásér és Bila 
f Meghalt ijjár 7-én 698-ban



388 ADATTÁRAK

j 1938/121
k Buhinger Samu

214
a טובי’ וויזנער
b (Tuvi Weiszner)
c Malkha
f Meghalt tammúz első napján 

681-ben (67 év)
j 1921/246
k Weiszner Tóbiás

215
a ישראל פארקאוויטש
b ( Jiszráél Farkovics)
c Rivka
f Meghalt ijjár 15-én 696-ban
j 1936/101 
k Farkovics Izrael

216
a אהרן ליב פירסט
b (Aharon Leib Fürst)
c Fejle
f Meghalt sevát 29-én 694-ben 

(48 év)
i Mattersdorfból
j 1934/39
k Fürst Adolf

217
a זאב דוב פארקאש
b (Zeév Dov Farkas)
c Sose
f Meghalt sevát 14-én 688-ban 

(54 év)

218
a שלמה
b (Slomo)
c Mordekhaj Reiser és Léa 
f Meghalt niszán 11-én 687-ben
j 1927/111
k Reiser Samu

219
a אברהם
b (Ávrahám)
c Naft áli 
e 1921
f (1984)
g Eisler Pál

220
a הדס
b (Hadasz)
c Blime
d Menahém Eisler
f Meghalt szukkot első napján, 

eltemették másnap 697-ben 
(70 év)

j 1936/197
k Eisler Tivadarné, Fleischmann 

Johanna

221
a מנחם אייזלער
b (Menahém Eisler)
c Bona
f Meghalt és eltemették ijjár 

9-én 694-ben
j 1934/101
k Eisler Tivadar

222
a יודה
b ( Júda)
c Szara
f Meghalt kiszlév 27-én Hanuka 

3. napján 692-ben

223
a שרה
b (Szara)
c Eszter
d Jehuda Heksch
f Meghalt adár-II 25-én 

681-ben (84 év)
j 1921/143

k Heksch Lipótné, Rosenfeld 
Rozália

224
a יעקב ליב רייזער
b ( Jákov Leib Reiser)
c Léa
f Meghalt adár 27-én 688-ban 

(86 év)
j 1928/54
k Reiser Jakab

225
a ראכל
b (Ráhel)
c Rivka
d Jákov Leib Reiser
f Meghalt adár-II 2-án 

szombaton, eltemették 3-án 
681-ben (74 év)

j 1921/111
k Reiser Jakabné, Gülei Róza

226
a שרה
b (Szara)
c Jesaja Silberstein és Szara 
f Meghalt sevát 26-án 675-ben 

(22 év)

227
a רייטצל הנדל
b (Rejtcl Hendl)
c Mose Berger és Eszter 
f Meghalt tammúz 13-án 

676-ban (21 év)
j 1916/246
k Berger Aranka

228
a מאטל
b (Matl)
c Mose Berger és Eszter 
f Meghalt tisri 26-án 701-ben (27 év)
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j 1940/237
k Berger Márta

229
a אסתר
b (Eszter)
c Keila Reiser 
f Meghalt sávuot utáni első nap 

663-ban
j 1903/190?
k Reiser Eszter

230
a אסתר
b (Eszter)
c Szara Dajala
d Joszéf Jichak Smuél Szamek
f Meghalt sziván 14-én 668-ban
j 1908/189
k Szamek Sámuelné, Spiller 

Netti

231
a שרה
b (Szara)
c [..] Deutsch és Gitl 
d Ruben Hirschfeld
f Meghalt kisz[l]év 3-án 

674-ben (30 év)
i Két fi a és két leánya volt
j 1913/454
k Hirschfeld Rezsőné, Deutsch 

Rozália

232
a מאיר ווינבערגער
b (Méir Weinberger)
c Fradl
f Meghalt tévét elsején este 

hanukka 5.napján, eltemették 
hanukka 7. napján 667-ben

j 1907/220
k Weinberger Miksa

233
a ייטל
b ( Jitl)
c Hana
d Méir Weinberger
f Meghalt ijjár hónap első 

napján, eltemették másnap 
654-ben (73 év)

j 1894/4
k Weinberger Martonné, 

Schönfeld Juli

234
a בילא
b (Bila)
c Frida
d Becalél Wolf
f Meghalt szombat 

kimenetelekor, eltemették 
kiszlév 7-én vasárnap 656-ban

j 1895/79
k Wolf Teréz

235
a פרדל
b (Fradl)
c Libele
d Jákov Zekharia Winternitz
f Meghalt ijjár 24-én 656-ban

236
a אסתר
b (Eszter)
c Libele
d Méir Grosz
f Meghalt tévét 12-én 661-ben
j 1901/3
k Grosz Mayerné, Stiglitz Netti

237
a נפתלי נטע
b (Naft áli Neta)
c Hindl Gitl és Ari
f Meghalt tisri 26-án 690-ben

i Apja a rothenburgi Méir 
leszármazottja

j 1929/260
k Rottenburg Naft ali

238
a לאה
b (Léa)
c Hajjim Aharon Rosenberg 

és Blimele
d Naft áli Rottenberg
f Meghalt marhesván 2-án 

688-ban (62 év)
i Apja Balassagyarmati
j 1927/280
k Rottenberg Naft aliné, 

Rosenberg Lina

239
a בילא
b (Bila)
c Klera
d Mordekhaj Schönfeld
f Meghalt tévét 13-án 687-ben
i Hat leánya volt
j 1926/274
k Schönfeld Márkné, Fischl Berta

240
a שרה רבקה
b (Szara Rivka)
c Eszter
d Jisszakhar Dov Spieler ha-Kohén
f Meghalt áv 27-én 686-ban

241
a חוה וועסעלי
b (Hava Wesely)
c Szara
d Hirsch Wollner
f Meghalt sziván 29-én 683-ban
j 1923/194
k Wollner Hermanné, Weszeli 

Emma
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242
a ריזל
b (Reisel)
c Fradl
d Lipmann Mencser
f Meghalt niszán 27-én 680-ban
j 1920/222
k Mencser Fülöpné, Reiner 

Teréz

243
a אסתר
b (Eszter)
c Csarna
d Méir Fischer
f Meghalt hesván 4-én, 

eltemették 5-én péntek este 
679-ben (32 év)

j 1918/426
k Fischer Mayerné, Freund 

Eszter

244
a טשארנא
b (Csarna)
c Hana
d Eliezer Freund
f Meghalt és eltemették elul 

15-én péntek este 678-ban
i Férje nagysallói, nagyapja 

Jehuda Aszód
j 1918/365
k Freund Lázárné, Aszód 

Sarolta

245
a חיילאה
b (Hajjala)
c Hana
d Mordekhaj Jehuda Fingerhut
f Meghalt kiszlév 6-án, 

eltemették 7-én 675-ben
j 1914/389
k Fingerhut Lipótné

246
a גרשון
b (Gérson)
c Bona Neumann 
f Meghalt sevát 25-én 662-ben

247
a רחל לאה
b (Ráhel Léa)
c Perl
d Gérson Neumann
f Meghalt sziván 17-én 667-ben
j 1907/198
k Neumann Zsigmondné, 

Nadler Róza

248
a פערל
b (Perl)
c Ráhel Léa
d Efrajim Nadler
f Meghalt tévét 17-én 661-ben
j 1901/15
k Nadler Fülöpné, Baron 

Jozefi n

249
a פיגלה
b (Feigle)
c Dobris
d Ávrahám Mordekhaj Ochs
f Meghalt ijjár 23-án 661-ben
j 1901/172
k Ochs Adolfné, Fürst Fáni

250
a פריווא
b (Freive)
c Eszter
d Jiszráél Blum ha-Kohén
f Meghalt tammúz hónap 

újholdjának második napján 
661-ben

j 1901/215

k Blum Izidorné, Sonenschein 
Jozefi n

251
a שרל
b (Szarele)
c Fradl
d Jona Lengyel
f Meghalt sevát 20-án, 

eltemették 21-én 665-ben
j 1905/48
k Lengyel Jónásné, Schmidl Szali

252
a דוד לאזאר
b (Dávid Lázár)
e 1899
f (1979)
g Lázár Dezső

253
a יעקב
b ( Jákov)
c Aharon Dach ha-Kohén és 

Szara 
f Meghalt tammúz 11-én 

693-ban (30 év)
j 1933/147
k Dach Jenő

254
a אהרן דאך, שמואל הכהן
b (Aharon Dach, Smuél ha-Kohén)
c Gitl
f Meghalt susán purim napján, 

eltemették szombati gyertya-
gyújtáskor 701-ben (74 év)

j 1941/73
k Dach Adolf

255
a שמואל דאך
b (Smuél Dach)
c Rivka
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f Meghalt ijjár 5-én, eltemették 
másnap 695-ben (93 év)

256
a שלמה ווייסבערגער
b (Slomo Weiszberger)
c Hajja
f Meghalt sevát 5-én 684-ben

257
a חיים
b (Hajjim)
c Fradl
f Meghalt kiszlév [3]-án, 

eltemették 4-én másnap 
680-ban (2 év)

258
a הרש כהן
b (Hersch Kohén)
c Léa
f Meghalt és eltemették peszah 

előestéjén 665-ben

259
a מאיר האממער
b (Méir Hammer)
c Jákov Hammer és Rivka 
f Meghalt hesván 3-án 683-ban 

(29 év)
j 1922/335
k Hammer Miksa

260
a חיים ישראל בלום
b (Hajjim Jiszráél Blum)
f Meghalt adár 5-én 689-ben
j 1929/52
k Blum Izidór

261
a מנחם לאפפלער
b (Menahém Löffl  er)
c Rivka

f Meghalt marhesvan 23-án 
703-ban

j 1942/218
k Löffl  er Manó 

262
a זיסל
b (Ziszl)
c Mirjam
d Menahém Löffl  er
f Meghalt sziván 14-én, 

eltemették 15-én 690-ben
i Hat fi a és két leánya volt
j 1930/118
k Löffl  er Manóné, Leindorfer 

Zsanett

263
a ליבלע
b (Libele)
c Ávrahám Grósz és Rivka 
d Jichák Markovics
f Meghalt hesván 27-én [6]88-ban
j 1927/284
k Markovics Ignáczné, Grósz 

Ilona

264
a הינדל
b (Hindl)
c Ráhel
d Zeév Dov Farkas
f Meghalt niszán 9-én 690-ben
j 1930/70?
k Farkas Bernátné, Reiser 

Johanna

265
a דריזל
b (Drejzl)
c Mendl Pápa és Gitl 
d Jiszráél Lamja
f Meghalt és eltemették sziván 

8-án 684-ben (84 év)

266
a רחל
b (Ráhel)
c Bila
d Pejs Fleischmann
f Meghalt sevát 5-én 692-ben
j 1932/16
k Fleischmann Nándorné, 

Leicht Róza

267
a ייטל
b ( Jitl)
c Mordekhaj Schönfeld és Bila 
f Meghalt adár 26-án 692-ben
j 1932/62
k Schönfeld Jolán 

268
a חוה
b (Hava)
c Cvi Júda Leopold
f Meghalt ijjár 16-án 679-ben 

(15 év)
j 1919/204
k Leopold Emma

269
a חוה הענדל
b (Hava Hendl)
c Matitja Hirschfeld és Léa 
f Meghalt tammúz 21-én, 

eltemették 23-án 677-ben 
(14 év)

270
a אסתר
b (Eszter)
c Ávrahám Hajjim Hirschfeld 

és Schwarzl 
f Meghalt tisri 29-én, 

eltemették hesván 1-én 
673-ban
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271
a מרים בלימלה
b (Mirjam Blimele)
c Nekheme Pfeiper
d Mose Lefk ovics
j 1921/269
k Lefk ovics Henrikné, Pfeifer Berta

272
a אסתר אבעלעס
b (Eszter Abelesz)
c Benjámin Zeév Berczeller 

és Dusene
f Meghalt sevát 15-én 681-ben
j 1921/34
k Ábelesz Samuné, Berczeller 

Ernesztin

273
a אסתר
b (Eszter)
c Jekutiél Adler és Jehudit 
d Dávid Wilheim
f Meghalt tisri 27-én 681-ben 

(74 év)
j 1920/390
k Wilheim Dávidné, Adler Eszter

274
a גיטל חיה
b (Gitl Hajja)
c Noha
f Meghalt menahem áv […] 

675-ben (90 év)

275
a מאיר
b (Méir)
c Salom Feldmann és Sindl 
f Meghalt és eltemették adár 

12-én 705-ben
i tanító
j 1945/181
k Feldmann Majer

276
a ישראל משה הכהן
b ( Jiszráél Mose ha-Kohén)
c Mirjam Ráhel
f Meghalt kiszlév 12-én, 

eltemették másnap 705-ben

277/a
a רחל
b (Ráhel)
c Léa
d Joszéf ha-Kohén
f Meghalt tammúz 26-án 681-

ben
j 1921/274
k Kohn Józsefné, Reiser Regina

277/b
a יוסף הכהן
b ( Joszéf ha-Kohén)
c Breindl
f Meghalt tammúz 18-án 654-ben

278
a רייכל
b (Raikhel)
c Blime
d Méir Kammer ha-Kohén
f Meghalt tévét 18-án 690-ben
j 1930/14
k Kammer Miksáné, Stökl Regina

279
a גיטל
b (Gitl)
c Méir Kammer ha-Kohén 

és Raikhel 
f Meghalt niszán 10-én 695-ben

280
a הינדל
b (Hindl)
c Raikhel
d Smuél Kolmann

f Meghalt menahem áv 25-én 
700-ban

j 1940/195
k Kolmann Sándorné, Kammer 

Hermina

281
a פיגלא
b (Feigle)
c Golda
d Dov Lebovics
f Meghalt adár 7-én 696-ban

282
a מלכה
b (Malkha)
c Naft áli Rottenberg és Léa
d Jehiél Mekhil Végh
f Meghalt hesván hónap első 

napján 695-ben (33 év)
j 1934/213
k Végh Mihályné, Rottenberg 

Margit

283
a בלומא
b (Blume)
c Kalonimusz és Hena 
d Smuél Zanvil Berkovics
f Meghalt elul újholdjának 

napján 698-ban
j 1937/174?
k Berkovics Zoltánné, 

Schlesinger Berta

284
a אסתר שינדל
b (Eszter Sindl)
c Gitl
d Smuél Júda Lövinger
f Meghalt jom kippur előestéjén 

698-ban
j 1937/190
k Lövinger Sámuelné, Wollner Netti
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285
a מרים
b (Mirjam)
c Szara
d Slomo Reiser, első férje Arjé 

Jehuda Löw
f Meghalt tisri 12-én péntek 

este 695-ben
j 1934/200
k Reiser Sámuelné, Heksch Mária

286
a פיגלא
b (Feigle)
c Keila
d Benjámin Zeév Winkler
f Meghalt peszah hetedik 

napján, eltemették ünnep 
utáni első nap 698-ban (84 év)

j 1938/109
k Winkler Benjáminné, Fischer 

Fanni

287
a עטיא רכל גלאנץ
b (Atija Ráhel Glancz)
c Mirjam
f Meghalt adár 11-én 699-ben
j 1939/47
k Glancz Mózesné, Grünvald Etel

288
a ראכל
b (Ráhel)
c Blime
d Jiszráél Farkovics
f Meghalt sziván 11-én, 

eltemették 12-én 691-ben 
(63 év)

289
a שרה
b (Szara)
d […] Schulz

f Meghalt sevát […] 677-ben
j 1917/79
k Schulz Sámuelné, Klein 

Rozália

290
a רבקה
b (Rivka)
c Szara
d Júda Cvi Reichmann
f Meghalt áv 9-én 673-ban
j 1913/278
k Reichman Lipótné, Polacsek 

Rebus

291
a מרים
b (Mirjam)
c Reisel
d Efrajim Hutterer
f Meghalt tammúz 20-án 

68[.]-ban (82 év)
j 1904/254
k Hutterer Efrajimné, 

Lackenbach Mária

292
a צארטל
b (Certel)
c Ráhel
d Daniel Weinberger
f Meghalt marhesván 25-én, 

eltemették aznap 672-ben 
(32 év)

293
a רבקה
b (Rivka)
c Hajjala
d Éli Berger
f Meghalt adár 27-én 677-ben
j 1917/139
k Berger Éliásné

294
a ראזה ועלקא
b (Roza Velka)
c Kalman 
d Alekszander Schildkraut
f Meghalt adár-II 16-án 679-ben
j 1919/130
k Schildkraut Szenderné, 

Welskovics Róza

295
a רחל בלימאלה
b (Ráhel Blimele)
c Hajjim Dávid Sniders és Hindl 
f Meghalt ijjár 4-én 684-ben
j 1924/184
k Sniders Berta

296
a שמואל
b (Smuél)
c Ávrahám 
e 1911
f (1980)
g Strausz Sándor

297/a
e 1916
f (1985)
g Strausz Sándorné
h Magda

297/b
a רבקה
b (Rivka)
c Perl
e 1893 május 13-án
f Meghalt kiszlév 9-én 679-ben 

(1918 november 11-én)
g Lengyel Irénke

298
a משה
b (Mose)
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c Rivka
f Meghalt sevát 5-én, 

eltemették péntek este 
671-ben (1911 február 
23-án) (58 év)

g Lengyel Mór

299
a חיים נתן
b (Hajjim Nátán)
c Mose Jichák Telsch és Tolca 
f Meghalt niszán új holdjának 

napján 675-ben (24 év)

300
a קלונימוס
b (Kalonimosz)
c Mikhael Schmidl és Bila 
f Meghalt kiszlév 5-én, 

eltemették 6-án 674-ben
j 1913/457
k Schmidl Károly

301
a יודא ליב
b ( Júda Leib)
c Eliezer Blumenthal és Dvora 
f Meghalt áv 23-án, eltemették 

24-én 670-ben
j 1910/322
k Blumenthal Lipót

302
a צבי דייטש
b (Cvi Deutsch)
c Hana
f Meghalt és eltemették 

lag ba-ómer napján 689-ben
j 1929/130
k Deutsch Hermann

303
a בן ציון שיק
b (Ben Cion Schik)

c Jehosua Mose Mordekhaj 
és Malkha 

f Meghalt kiszlév 18-án, 
eltemették 21-én 706-ban

304
a דבורה
b (Dvora)
c Hajjim Aharon Rosenburg 

és Blime 
f Meghalt marhesván 8-án 

szombat éjjel 701-ben
j 1940/243
k Fleischman Izraelné, 

Rosenburg Deborah

305
a צפורה
b (Cippora)
c Szara
d Dov Júda Lebovics
f Meghalt sziván 16-án 693-ban
j 1933/118
k Lebovics Mórné, Weszely Cecilia

306
a אסתר וויידלינגער
b (Eszter Weidlinger)
c Jitl
f Meghalt niszán 28-án 693-ban
j 1933/85
k Weidlinger Salamonné, 

Königszberg Eszter

307
a בונה
b (Bona)
c Gitl
d Mose Brandl
f Meghalt menahem áv 14-én, 

eltemették 15-én 692-ben 
(65 év)

j 1932/192
k Brandl Mórné, Glück Berta

308
a גיטל
b (Gitl)
c Ráhel
d Méir Schwarcz
f Meghalt tévét 21-én 687-ben
j 1926/280
k Schwarcz Márkusné, Breuer 

Katalin

309
a יטל קליין
b ( Jitl Klein)
c Rivka
f Meghalt niszán 10-én 680-ban

310
b olvashatatlan

311
a צירל
b (Cirl)
c Jitl
d Hersch Schachtitz
f Meghalt sevát 7-én 664-ben
j 1904/31?
k Sanhticz Hermanné, 

Goldstein Lili

312
a חוה
b (Hava)
c Jitl
d Jehosua Klein
f Meghalt tisri 24-én 664-ben 

(65 év)
j 1903/428?
k Klein Zsigmondné, Schwartz 

Emma

313
a פראדל
b (Fradl)
c Jitl
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d Jiszráél Müntz
f Meghalt sziván 8-án, 

eltemették 10-én 667-ben 
(88 év)

j 1907/186?
k Müntz Izraelné, Frün 

Franciska

314
a ריזל
b (Reisel)
c Ráhel
f Meghalt szukkot második 

napján 66[.]-ban (9 év)

315
a בילא שפיללער
b (Bila Spiller)
c Jisszakhar Dov ha-Kohén 

és Szara Rivka 
f Meghalt sávuot első napján 

662-ben (16 év)
j 1902/213
k Spiller Paula

316
a דוד
b (Dávid)
c Efrajim Hirschfeld és Ráhel 
f Meghalt niszán 27-én 699-ben 

(6 év)

317
a יעקב זאב
b ( Jákov Zeév)
c Hajjim Efrajim Lefk ovics
f Meghalt marhesván 17-én, 

eltemették 18-án
j 1939/198
k Lefk ovics Jenő

318
a צבי
b (Cvi)

c Barukh […] és Hentse 
f Meghalt niszán 5-én 694-ben 

(5 év)

319
a אהרן דוד
b (Aharon Dávid)
c Smuél Kolman és Jitl 
f Meghalt peszah 4. napján 

683-ban (80 év)
j 1923/116
k Kolman Dezső

320
a בנימין יוסף
b (Benjámin Joszéf )
c Zeév Blum ha-Kohén 

és Mirjam 
f Meghalt tisri 4-én 695-ben
j 1934/191
k Blum József

321
a יצחק
b ( Jichák)
c Jiszráél Blum ha-Kohén és Rivka 
f Meghalt menahem áv 14-én 

685-ben (10 év)
j 1928/169
k Blum Jenő

322
a יואל צבי
b ( Joél Cvi)
c Jisszakhar Dov Schik és Hana 
f Meghalt sziván 19-én 665-ben
j 1908/198
k Schik Gyula

323
a חנה
b (Hana)
c Mose Mordekhaj Dov Fischl 

és Roza 

d Ber Schick
f Meghalt menahem áv 7-én, 
 eltemették 8-án 679-ben (45 év)
j 1919/298
k Schick Bernátné, Fischl Hani

324
a יששכר דוב
b ( Jisszakhar Dov)
c Júda Schik és Toibe 
f Meghalt niszán hónap első 

napján, eltemették másnap 
niszán 2-án péntek este 
702-ben (75 év)

i Egy fi a volt
j 1942/67
k Schik Bernát

325
a הדס רחל
b (Hadasz Ráhel)
c Dvora
d Éli Rubin
f Meghalt kiszlév 23-án 695-ben
j 1934/287
k Rubin Éliásné, Keszler Róza

326
a ברכה
b (Brokhe)
c Cvi Rubin és Rivka 
f Meghalt áv 13-án 694-ben 

(10 év)
j 1934/157
k Rubin Berta

327
a מרים
b (Mirjam)
c Omram Krausz és Hajja Szara 
f Meghalt sávuot 2. napján 

szombaton, eltemették az 
ünnep 4. napján sziván 11-én 
672-ben (5 év)
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328
a אביגדר יודא
b (Avigdor Júda)
c Jichák Zeév Lebovics és Léa 
f Meghalt tisri 4-én 685-ben (4 év)

329
a אסתר
b (Eszter)
c Juta Berkovics és Léa
f Meghalt adár 17-én 694-ben
j 1934/50
k Berkovics Judit

330
a מנחם
b (Menahém)
c Jichák Winkler és Rivka 
f Meghalt és eltemették 

tammúz 15-én 686-ban
j 1926/154
k Winkler Ottó

331
a אהרן
b (Aharon)
c Dávid Júda Silberstein és Feige 
f Meghalt tévét 25-én 686-ban 

(11 hónap […])
j 1926/3
k Silberstein Artur

332
a יהושע
b ( Jehosua)
c Méir Jehuda Pápa és Golda 
f Meghalt sziván 22-én 675-ben 

(2,5 év)
j 1915/405?
k Pápa Izrael

333
a פערל
b (Perl)

c Aharon Dávid Fischer és Hajja 
Rivka 

f Meghalt tévét 17-én 675-ben
j 1915/7
k Fischer Jozefa

334
a לאה בערקאוויטש
b (Léa Berkovits)
c Jitl
f Meghalt tisri 25-én 66[.]-ben

335
a בצאלאל שאנבערגער
b (Becalél Schönberger)
f Meghalt adár 18-án, eltemették 
 19-én 689-ben (33 év)
j 1929/92
k Schönberger Lajos

336
c Smuél Mesulam és Hajja Szara 
f Meghalt ijjár 23-án 688-ban 

(23 év)

337
a דוד
b (Dávid)
c Mose Hutterer és Jitl 
f (11 év)
j 1918/87
k Hutterer Dezső

338
a שלמה
b (Slomo)
c Eliezer Schiff er és Reisel 
f Meghalt niszán 23-án 668-ban
j 1908/141
k Schiff er Salamon 

339
a  יונתן קליין הלוי
b ( Jonátán Klein ha-Lévi)

c […]indl
f Meghalt tévét 22-én 666-ban
j 1905/458?
k Klein Zsigmond

340
a מתתי’ קליין הלוי
b (Matitja Klein ha-Lévi)
c Jitl
f Meghalt kiszlév 5-én 668-ban
j 1907/455
k Klein Mátyás

341
a פנחס ווילהיים
b (Pinhasz Wilheim)
c Eszter
f Meghalt kiszlév 21-én 700-ban
j 1939/227
k Wilheim Pinkász

342
a פראדל
b (Fradl)
c Mose Brandl 
d Simson Friedmann
f Meghalt áv 25-én 702-ben
j 1942/149
k Friedmann Simonné, Brandl 

Frida

343
a פעסל
b (Peszl)
d Jichák Guttman
f Meghalt elul 24-én 699-ben
j 1939/176
k Guttman Izsákné, Mózes Jozefi n

344
a פיגעלא
b (Fejgele)
c Rafaél Aharon Pápa ha-Lévi és 

Mirjam 



AZ ORTHODOX TEMETŐ ADATTÁRA 397

f Meghalt sziván 18-án 698-ban
j 1938/148
k Pápa Flóra

345
a יוסף חיים
b ( Joszéf Hajjim)
c Sindl Strikberger
f Meghalt elul 26-án 676-ban 

(36 év)
j 1916/377
k Strikberger József

346
a רבקה
b (Rivka)
c Smuél Kolmann és Hindl 
f Meghalt tammúz 13-án 

690-ben (36 év)
j 1930/138
k Kolmann Márta

347
a פנחס חיים לעבאוויטש
b (Pinhasz Hajjim Lebovics)
c Feige
f Meghalt tisri 4-én 706-ban 

(21 év)
j 1945/484
k Lebovics Sándor

348
a עזריאל יהודה
b (Azriél Jehuda)
c Keila Reiser 
f Meghalt sávuot első napján 

668-ban
j 1908/176
k Reiser Lipót

349
a פייש רייזער
b (Pejs Reiser)
c Ráhel

f Meghalt adár-II 25-én 662-ben
j 1902/113
k Reiser Ferencz

350
a יוסף צבי טראסטער
b ( Joszéf Cvi Tröster)
c Mirjam
f Meghalt elul 10-én 669-ben (40 év)

351
a יהושע קלין
b ( Jehosua Klein)
f Meghalt jom kippur előestéjén 

665-ben (63 év)
j 1905/458?
k Klein Zsigmond

352
a אפרים
b (Efrajim)
c Mose Hutterer Jitl 
f Meghalt tisri 10-én 680-ban 

(15 év)
j 1919/378
k Hutterer Elemér

353
a דוד אברהם סאמעק
b (Dávid Ávrahám Szamek)
c Mindl
f Meghalt áv 15-én 664-ben
j 1904/291
k Szamek Ödön

354
a דוב יודא
b (Dov Júda)
c Leib Lebovits és Bila
f Meghalt hesván 27-én 663-ban

355
a שמואל
b (Smuél)

c Dávid Wilheim és Eszter 
f Meghalt tévét 28-án 68[.]-ban 

(38 év)

356
a פנחס עללבאגען
b (Pinhasz Ellbogen)
c Malkha
f Meghalt adár 13-án 687-ben 

(31 év)
j 1927/46
k Elbogen József

357
a ישעיה
b ( Jesaja)
c Jichák Reichenberg és Jitl 
f Meghalt áv 19-én 696-ban
j 1936/167
k Reichenberg Salamon

358
b olvashatatlan

359
a ס[…] צבי
b ([…] Cvi)
c Jichák Ganzber[g] és Léa 
f Meghalt tisri 11-én 67[.]-ben 

(3 év)

360
a יחזקאל
b ( Jehezkiél)
c Hanuch Wohl és Mirjam 
f Meghalt tisri 25-én 668-ban
j 1907/403
k Wohl Oszkár

361
a אברהם ווינקלער
b (Ávrahám Winkler)
j 1905/165
k Winkler Ábrahám
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362
a משה
b (Mose)
c Méir Júda Barok és Sifra Hajjala
f Meghalt adár 27-én 691-ben 

(22 év)
j 1931/58
k Barok Mór

363
a דוד צבי
b (Dávid Cvi)
c Mose Löw és Dina 
f Meghalt áv hónap első napján 

677-ben
j 1917/336
k Löw Dávid

364
a  אריה יהודה
b (Arjé Jehuda)
c Mose Löw és Dina 
f Meghalt áv hónap 17-én 664-ben

365
a יהושוע
b ( Jehosua)
c Zelig Sonnenschein és Feigle 
f Meghalt sevát 23-án 658-ban
j 1898/65
k Sonnenschein Simon

366
a צבי שאכטיץ
b (Cvi Schachticz)
c Fradl
f Meghalt sevát 15-én, 

eltemették 18-án 660-ban
j 1900/313
k Schachticz Herman

367
a אברהם יצחק ווייס
b (Ávrahám Jichák Weisz)

c Cirl
f Meghalt adár újholdjának 

másnapján szerdán 661-ben
j 1901/81
k Weisz Ignácz

368
a יצחק קרויס
b ( Jichák Krausz)
c Eszter
f Meghalt ijjár 25-én 661-ben
j 1901/173
k Krausz Ignácz

369
a משה בראנדל
b (Mose Brandl)
c Elke
f Meghalt tammúz 10-én 

67[.]-ben
j 1916/283
k Brandl Mór

370
a מנחם פליישמאן
b (Menahém Fleischmann)
c Bila
f Meghalt adár-II 16-án 

689-ben (98 év)
j 1929/89
k Fleischmann Manó

371
a שינדל
b (Sindl)
c Jichák Hajjim Honig 
f Meghalt tisri 7-én 684-ben (2 év)
j 1923/311
k Honig Anna

372
a יונה יהודא
b ( Jona Jehuda)
c Mose Zeév Steiner és Brokhe 

f Meghalt elul 10-én 666-ban
j 1906/159?
k Steiner Tibor

373
a רייכל
b (Raikhel)
c Hersch Singer és Hindl 
f Meghalt niszán 9-én 694-ben
j 1934/73
k Singer Netti

374
a מאיר
b (Méir)
c Ásér Jákov Fischer és Mirjam 

Szara 
f Meghalt adár-II 6-án 

szombaton 684-ben (36 év)
j 1924/99
k Fischer Mayer 

375
b olvashatatlan

376
a אליעזר שלמה ראזענגארטען
b (Eliezer Slomo Rosengarten)
c Reisel
f Meghalt áv 29-én 691-ben
j 1931/178
k Rosengarten Tibor

377
a אברהם ברייער
b (Ávrahám Breuer)
c Perl
f Meghalt tammúz 5-én 668-ban
j 1905/333? 1918/77
k Breuer Adolf/ Breuer Mihály

378
a אסתר
b (Eszter)
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c Jiszráél Blum és Freive 
f Meghalt adár 7-én 656-ban
j 1896/57
k Blum Eszter

379
a פערל
b (Perl)
c Jitl
d Ávrahám Júda Donáth
f Meghalt sziván 13-án 703-ban
j 1943/138
k Donáth Adolfné, Weil Jozefi n

380
a אברהם יודא
b (Ávrahám Júda)
c Mordekhaj Donáth és Reisel 
f Meghalt sziván 3-án 703-ban
j 1943/132
k Donáth Adolf

381
a משה אליהו הכהן
b (Mose Élijáhu ha-Kohén)
c Cvi Jehuda és Gitl 
f Meghalt és eltemették adár 

24-én 699-ben (76 év)

j 1939/54
k Kohn Mór

382
a צירל
b (Cirl)
c Benjámin Zeév ha-Kohén 

és Szara Levia 
d Mose Élijáhu ha-Kohén
f Meghalt és eltemették tammúz 
 23-án 709-ben (81 év)
j 1949/198
k Kohn Mórné, Kohn Cecilia

383
a לביאה נוחה
b (Levia Noha)
c Mose Éli ha-Kohén és Cirl 
f Meghalt és eltemették péntek 

este

384
a שמואל חיים
b (Smuél Hajjim)
c Mose Élijáhu ha-Kohén 
f Meghalt 657-ben
j 1897/431?
k Kohn Soma

385
a אליקם
b (Eljakim)
c Mose Eljáhu ha-Kohén 

és Cirl 
f Meghalt ijjár 22-én, 

eltemették aznap 716-ban
j 1956/112
k Kohn Lajos

386
a אפרים אגרי
b (Efrajim Egri)
c Alekszander 
f Meghalt tévét 9-én 704-ben

387
a שמעון
b (Simeon)
c Nátán Schaff er és Toibe 
f Meghalt tévét 9-én 705-ben
j 1945/426?
k Schaff er Géza

388
a גבריאל ענגעל
b (Gabriél Engel)
f Meghalt tévét 9-én 705-ben
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A NÉVSOR LEÍRÁSA

A mártírok névsorát három forrásból írtam össze.
1) Elsősorban a sírköveken található olyan megemlékezések kerültek bele ebbe a névsorba, amelyek 

a rokoni kapcsolatok feltüntetése mellett teljes neveket tartalmaznak.
2) Ezt követően a polgári halotti anyakönyvben szereplő holttá nyilvánítási adatokkal bővítettem 

a listát.
3) Végül a Váci Híd, II. évf., 1–2. sz. (2000), 24–25. old. mellékletében található listával egészítettem 

ki a meglévő adatokat. Ez a névsor dr. Molnár Lajos gyűjtése.
Sajnos, minden igyekezetem ellenére ez a névsor is csak töredékes, nem teljes.

A TÁBLÁZAT LEÍRÁSA

 I. oszlop: Mártírok betűrendes névsora.
 II. oszlop: Holttá nyilvánítási dátum.
 III. oszlop: Anyakönyvi szám, mely két részből áll:

az első szám az évet jelöli, melyben a halottat anyakönyvezték,
a per-jel (“/”) utáni szám jelzi azt, hogy az adott évben a halott adatai melyik be-
jegyzésben találhatók.

 IV. oszlop: Az adattárban található sírkő száma, a szám utáni betűjelzéssel azonosítva az orthodox, 
illetve status quo temetőt.

 V. oszlop: A Váci Híd listájában szereplő nevek (“×”-el jelölve).

I
Név

II
Holttá nyilvánítás

III
Anyakönyvi 
szám

IV
Sírkő 
száma

V
A Váci Híd 
listája

Abelesz Béla ×

Abelesz Béláné (Löwenheim Margit) 1944. július 10 1947/480 ×

Abelesz Jenőné ×

Abelesz Jolán 1944. július 15 1949/193 ×

Abelesz Rózsa 1944. július 15 1949/192 ×

Abelesz Salamon 1944. július 15 1949/189 ×

A Holocaust váci mártírjai



404 NÉVJEGYZÉKEK

I
Név

II
Holttá nyilvánítás

III
Anyakönyvi 
szám

IV
Sírkő 
száma

V
A Váci Híd 
listája

Abelesz Salamonné (Löwy Malvin) 1944. július 15 1949/190 ×

Abigadurné Löwenheim 142/O

Ábrahám Löwinheim 142/O

Aharon Baruch Hutterer 337/O

Apfelbaum Benjaminné (Práger Róza) 1944. augusztus 15 1952/191 ×

Apfelbaum Hermann 1944. augusztus 15 1952/193 ×

Apfelbaum Jenő 1944. augusztus 15 1952/190 ×

Bánó Braun Henrik 1945. január 15 1947/103 ×

Bánó Henrik ×

Bárány József 1944. augusztus 15 1948/146 ×

Bárány Mihály 1944. augusztus 15 1948/144 ×

Bárány Mihályné (Gottesmann Frida) 1944. augusztus 15 1948/145 ×

Benjamin Kohn 382/O

Berger Andor 1944. július 10 1947/281 ×

Berger Dezső 1944. július 10 1947/283 ×

Berger Ernő 1945. január 4 1947/37 ×

Berger Ernőné (Schönfeld Helén) 1945. február 28 1947/278 ×

Berger Éva 1944. július 10 1947/282 ×

Berger Jakabné 496/S

Berger Klára 1945. február 28 1947/279 ×

Berger Salamonné (Stern Hermina) 1944. július 10 1947/280 ×

Berger Sándorné (Láng Julianna) 1944. augusztus 15 1948/107 ×

Berkovits László ×

Bieliczky Miklós 648/S

Bíró Jenőné Dr.-né (Reiszman Elvira) 1944. augusztus 15 1948/309 ×

Bíró László 1944. augusztus 15 1948/310 ×

Blau Lipót 469/S

Blauner József Dr. 1943. február 15 1950/4 ×

Blauner Miksáné Dr.-né (Neuwirth Erzsébet) 1944. augusztus 15 1950/3 ×

Blum Izidorné 260/O
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I
Név

II
Holttá nyilvánítás

III
Anyakönyvi 
szám

IV
Sírkő 
száma

V
A Váci Híd 
listája

Brhlik Mihály ×

Buk Endre Dr. 1944. augusztus 15 1948/63 ×

Buck Endréné Dr.-né (Weinberger Irén) 1944. augusztus 15 1948/64 ×

Buk Erzsébet 1944. augusztus 15 1948/67 ×

Buk József 1944. augusztus 15 1948/66 ×

Buk Margit 1944. augusztus 15 1948/70 ×

Buk Sámuel 1944. augusztus 15 1948/61 ×

Buck Sámuelné (Schmiedl Zsófi a) 1944. augusztus 15 1948/62 ×

Buk Zsuzsanna 1944. augusztus 15 1948/65 ×

Büschitz Albert 1944. július 15 1949/38 40/O ×

Büschitz Ignác 1944. július 15 1949/37 128/O, 
40/O

×

Büschitz Ignácné (Lövinger Johanna) 1944. július 15 1949/41 128/O ×

Büschitz József 1945. január 15 1949/96 40/O ×

Büschitz Lipót 1944. július 15 1949/39 40/O ×

Büschitz Márkné 1944. július 15 1949/36 40/O ×

Büschitz Miklós 1944. július 15 1949/43 ×

Büschitz Mirjam 1944. július 15 1949/42 ×

Büschitz Mór 1945. január 15 1949/97 40/O ×

Cziff er Gézáné ×

Csillag Béla 1945. március 15 1948/223 ×

Csillag Béláné (Láng Katalin) 1944. augusztus 15 1948/224 ×

Csillag Lili 1944. augusztus 15 1948/225 ×

Dach A. Adolfné (Klein Sarolta) 1944. július 15 1948/20

Dach A. József 1944. július 15 1948/23

Dach Alajos 1944. július 15 1948/21

Dach Alajosné (Goldstein Kornélia) 1948/22

Dávid Jehuda Hirschfeld 57/O

Deutsch Ede 1944. május 30 1947/231 ×

Deutsch Edéné (Sámuel Berta) 1944. július 9 1947/232 ×
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I
Név

II
Holttá nyilvánítás

III
Anyakönyvi 
szám

IV
Sírkő 
száma

V
A Váci Híd 
listája

Deutsch Zoltán 1944. augusztus 15 1947/235 ×

Dimmer Lajosné (Nagy Rózsa) 1944. július 15 1949/158 ×

Dorn Józsefné 1944. július 9 1947/357 ×

Doru Vilmosné ×

Efrajim Wieder 6/O

Eisler Katalin 1944. augusztus 15 1950/19 ×

Eisler Oszkár 1945. június 15 1950/17 220/O ×

Eisler Oszkárné (Hirschler Vilma) 1944. augusztus 15 1950/18 220/O ×

Eisler Ödön 1943. február 15 1950/27 221/O ×

Eisler Tivadar 1944. augusztus 15 1950/20 ×

Eisler Vilmos 1944. augusztus 15 1950/21 ×

Erdős József ×

Érdi Mór 1944. október 15 1949/32

Fajt Géza 1944. április 15 1950/5 ×

Farkas Gyula 1945. január 15 1949/188 ×

Farkas Gyuláné ×

Farkas Tamás ×

Farkovits Arnoldné 1944. július 10 1947/80 ×

Fehér Gézáné (Schwarcz Borbála) 1944. augusztus 15 1949/67 ×

Feith György 1944. augusztus 15 1949/69 ×

Feith Sándor 1944. augusztus 15 1949/68 ×

Feldmann Salamon 1944. július 15 1948/284 ×

Feldmann Salamonné (Braun Zsani) 1944. július 15 1948/286 ×

Fingerhut Lipótné (Winternitz Júlia) 1944. augusztus 15 1949/98 ×

Fischer Dánielné ×

Fischer Dávid 1944. augusztus 20 1947/256 ×

Fischer Dávidné (Braun Regina) 1944. augusztus 20 1947/257 ×

Fodor Mihály 1944. május 21 1947/147 719/S ×

Fodor Mihályné (Weinberger Gizella) 1944. augusztus 12 1947/148 600/S ×

Forrai Pál 466/S
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Forrai Pálné 466/S

Freivillig Beta 675/S

Freiwillig Ilona 1944. július 10 1947/438 675/S ×

Freiwillig Mór 675/S

Friedmann Ábrahám 1944. július 15 1949/233 131/O ×

Friedmann Ábrahámné (Pápa Julianna) 1944. július 15 1949/234 131/O ×

Friedmann Ferenc 1945. január 22 1947/89 ×

Friedmann Ferencné 1944. július 11 1947/226 ×

Fürszt Áronné ×

Garai Gyuláné, Fenyő Ernőné 
(Preszburger Szerén)

1944. július 10 1947/378 ×

Gerstenfeld Manóné ×

Gerstenfeld Marika ×

Glied Jenő 496/S

Goldstein Jenő ×

Goldstein Jenőné ×

Gottesmann Gézáné (Beck Cecilia) 1944. július 10 1947/382

Grósz Endréné (Steinberger Ilona) 1944. július 9 1947/18 ×

Grósz Erzsébet 1944. július 9 1947/20 ×

Grósz Sándor 1944. július 9 1947/21 92/O ×

Grósz Sándorné (Shwarcz Berta) 1944. július 9 1947/22 92/O ×

Grósz Tibor 1944. július 9 1947/19 ×

Grün Gyula 1944. augusztus 15 1952/189 ×

Grün Gyuláné (Hecht Zseni) 1944. augusztus 15 1952/188 ×

Grünberger Józsefné (Halmi Mária) 1944. július 11 1947/242 ×

Grünberger Mária 1944. július 11 1947/246 ×

Grünberger Pál András 1944. július 11 1947/245 ×

Grünberger Péter Kálmán 1944. július 11 1947/244 ×

Grünberger Veronika 1944. július 11 1947/243 ×

Grünfeld Sándor 1945. február 15 1947/318 ×
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Heimler Éva 1944. július 15 1949/197 ×

Heimler Viktor Dr. 1944. július 15 1949/195 ×

Heimler Viktorné Dr.-né (Graber Anna) 1944. július 15 1949/196 ×

Heisz Sándorné (Büschitz Sarolta) 1944. július 15 1949/40 40/O ×

Heks J. Jenő 1944. augusztus 15 1949/64 ×

Heks J. Jenőné (Heks Margit) 1944. augusztus 15 1949/65 ×

Herstein Magda 466/S

Hirschfeld Adolf 110/O

Hirschfeld Alíz 1944. július 10 1947/62 ×

Hirschfeld Áron ×

Hirschfeld Ella 1944. július 10 1947/73 ×

Hirschfeld Emil 1944. július 10 1947/65 ×

Hirschfeld Ernő 1944. július 10 1947/63 ×

Hirschfeld Éva 1944. július 10 1947/68 ×

Hirschfeld Fülöp 1945. március 15 1947/53 ×

Hirschfeld Fülöpné (Landan Ilona) 1944. július 10 1947/54 ×

Hirschfeld György 1944. július 10 1947/69 ×

Hirschfeld Imre 1944. július 10 1947/75 ×

Hirschfeld Izidór 1945. január 15 1948/244

Hirschfeld Izidórné 1945. január 15 1948/245

Hirschfeld Lázár 1944. december 20 1947/60 ×

Hirschfeld Lázárné (Tombar Sarolta) 1944. július 10 1947/61 ×

Hirschfeld Lipót 1944. augusztus 15 1948/250 ×

Hirschfeld Lipót 1945. március 15 1947/50 ×

Hirschfeld Lipótné (Polacsek Julianna) 1944. augusztus 15 1948/251 ×

Hirschfeld Lipótné (Geshtwer Klára) 1944. július 10 1947/51 ×

Hirschfeld Malvina 1944. július 10 1947/78

Hirschfeld Margit 1944. július 15 1949/154 ×

Hirschfeld Márta 1944. július 10 1947/79 ×

Hirschfeld Mátyás 1944. július 10 1947/48 ×
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Hirschfeld Mátyásné (Buschitz Janka) 1944. július 10 1947/49 ×

Hirschfeld Mózes Miklós 1944. július 10 1947/74 ×

Hirschfeld Nándor 1944. július 10 1947/64

Hirschfeld Noémi 1944. július 10 1947/66 ×

Hirschfeld Samu 1944. július 27 1947/55 ×

Hirschfeld Samuné (Löwinger Hilda) 1944. július 10 1947/56 ×

Hirschfeld Szidór ×

Hirschfeld Szidórné ×

Hirschfeld Valéria ×

Hirschfeld Zoltán 1944. július 10 1947/67 ×

Hirschler Margit 1944. július 15 1849/154

Hochfelder Mátyás 1944. augusztus 15 1948/200 ×

Hochfelder Mátyásné (Herskovits Gizella) 1944. augusztus 15 1948/201 ×

Hoff mann Arnoldné (Heidenfeld Rézi) 1944. július 11 1947/208 469/S ×

Hoff mann Ilonka 469/S

Hoff mann József 1944. december 15 1947/210 469/S ×

Hoff mann Józsefné (Mayer Terézia) 1944. július 11 1947/209 469/S ×

Hoff mann Márton 1944. december 25 1947/258 469/S ×

Honnenwald Jakab 1944. augusztus 15 1952/194 ×

Honnenwald Jakabné 1944. augusztus 15 1952/192 ×

Huterer Náthán Nándorné (Paskusz Mina 
Hermin Margit) 

1944. július 10 1947/263 ×

Huterer Sándor 1944. július 10 1947/261 ×

Hutterer Béla ×

Hutterer Béláné ×

Hutterer Éva ×

Hutterer Ferencné (Paskusz Eszter) 1944. július 7 1947/90 ×

Hutterer Mórné ×

Ilofszky Margit 1944. december 15 1948/160

Izrael Kohn 382/O
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Jichák Schweitzer 56/O

Joszéf Schweitzer 56/O

Kálmán Kohn 382/O

Kellermann Sándor 496/S

Kellner Éva Sarolta 1944. július 9 1947/233 ×

Kellner Zoltán ×

Kellner Zoltánné (Deutsch Edit) 1944. szeptember 15 1947/234

Kern Móric 1944. július 15 1947/411 ×

Kern Móriczné (Dávid Erzsébet) 1944. július 15 1947/412

Kertész Pál 1943. március 31 1950/301 563/S

Király Dávid ×

Király Dávidné (Klein Etelka) ×

Kiszner Anna 1944. július 15 1948/308 ×

Kiszner Jenő 1944. július 15 1948/306 ×

Kiszner Márton 1944. július 15 1948/304 ×

Kiszner Mártonné (Schellman Lina) 1944. július 15 1948/305 ×

Kiszner Sándor 1944. július 15 1948/307 ×

Klein György 1944. július 11 1947/216 ×

Klein Györgyné ×

Klein László 1944. augusztus 15 1950/289

Klein Lipót 1944. augusztus 15 1950/7 ×

Klein Lipótné (Schwarcz Ilona) 1944. július 15 1950/6 ×

Klein Manó 1944. július 15 1949/76 387/S ×

Klein Manóné (Freiwirth Erzsébet) 1944. július 15 1948/273 387/S ×

Klein Miklós 1944. július 11 1947/215 ×

Klein Rózsa 1944. július 15 1952/149 ×

Klein Vilmosné (Schwartz Helén) 1944. július 11 1947/214 ×

Kohn Adolf 1944. július 11 1947/227 ×

Kohn Ágnes 1944. július 11 1947/218 ×

Kohn Dávidné 1944. június 15 1947/401 ×
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Kohn Ernő 1944. július 11 1947/222 ×

Kohn Jenő 1944. augusztus 25 1947/219 404/S ×

Kohn Jenőné (Fiel Jolán) 1944. július 11 1947/220 ×

Kohn József 1944. Július 9 1947/174 668/S ×

Kohn Józsefné (Weisz Fanni) 1944. Július 9 1947/175 ×

Kohn Józsefné (Neumann Berta) 1944. július 10 1947/387 ×

Kohn Lajosné Dr.-né (Holczer Klára) 1944. július 11 1947/217 ×

Kohn László 1945. március 15 1947/402 404/S ×

Kohn Margit 1944. július 11 1947/221

Kohn Pál 1944. július 11 1947/225 ×

Kohn Salamon 1944. augusztus 25 1947/230 ×

Kohn Salamonné (Asher Kornélia) 1944. július 11 1947/228 ×

Kohn Veronika 1944. július 11 1947/224 ×

Kohn Vilmos 1945. március 15 1947/229 ×

Kohn Vilmosné (Fiel Erzsébet) 1944. július 11 1947/223 ×

Kolmann Béni ×

Kolmann Hani 107/O

Kolmann Klára ×

Kolmann Sámuel ×

Kolmann Sarolta ×

Koppel Adolf Róbert 1944. július 10 1947/295 ×

Koppel Béláné (Pápa Edit) 1944. július 10 1947/291 ×

Koppel Erika 1944. július 10 1947/294 ×

Koppel Éva 1944. július 10 1947/296 ×

Koppel Konrádné (Pápa Elvira) 1944. július 10 1947/293 ×

Kösztenbaum Neszter 1944. augusztus 15 1949/78 ×

Kösztembaum Neszter 1944. augusztus 15 1949/80 ×

Kösztembaum Neszterné (Schick Matild) 1944. augusztus 15 1949/79 ×

Kövesi Erzsébet 405/S

Kövesi Ilona 405/S
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Kövesi József 1945. március 15 1948/177 405/S ×

Kövesi Józsefné 405/S

Krasser Imréné (Singer Erzsébet) 1944. július 11 1947/247

Krasser László 1944. július 11 1947/248

Krausz Lipót 1944. augusztus 15 1950/270

Krausz Lipótné (Zilzer Erzsébet) 1944. augusztus 15 1950/271

Krieger Andor 406/S

Krieger Sándor 406/S

Láng Anna 1944. augusztus 15 1948/109 ×

Láng Dávidné ×

Láng Erzsébet 1944. július 15 1948/132 ×

Láng Frigyes 1944. október 15 1948/108 ×

Láng Ignác 1944. július 15 1948/130 ×

Láng Ildikó Éva 1944. július 11 1947/105 ×

Láng Jenőné Dr.-né (Hecht Ibolya) 1944. július 11 1947/104 ×

Láng Judit Zsuzsanna 1944. július 11 1947/106 ×

Láng Lajos 1944. augusztus 25 1947/167 ×

Láng Mór 1944. augusztus 15 1948/222 ×

Láng Zsuzsanna ×

Lebovits Artúr ×

Lebovics Jenőné (Abelesz Margit) 1944. július 15 1949/191

Lebovics Józsefné (Markovics Breina) 1944. augusztus 15 1949/220 ×

Lebovics Mária ×

Lengyel Adolf 1944. július 15 1948/149 ×

Lengyel Adolfné (Steinmetz Emma) 1944. július 15 1948/150 ×

Lengyel György 1944. július 15 1948/151 ×

Lengyel István Sándor 1944. július 15 1948/147 ×

Lengyel Istvánné (Reiner Lívia) 1944. július 15 1948/148 ×

Löwinger Áron 1944. július 10 1947/336 ×

Löwinger Benő 1944. július 10 1947/341 ×
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Löwinger Frida 1944. július 10 1947/337 ×

Löwinger Ignác 1944. július 10 1947/338 ×

Löwinger Joszef 128/O

Löwinger Judit 1944. július 10 1947/340 ×

Löwinger Károly 1944. július 10 1947/342 ×

Löwinger Mór 1944. július 10 1947/332 ×

Löwinger Mórné (Schiff  Mária) 1944. július 10 1947/333 ×

Löwinger Sámuel 1944. július 10 1947/325 ×

Löwinger Sámuelné (Khon Rozália) 1944. július 10 1947/328 ×

Löwinger Zsófi a 1944. július 10 1947/339 ×

Löwy Dávid 1944. július 11 1947/284 ×

Löwy Dávidné (Abelesz Fáni) 1944. július 11 1947/286 ×

Löwy Ignác 1944. július 11 1947/287 ×

Löwy Irén 1944. július 11 1947/288 ×

Löwy Mártonné (Singer Regina) 1945. január 15 1948/240

Lőbl Tibor ×

Mannheimer Jenőné (Ungár Dóra) 1944. július 10 1947/236 ×

Márkus Jenő 1944. november 3 1949/71 556/S ×

Márkus Jenőné (Fürst Olga) 1944. július 15 1949/72 556/S ×

Mende Sándor 618/S

Mendl Elza 618/S

Mendl Frigyesné 618/S

Meszlényi Artúrné (Cseikel Margit) 1944. július 15 1949/75 ×

Méir Schlesinger 207/O

Moravcsik Erzsike 467/S

Mordekhaj Hirschfeld 57/O

Mordekhaj Rubin 325/O

Morgenstein Dezsőné (Siklósi Aranka) 1944. augusztus 15 1948/182 ×

Morgenstein Éva Zsuzsanna 1944. augusztus 15 1948/183 ×

Muschitz János ×
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Müller Hermann 1944. augusztus 15 1950/13 221/O ×

Müller Hermanné (Eisler Aranka) 1944. augusztus 15 1950/14 221/O ×

Müller Tibor 1944. augusztus 15 1950/15 221/O ×

Müller Veronika 1944. augusztus 15 1950/16 221/O ×

Nagy Imre 1944. július 15 1949/157 719/S ×

Nagy Zsigmond 1944. július 10 1947/439 ×

Nagy Zsigmondné (Kohn Ilona) 1944. július 10 1947/440 ×

Neufeld Endre 1944. augusztus 15 1950/300 ×

Neuhaus Sándor 1944. július 15 1948/179 450/S,
556/S

×

Neuhaus Vilmos 1944. július 15 1948/178 ×

Neuhausz Sándorné (Márkus Magdolna) 1944. július 15 1949/73 450/S,
556/S

×

Neumann Adolf Dr. 1944. október 8 1947/178 ×

Neumann Adolfné Dr.-né (Pápa Gizella) 1944. november 15 1947/179 ×

Neumann Bernát Mórné (Gál Ilona) 1944. július 15 1949/74 ×

Neumann Henrik 1944. augusztus 15 1950/302 ×

Neumann Ildikó 1944. november 15 1947/180 ×

Neumann Julianna 1944. augusztus 15 1950/303 ×

Nyári Lászlóné (Láng Julianna) 1944. augusztus 15 1948/220 ×

Oberländer Józsefné 1944 385/S

Őrlős Endréné (Bíró Edit) 1944. augusztus 15 1948/311 ×

Őrlős Mária Magdolna 1944. augusztus 15 1948/312 ×

Őrlős Péter, Ödön, István 1944. augusztus 15 1948/314 ×

Paprádi (Steiner) Edit 1944. október 15 1950/298 ×

Paprádi (Steiner) Gábor 1944. október 15 1950/297 ×

Paprádi (Steiner) Mihályné (Heller Etelka) 1944. október 15 1950/299 ×

Paskusz Andor 1944. augusztus 15 1950/9 ×

Paskusz Béláné (Eisler Irén) 1944. augusztus 15 1950/8 ×

Paskusz Jakabné (Paskusz Laura) 1944. július 10 1947/356 ×

Paskusz Jenő 1944. augusztus 15 1950/11 ×
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Paskusz Kálmán 6/O

Paskusz László ×

Paskusz Lászlóné (Schubert Janka) 1944. július 10 1947/305 ×

Paskusz Márta 1944. augusztus 15 1950/10 ×

Paskusz Márton 1944. július 15 1950/176

Paskusz Tibor 1944. augusztus 15 1950/12 ×

Pauncz Ferenc 405/S

Pápa Béláné (Láng Hajnalka) 1944. július 10 1947/186 ×

Pápa Endre 1944. július 10 1947/192 ×

Pápa Erika 1944. július 10 1947/187 ×

Pápa Éva 1944. július 10 1947/190 ×

Pápa Frigyes 1944. július 10 1947/343 ×

Pápa Gizella ×

Pápa Hedvig 1945. április 15 1947/319 ×

Pápa Hermann 1944. július 9 1947/122 131/O ×

Pápa Hermanné (Fischer Teréz) 1944. július 9 1947/123 131/O ×

Pápa József 1944. július 10 1947/191 ×

Pápa József 1944. július 10 1947/345 ×

Pápa Judit 1944. július 10 1947/193 ×

Pápa Lipót 1944. július 10 1947/289 ×

Pápa Lipótné (Leitner Aranka) 1944. július 10 1947/290 ×

Pápa Lívia 1944. július 10 1947/188 ×

Pápa Manóné (Blau Rozália) 1944. július 10 1947/312 ×

Pápa Miklós Sándor 1944. július 10 1947/189

Pápa Mirjam 1944. július 10 1947/194 ×

Pápa Reni 1945. április 15 1947/320 ×

Pápa Rozália 1944. július 10 1947/346 ×

Pápa (Salamon) Sándor 1944. július 10 1947/344 ×

Pápa Sarolta 1945. április 15 1947/313 ×

Pápa Sándor 1944. július 10 1947/195 ×
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Pápa Sándorné (Fried Eszter Netti) 1944. július 10 1947/185 ×

Pápa Zsigmond 1945. április 7 1947/196 ×

Perecz Józsefné (Láng Eszter) 1944. július 15 1948/131 ×

Perlusz Dávid 1944. augusztus 15 1949/62 556/S ×

Perlusz Dávidné (Márkusz Róza Berta) 1944. augusztus 15 1949/63 556/S ×

Perlusz Ferenc 556/S

Perlusz Imre 1944. július 15 1949/262 556/S ×

Perlusz Márton ×

Pick Lajos 1944. augusztus 15 1948/202 ×

Pick Lajosné (Hochfelder Ilona) 1944. augusztus 15 1948/203 ×

Pollák Imre ×

Porgesz Béláné ×

Prager Simon 375/S

Prager Simonné 375/S

Práger Adolf 1944. augusztus 15 1952/195 ×

Preisz I. Hirschné (Lebovics Mária) 1944. július 10 1947/300 ×

Prisant Salamonné (Huterer Terézia) 1944. július 10 1947/260 ×

Ráday Ferenc 1944. augusztus 15 1952/197

Ráday Ferencné (Práger Mária) 1944. augusztus 15 1952/196 ×

Ráday Zsuzsanna 1944. augusztus 15 1952/198 ×

Regner Jenőné 647/S

Regner Józsefné 647/S

Regner Márton 647/S

Regner Sándor 647/S

Reichenberg Salamonné 357/O

Reiner Zsigmond ×

Reiser Dezső 1945. május 15 1948/16 141/O

Reiser Gyula 1944. július 15 1948/14 141/O

Reiser Gyuláné (Groszmann Ernesztin) 1948/15 141/O

Reiser Tibor 1945. február 15 1948/17 141/O
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Révész Béla 1944. július 10 1947/212 ×

Révész Sándorné Dr.-né (Lengyel Katalin) 1944. július 10 1947/211 ×

Richter Artúrné ×

Richter Márkusné (Hutterer Borbála) 1944. július 10 1947/81

Rosenbaum Imre 496/S

Rosenbaum Jutka 1944. augusztus 15 1948/68 ×

Rosenbaum László 1944. augusztus 15 1948/69

Rosenberg Salamonné (Schwarcz Erzsébet) 1944. augusztus 15 1949/70 ×

Rosenberg Tibor 1945. november 15 1949/260

Rosenfeld Jenő ×

Rósenberg Tibor ×

Rósenberg Tiborné ×

Róth Jenő 467/S

Rózenberg Tiborné (Löwinger Anni) 1944. augusztus 31 1947/330

Rubin Hermanné (Heterer Regina) 1944. július 10 1947/262

Sámuel Ibolya 1944. július 9 1947/255 ×

Sámuel Ödön 1944. július 9 1947/253 ×

Sámuel Ödönné (Dorn Kamilla) 1944. július 9 1947/254 ×

Sándor Hugó ×

Sándor Hugóné ×

Sándor Katalin 1944. augusztus 15 1948/71 ×

Sándor Vilmosné ×

Schaff er Géza 1944. december 25 1945/426 387/O

Schick Benjamin Béla 1945. május 15 1949/84 ×

Schick Dávid 1945. március 15 1949/82 ×

Schick Lina 1944. augusztus 15 1949/81 ×

Schick Mihály 1945. március 15 1949/83 ×

Schick Sámsonné ×

Schiff  Leóné (Löwinger Adél) 1944. július 10 1947/334 ×

Schik Henrik 1948/41
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Schik Jánosné (Huterer Berta) 1944. július 10 1947/259

Schillinger László 1945. március 7 1947/176 ×

Schillinger Mária 1945. május 1 1947/177 ×

Schönberger Károlyné (Spatz Sári) ×

Schönfeld Adolfné (Weiszberger Karolin) 1944. július 10 1947/271 ×

Schönfeld Anna 1944. augusztus 15 1950/24 ×

Schönfeld Béla 1944. augusztus 15 1950/25 ×

Schönfeld Izidór 1944. augusztus 15 1950/22 ×

Schönfeld Izidórné (Eisler Frida) 1944. augusztus 15 1950/23 ×

Schönfeld Miklós 1944. augusztus 15 1950/26 ×

Schubert Jenőné (Steinmetz Kamilla) 1944. július 10 1947/309 ×

Schubert László 1944. október 15 1947/310 ×

Schubert Lipót 1944. július 10 1947/302 ×

Schubert Lipótné (Schik Lina) 1944. július 10 1947/303 ×

Schubert Miksa 1944. július 10 1947/308 ×

Schubert Oszkár 1944. július 10 1947/307 ×

Schubert Sándor 1944. július 10 1947/311 ×

Schubert Zsigmond 425/S

Schubert Zsigmondné 425/S

Schwarcz Náthánné (Láng Karolin) 1944. augusztus 15 1949/66

Schwarcz Simonné ×

Schwartz Mór 1944. május 21 1947/213 ×

Schwartz Náthánné (Goldberger Ilona) 1945. április 5 1948/274 ×

Schweitzer Dávid 428/S

Schweitzer Gábor 466/S

Schweitzer László 466/S

Schweitzer Mórné (Lender Malvin) 1944. július 15 1948/246

Siklósi Mórné (Mayer Hermina) 1944. augusztus 15 1948/180 ×

Silberstein Klára ×

Singer Hermann 1945. április 15 1947/269 ×
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Singer Hermanné (Weiszberger Hermin) 1944. július 10 1947/270 ×

Singer Miklósné (Almási Terézia) 1944. július 15 1947/324 ×

Singer Oszkárné (Löwinger Janka) 1944. július 10 1947/329 ×

Spitz Albertné 467/S

Spitz László 1945. április 15 1948/47 467/S ×

Spitz Lászlóné (Moravcsik Erzsébet) 1944. július 15 1948/48 467/S ×

Spitz Mártonné 467/S

Sraga Peis Kohn 382/O

Stamberger Márkné (Sternfeld Stefánia) 1944. július 15 1947/386a

Stamberger Rezső 1944. július 15 1949/216 ×

Stamberger Rezsőné (Löbl Elza) 1944. július 15 1949/217 ×

Stasszer Imréné ×

Steiner Ferenc 1950 november 28 1950/286 ×

Steiner Ibolya 1944. augusztus 15 1950/288 ×

Steiner Jenőné 30/O

Steiner József 1944. augusztus 15 1950/285 30/O ×

Steiner Józsefné (Steiner Irén) 1944. augusztus 15 1950/272 560/S ×

Steiner Klárika 30/O

Steiner Margit 30/O

Steiner Marika 30/O

Steiner Miksa 30/O

Steiner Miksáné (Deutsch Róza) 30/O

Steiner Rozália 1944. augusztus 15 1950/284 560/S ×

Steiner Sándor 1944. augusztus 15 1950/282 ×

Steiner Sándorné (Freiwilig Livia) 1944. augusztus 15 1950/283 ×

Steiner Sándorné (Freiwillig Ilona) 1944. július 10 1947/437

Steinlauf Fülöp 1944. július 15 1949/77 ×

Stern Lajos Dr. 1944. július 15 1947/367 ×

Sterner Henrik 1944. augusztus 15 1949/124 522/S ×

Sterner Henrikné (Vámos Irén) 1944. augusztus 15 1949/125 522/S ×
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Sterner Lászlóné (Schubert Ilona) 1944. július 10 1947/306 ×

Sternfeld Zoltánné (Schlézinger Terézia) 1944. július 15 1947/386 ×

Strasser László ×

Strausz László ×

Strausz Lipót 1944. augusztus 15 1950/293 ×

Strausz Lipótné (Zilzer Erzsébet) 1944. augusztus 15 1950/294 ×

Sugár Jenőné ×

Szamek Manóné 381/S

Szántó (Spiró) Ignác ×

Szegedin Zoltán 1945. március 28 1948/81 ×

Szegedin Zoltánné (Güntz Eszter) 1944. július 15 1948/82 ×

Szegő Margit 1944. október 15 1947/182 ×

Szegő Pálné (Frankl Berta) 1944. július 9 1947/181 ×

Szegő Zsuzsanna 1944. október 15 1947/183 ×

Szejcsik János 1944. július 15 1952/220 ×

Szentmiklósi Mór 1944. május 15 1949/169 ×

Szentmiklósi Mórné (Strausz Ilona) 1944. május 15 1949/170 ×

Szécsényi Ármin 1945. február 15 1949/58 ×

Szécsényi Árminné (Diamant Róza) 1944. december 22 1947/76 ×

Szécsényi László 1945. február 15 1949/57 ×

Tóth (Rót) Árpádné (Rosenbaum Eszter) 1944. július 10 1948/218 ×

Ungár Anna 1944. július 10 1947/238 ×

Ungár Ármin 1945. január 31 1947/240 93/O ×

Ungár Gyula 658/S ×

Ungár Hanni ×

Ungár Izidór ×

Ungár Jónásné (Neumann Etelka) 1944. július 10 1947/237 93/O

Ungár József ×

Ungár Józsefné ×

Ungár Klára 1944. július 10 1947/239 ×
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Vadas Ágnes 1944. december 31 1947/297 ×

Vadas József Dr. 1945. július 15 1947/321 ×

Vadas Józsefné Dr. (Engel Frida) 1945. július 15 1947/322 ×

Vadas Lidia 1944. július 15 1947/323 ×

Vadas Veronika Márta 1944. július 15 1947/298 ×

Végh Edit ×

Végh Mihály ×

Végh Sándor ×

Waldmann Endre 1944. december 15 1948/13

Waldmann József 1944. július 15 1948/10

Waldmann Józsefné (Reiner Mária) 1944. június 15 1948/11

Waldmann Sándor 1944. december 15 1948/12

Weinberger Ernőné (Steiner Aranka) 1944. június 30 1947/129

Weinberger Jenőné ×

Weinberger Róbert 1944. július 10 1947/390

Weisz Árminné (Weisz Mária) 1944. július 15 1948/171 ×

Weisz Béla 1944. július 15 1952/186 ×

Weisz Ferenc ×

Weisz Ferencné ×

Weisz Fülöpné (Altman Janka) 1944. július 15 1952/185 ×

Weisz Fülöpné ×

Weisz Gáspárné ×

Weisz Géza 1944. július 10 1947/413 ×

Weisz Gézáné (Deckner Paulina) 1944. július 10 1947/414 ×

Weisz Henrik 1944. július 10 1947/415 ×

Weisz Henrikné (Weisz Irma) 1944. július 10 1947/416 ×

Weisz Ilona 1944. július 10 1947/417 ×

Weisz Jakabné 404/S

Weisz Jenő ×

Weisz Jenőné (Kohn Frida) ×
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Weisz Jenőné (Siklósi Elza) 1944. augusztus 15 1948/181 ×

Weisz Jozefi n 404/S

Weisz Judit 1944. július 15 1952/187 ×

Weisz Károly 1944. április 15 1948/172 ×

Weisz Károlyné (Spatz Etelka) 1944. július 15 1948/173 ×

Weisz Miksa 405/S

Weisz Rózsa 405/S

Weiszberger Ignác 1945. április 15 1947/272 ×

Weiszberger Róbert ×

Weiszberger Salamonné (Reichberger Eszter) 1944. július 10 1947/268 ×

Weitheimer Dávidné (Deutsch Franciska) 1944. július 15 1948/19

Wertheimer Dávid 1944. július 15 1948/18

Wiesner Ignác ×

Winkler Ágnes ×

Winkler Éva ×

Winkler Gyula ×

Winkler Ignác ×

Winkler Jakab ×

Winkler Miklós ×

Winkler Pál ×

Winkler Tibor ×

Wohl Dezső 1945. március 13 1947/124 ×

Wohl Dezső 1945. március 13 1947/317

Zerah Löwinheim 142/O

Ziff er Gézáné (Löwinger Franciska) 1944. július 10 1947/335 ×

Zilzer Dávidné (Strausz Erzsébet) 1944. július 10 1947/381 ×

Zilzer István 1944. július 9 1947/252 ×

Zilzer Jánosné (Horn Hani Jolán) 1944. július 9 1947/250 ×

Zilzer Mária 1944. július 9 1947/251 ×
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A NÉVMUTATÓ LEÍRÁSA

A névsor a két temető adatait együttesen tartalmazza.
Összeállításához az adattár “b”, “d”, “g”, “h”, “k” jelű adatait és a sírkő-számokat használtam fel. Legfon-
tosabb szempont az volt, hogy minél könnyebben és pontosabban lehessen valakit megtalálni a jegy-
zékben. Felvettem az összeállításba a Holocaust váci mártírjainak jegyzékében szereplő neveket is.

Egy adott személy a listában több helyen is előfordulhat, ebben az esetben az azonosságot a sírkő-
szám mutatja. (A sírkő-számban szereplő betűjelzés az orthodox illetve a status quo temetőre utal.)

 n/O orthodox temető
 n/S status quo temető
 /M a Holocaust váci mártírjainak jegyzéke

Példa
Abelesz Sándorné, Pollák Anna, Mendel, 121/O
Mendel, Abelesz Sándorné, Pollák Anna, 121/O
Pollák Anna, Mendel, Abelesz Sándorné, 121/O

Ebből a listából tűnik ki igazán a személynevek leírásának változatossága. Ezek az eltérések adód-
hattak abból, hogy az anyakönyvező hallás alapján írta le a neveket, vagy esetleg megpróbált ma-
gyarosítani. Másrészt a nevek helyesírása sem volt teljesen szabályozott. Így fordulhat elő az, hogy 
a Fleischman a sírkövön egy “n”-nel az anyakönyvben pedig két “n”-nel szerepel.

Példa
Aharon Lakenbach, Lackenbacher Adolf, 209/O
Weisz Ignácz, Ábrahám Jichák Weis, 367/O
Fleischman Sámuel, Zalman Leib Fleischmann, 198/O

Névmutató
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[…] Cvi, 359/O
[…] Goldberger, 599/S
[…] Joszéf Neumann, Neumann József, 327/S
[…] Károlyné, Szara, Cseh Károlyné, Goldstein 

Rózsi, 806/S
[…] Munk, 353/S
[…] Reiser, 742/S
[…] Saszel, Gitl, 92/S
[…] Schulz, 289/O
[…] Sraga, 196/O

A, Á
Abeles Béla, Benjámin Abeles, 120/O
Abeles Gábor, Gabriél, 337/S
Abeles Jichák Eliezer, 115/O
Abeles Lajosné, Reichental Netti, Eszter, 115/O
Abelesz Béláné (Löwenheim Margit) /M
Abelesz Béláné, Hermann Regina, Raikhel, 1/O
Abelesz Ber, 200/O
Abelesz Bernát, Jisszakhar Dov Abelesz, 188/O
Abelesz Bonem, 1/O
Abelesz Bonem, 117/O
Abelesz Fáni (Löwy Dávidné) /M
Abelesz Jákov, 165/O
Abelesz Jenőné /M
Abelesz Jolán /M
Abelesz Katalin, Pacse, 155/S
Abelesz Katarina, Keila, Fürst Lipótné, Abeles 

Katalin, 454/S
Abelesz Margit (Lebovics Jenőné) /M
Abelesz Mári, Mirjam, Frankl Jakabné, 456/S
Abelesz Mór, Mose Jehuda, 119/O
Abelesz Mórné, Reiser Leonóra, Léa, 118/O
Abelesz Mose Leib, 118/O
Abelesz Rózsa /M
Abelesz Salamon /M
Abelesz Salamonné (Löwy Malvin) /M
Ábelesz Samuné, Berczeller Ernesztin, Eszter 

Abelesz, 272/O
Abelesz Sándorné, Pollák Anna, Mindl, 121/O
Abelesz Slomo Cvi, 121/O
Abigadurné Löwenheim /M
Abraham Bloch, Ávrahám, Bloch Abraham, 772/S
Ábrahám Löwinheim /M
Ádám Bernát, Mose, 130/O
Ádám Bernátné, Ráhel Léa, 130/O
Adam, Bila Schneller, Netti Schneller, Schneller 

Márkné, Ádám Netti, 707/S

Adler Ferdinándné, Weiszler Anna, Gnendl, Adler 
Ferenczné, Weisler Anna, 799/S

Adler Ferenczné, Gnendl, Weisler Anna, Adler 
Ferdinándné, Weiszler Anna, 799/S

Adler Gyula, Urija / Uriel, Adler Gyula, 477/S
Adler Gyuláné, Malkha, Kohn Mária, 477/S
Adler Helén, Hana Perlusz, Perlusz Ignáczné, 527/S
Adolf Steiner, Ansel, Adolf Steiner, 166/S
Adolf Weiner, Jákov, 44/S
Aharon Ávrahám Günsz, 473/S
Aharon Baruch Hutterer /M
Aharon Dach, Smuél ha-Kohén, Dach Adolf, 254/O
Aharon Dávid, Kolman Dezső, 319/O
Aharon Dekner, 608/S
Aharon Dekner, Dekner Áron, Dekner Ármin, 609/S
Aharon ha-Kohén, 485/S
Aharon Heks, Heks Adolf, 715/S
Aharon Illofszky, 491/S
Aharon Jehuda Blau, Blau József, 553/S
Aharon Kohn, Kohn Ádám, 359/S
Aharon Lackenbach, 208/O
Aharon Lackenbach, Lackenbacher Adolf, 209/O
Aharon Leib Fürst, Fürst Adolf, 216/O
Aharon Löwinger, 70/O
Aharon Löwinger, Löwinger Adolf, 160/O
Aharon Prizant ha-Lévi, Prizant Adolf, 177/O
Aharon Rokács, 766/S
Aharon Rokács, Rokács Áron, 767/S
Aharon Schmidl, Schmidl Adolf, 566/S
Aharon Schönfeld, Schönfeld Arnold, 577/S
Aharon Seligmann, 223/S
Aharon Smuél Steiner, 567/S
Aharon Smuél Steiner, Steiner Sámuel, 502/S
Aharon Smuél, Rosenfeld Aladár, 244/S
Aharon, 373
Aharon, 587/S
Aharon, Hoff mann Arnold, Hoff mann Adolf, 

469/S
Aharon, Illofszky Ignácz, Illovszki Ignátz, 492/S
Aharon, Seligmann Áron, Seligman Ahron, 501/S
Aharon, Silberstein Artur, 331/O
Akiva Ungár, 169/O
Albert Handtofska, 70/S
Alekszander Schildkraut, 294/O
Alekszander, Ungár Sándor, 139/O
Alexander Fischel, 201/S
Almási Terézia (Singer Miklósné) /M
Altman Janka (Weisz Fülöpné) /M
Altmann Adolf, Ávrahám Jehuda, 325/S
Amália Pápa, Malkha, Stein, Amalia Stein, 213/S
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Amalia Rosner, Mirjam, Schwartzkopf, 
Schwarczkopf Maria, 252/S

Amalia Stein, Malkha, Amália Pápa, Stein, 213/S
Amalie Juhl, Malkha Juhl, Blumgrund, Juhl Mórné, 

Blumgrund Amália, 264/S
Ana Walles, Blumenthal, Eszter, 182/S
Anna Fleischman, Eszter, Netti Fleischman, 168/S
Anna Frei, Eszter, 137/S
Anna Juhl, Noha, Juhl Netti, 523/S
Anna Schneller, Eszter, Kohn Eszter, Schneller, 56/S
Ansel, Adolf Steiner, Adolf Steiner, 166/S
Antonia Rosenfeld, 366/S
Antónia Schick, Toibe, 154/S
Apfelbaum Benjaminné (Práger Róza) /M
Apfelbaum Erzsébet, Bila, Apfelbaum Erzsébet, 49/S
Apfelbaum Hermann /M
Apfelbaum Jenő /M
Ari / Arje, 237/O
Arjé Jehuda Löw, 285/O
Arjé Jehuda, 364/O
Arjé, Leib, Hoff mann Pál, Hofmann Pál, 826/S
Armin Grosz, Cvi Grosz, Grósz Hermann, 595/S
Arnheim Julianna, Jira, Julie Nascher Arnheim, 237/S
Ásér Klein, 487/S
Ásér Mose, 119/S
Ásér, 105/O
Ásér, Goldmann Izidor, 656/S
Ásér, Sandor Blau, Blau Sándor, 185/S
Ásér, Steiner Sándor, 102/S
Ásér, Zelig, Steiner Zsigmond, 369/S
Asher Kornélia (Kohn Salamonné) /M
Asztalos Mari, Hava, Bárány Jakabné, Asztalos 

Mária, 585/S
Asztalos Teréz, Reisel, Landsmann Mórné, 554/S
Atija Ráhel Glancz, Glancz Mózesné, Grünvald 

Etel, 287/O
Austerlitz Franciska, Hajjala, Zilzer Náthánné, 

Auszterliz Fáni, 308/S
Avigdor Balla, Balla Viktor, 657/S
Avigdor ha-Lévi Löwenheim, Löwenheim Fülöp, 

142/O
Avigdor Júda, 328/O
Avigdor Lövinger, Lövinger Frigyes, 759/S
Avigdor Schönfeld, 102/O
Avigdor Schönfeld, 170/O
Avigdor Schönfeld, 335/S
Avigdor Schönfeld, Schönfeld Viktor, 55/O
Avigdor, Fürst Ferenc, 512/S
Ávrahám Benjámin Rebhun, 744/S
Ávrahám Breuer, Breuer Adolf/ Breuer Mihály, 377/O

Ávrahám Cvi Prager, Prager Hermann, Prager 
Ármin, 673/S

Ávrahám Goldstein, Goldstein Adolf, 290/S
Ávrahám Grósz, 14/O
Ávrahám Hajjim Hirschfeld, 110/O
Ávrahám Hajjim Mandel, Heinrich Mandl, Mandl 

Henrik, 500/S
Ávrahám ha-Kohén, 414/S
Ávrahám ha-Kohén, 814/S
Ávrahám ha-Kohén, Kohn Adolf, 518/S
Ávrahám Hantuch, 59/S
Ávrahám Hirsch Schmidl, 115/S
Ávrahám Jehosua, Spitz Albert, 467/S
Ávrahám Jehuda Kolmann, Kolmann Gyula, 107/O
Ávrahám Jehuda Reitzer, 163/O
Ávrahám Jehuda Schönberger, Schönberger Adolf, 

17/O
Ávrahám Jehuda, Altmann Adolf, 325/S
Ávrahám Jehuda, Steiner Lipót, 694/S
Ávrahám Jichák Weisz, Weisz Ignácz, 367/O
Ávrahám Júda Donáth, 379/O
Ávrahám Júda Schönberger, 16/O
Ávrahám Júda, Donáth Adolf, 380/O
Ávrahám Löwinger ha-Lévi, Löwinger Ábrahám, 

Lövinger Ábrahám, 508/S
Ávrahám Löwinger, 538/S
Ávrahám Menahém Hermann, 84/O
Ávrahám Menahém Hermann, Herman Manó, 83/O
Ávrahám Mordekhaj Ochs, 249/O
Ávrahám Mose, Weisz Ernő, 36/O
Ávrahám Naft áli Schick, 27/O
Ávrahám Naft áli Schik, Schik Henrik, 28/O
Ávrahám Naft áli Smidl, 257/S
Ávrahám Nascher, 237/S
Ávrahám Reiszmann, Reiszmann Adolf, Reiszman 

Adolf, 758/S
Ávrahám Rosner, 252/S
Ávrahám Schick, 436/S
Ávrahám Schick, Schick Adolf, 435/S
Ávrahám Smuél Heks, 838/S
Ávrahám Spatz, 650/S
Ávrahám Spitzer, Spitzer Ábrahám, 687/S
Ávrahám Winkler, Winkler Ábrahám, 361/O
Ávrahám Zilzer, 388/S
Ávrahám Zilzer, Zilzer Adolf, 388/S
Ávrahám, 853/S
Ávrahám, 858/S
Ávrahám, 95/S
Ávrahám, Abraham Bloch, Bloch Abraham, 772/S
Ávrahám, Eisler Pál, 219/O
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Ávrahám, Grósz Adolf, 92/O
Ávrahám, Grosz Rudolf, Nagy Rezső, 278/S
Ávrahám, Schneller Ármin, 790/S
Ávrahám, Weisz Ábrahám, 545/S
Azriél Deutsch, 195/O
Azriél Jehuda, Reiser Lipót, 348/O
Azriél Steiner, 524/S
Azriél, Fürst Izrael, Fürst Izidór, 513/S

B
Bacher Rafaél, 16/S
Balla Stefánia, Dr. Basch Imréné, 657/S
Balla Viktor, Avigdor Balla, Balla Viktor, 657/S
Balla Viktorné, Bila, Reiszmann Blanka, 657/S
Bandler Simon, Szimha, Bandler Simon, 860/S
Bandler Simonné, Kozlóczky Julia, Dvora, 

Kozloczki Debora, 833/S
Bánó Braun Henrik /M
Bánó Henrik /M
Bárány Amália, Mirjam, Schlanger Józsefné, 793/S
Bárány Jakab, Jákov Cvi, Bárány Jakab, 584/S
Bárány Jakabné, Asztalos Mária, Hava, Asztalos 

Mari, 585/S
Bárány József /M
Bárány Mihály /M
Bárány Mihályné (Gottesmann Frida) /M
Barna Ignác, 729/S
Barna Ignáczné, Sindl, Rosenberg Eugenia, 729/S
Barna Lipot, Leib Braun, Leopold Barna, 769/S
Barok Mór, Mose, 362/O
Baron Cecilia, Cipóra, Deutsch Vilmosné, 475/S
Baron Gábor, Gabriél Baron, 774/S
Baron Gáborné, Hollander Teréz, Reisel, Hollander 

Rézi, 775/S
Baron Hermina, Hava, Hermine Mandl, 292/S
Baruch Weisz, 748/S
Barukh Ávrahám, 184/O
Basch, Dr., Imréné, Balla Stefánia, 657/S
Becalél Lederer ha-Lévi, 240/S
Becalel Lederer, 255/S
Becalél Schönberger, Schönberger Lajos, 335/O
Becalél Weisz, Weisz Pál Lipót, Weisz Pál Lipót, 703/S
Becalél Wolf, 234/O
Beck Adolf, Naft áli, 399/S
Beck Bernát, Ber, Beck Bernhard, 36/S
Beck Berta, Breindl, Samuel Arturné, 393/S
Beck Cecilia (Gottesmann Gézáné) /M
Beck Ida, Sindl, Kardos Jenő né, 395/S
Beck Ignác, Menahém, Beck Ignácz, 384/S

Beck Ignácné, Weiner Paula, Perl, 384/S
Beck Ignácz, Menahém, 384/S
Beck Ignáczné, Perl, Weiner Paula, 384/S
Beck Kádi, Gitl, Weisz, Weisz Katalin, 400/S
Beck Mari, Mirjam, Steiner Edéné, 808/S
Beck Róza, Finkl, Heidenfeld Árminné, 525/S
Beck Rózsi, Szara, Beck Rózsa, 394/S
Beck, Sifra, Regner Zsó, So Regner, Wittwe Regner, 

192/S
Beile, Judovits Lászlóné, Weisz Berta, Judovics 

Lászlóné, 795/S
Ben Cion Schik, 303/O
Bender Jakabné, Ullmann Sarolta, Csarna, 345/S
Bender Jákov Johanan, 345/S
Benedik Todrosz, 164/S
Benjámin Abeles, Abeles Béla, 120/O
Benjámin Heller, 541/S
Benjámin Joszéf, Blum József, 320/O
Benjamin Kohn /M
Benjámin Kolman, 81/O
Benjámin Kolmann, Kolman Beni, 82/O
Benjámin Révész, Révész Béla, 330/S
Benjámin Teltsch, Teltsch Benő, 62/O
Benjamin Zeév Frankl, Frankl Vilmos, Frankl 

Farkas, 579/S
Benjámin Zeév Neuhaus, 450/S
Benjámin Zeév Winkler, 286/O
Benjámin Zeév, Gross Farkas, Grosz Wolf, 262/S
Benjámin Zeév, Weisz Vilmos, 562/S
Benjámin, Erdő s Bernát, 561/S
Ber Abelesz, 200/O
Ber Schick, 323/O
Ber Steiner ha-Lévi, Steiner Benedek, 770/S
Ber, Beck Bernát, Beck Bernhard, 36/S
Berczeller Róza, Ráhel, Tranka, Rosa Berczeller, 171/S
Berczeller Ruben, 171/S
Berger Andor /M
Berger Aranka, Rejtcl Hendl, 227/O
Berger Dezső /M
Berger Éli, 293/O
Berger Éliásné, Rivka, 293/O
Berger Ernő /M
Berger Ernőné (Schönfeld Helén) /M
Berger Éva /M
Berger Jakab, Jákov Cvi, 496/S
Berger Jakabné /M
Berger Klára /M
Berger Márta, Matl, 228/O
Berger Salamonné (Stern Hermina) /M
Berger Sándorné (Láng Julianna) /M
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Berger Sára, Szara Fleischmann, Fleischmann 
Miksáné, Fleischman E. Miksáné, Berger Száli, 
603/S

Bergszmann Mariska, Mirjam Bergszmann, 
Schönfeld, Bergszmann Mártonné, Schönfeld 
Mária, 734/S

Bergszmann Márton, Mordekhaj, Bergszmann, 736/S
Bergszmann Mártonné, Schönfeld Mária, Mirjam 

Bergszmann, Bergszmann Mariska, Schönfeld, 
734/S

Bergszmann, Mordekhaj, Bergszmann Márton, 736/S
Berkovics Judit, Eszter, 329/O
Berkovics Smuél Zanvil, 283/O
Berkovics Zoltánné, Schlesinger Berta, Blume, 283/O
Berkovits László /M
Berman Ullman, 136/S
Bernfeld Lajosné, Ekstein Katalin, Ekstein Vilma, 

733/S
Berta Reiser, Blume, 140/S
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Hadasz, Eisler Tivadarné, Fleischmann Johanna, 220/O
Haidenfeld Adolfné, Hindl, Rokács Johanna, 514/S
Hajja Bila, 45/O
Hajja Blauner, Blauner Dávidné, Breuer Hanni, 

Breuer Anna, 638/S
Hajja Léa, Heller Vilmosné, Sternfeld Ilona, 604/S
Hajja Lövinger, Lövinger Ignáczné, Weinberger 

Johanna, 607/S
Hajja Révész, Révész Béláné, Kohn Hermin, 330/S
Hajja Sindl, 86/O
Hajja Sindl, Hirschfeld Fáni, 147/O

Hajja Sindl, Reichenberg Zseni, 24/O
Hajja Szara Reiszmann, Reiszmann Ignáczné, 

Spitzer Rozália, 686/S
Hajja Szara, Lengyel Sárika, Lengyel Sarolta, 665/S
Hajja Szara, Perlusz, Singer Rozália, Perlusz 

Sándorné, 200/S
Hajja Szara, Preisz J. Hirschné, Reisz Rozália, 15/O
Hajja, 81/S
Hajja, Nanette Heller, Heller Dávidné, Hell Anna, 

348/S
Hajja, Schneller Emma, 486/S
Hajjala, 199/O
Hajjala, Fingerhut Lipótné, 245/O
Hajjala, Zilzer Náthánné, Austerlitz Franciska, 

Auszterliz Fáni, 308/S
Hajjim Cvi Preisz, 15/O
Hajjim Cvi Preisz, Preisz J. Hirsch, 31/O
Hajjim Dávid, Snyder Dávid, 66/O
Hajjim Grosz, Grosz Henrik, Grósz Henrik, 704/S
Hajjim Jiszráél Blum, Blum Izidór, 260/O
Hajjim Joszéf, 272/S
Hajjim Leib Reiner, 212/S
Hajjim Löwenheim, 45/O
Hajjim Nátán, 299/O
Hajjim Preszburger, 678/S
Hajjim Sterner, 522/S
Hajjim Wild, 723/S
Hajjim Zeév Löwy, 27/S
Hajjim Zeév, 28/S
Hajjim, 257/O
Hajjim, Marer Károly, 507/S
Hajjim, Preszburger Károly,678/S
Hajjim, Róth Heinrich, 41/S
Hajjim, Steiner Henrik, 702/S
Hajós Árpád, 669/S
Hajós Lili, Hajós Lilike, 415/S
Hajós Lilike, Hajós Lili, 415/S
Halmi Mária (Grünberger Józsefné) /M
Hammer Miksa, Méir Hammer, 259/O
Hana Perlusz, Perlusz Ignáczné, Adler Helén, 527/S
Hana, 104/S
Hana, 124/O
Hana, 2/S
Hana, 39/S
Hana, 573/S
Hana, Emma Steiner, Heiman, Emma Heiman, 170/S
Hana, Freund Simonné, Knapp Johanna, 193/O
Hana, Haber Jónásné, Löwy Julianna, Háber 

Jónásné, Löwy Johanna, 432/S
Hana, Henriette Saxel, Kohn, Kohn Henrietta, 291/S
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Hana, Katzburg Lipótné, 173/O
Hana, Kohn Adolfné, Lázár Hermina, 414/S
Hana, Kohn Sándorné, Kohn Johanna, 593/S
Hana, Oberländer Márkné, Fischer Fáni, 294/S
Hana, Reiser Lázárné, Polláck Johanna, Reiser 

Lászlóné, Pollák Johanna, 331/S
Hana, Schick Bernátné, Fischl Hani, 323/O
Hana, Schwartz Pálné, Csasznik Janka Katalin, 

Schwarcz Pálné, Csasznik Janka, 625/S
Hana, Sterner Anna, 447/S
Hana, Weisz Janka, Grünbaum, Weisz Mórné, 

Grünbaum Ilona, 728/S
Handtuch Regina, Rivka, Regina Hirschfeld, 

Handtuch, 483/S
Handtuch, Rivka, Regina Hirschfeld, Handtuch 

Regina, 483/S
Hanele, Johanna Weiss, Knöpfl er, Knöpfl er 

Johanna, 284/S
Hanokh Wohl ha-Lévi, Wohl Henrik, 32/O
Hantuch Ávrahám, 59/S
Hantuch Mose Aharon, 313/S
Hartman Róza, Szara, Sterner Henrikné, Hartman 

Száli, 522/S
Hauser Róza, Hauser Salamonné, 434/S
Hauser Salamonné, Hauser Róza, 434/S
Hausner Józsefné, Raikhel, Spitzer Róza, 705/S
Hava Hendl, 269/O
Hava Wesely, Wollner Hermanné, Weszeli Emma, 

241/O
Hava, 18/S
Hava, 71/O
Hava, Bárány Jakabné, Asztalos Mari, Asztalos 

Mária, 585/S
Hava, Eve Hirschfeld, 118/S
Hava, Hermine Mandl, Baron Hermina, 292/S
Hava, Hirschfeld Lipótné, Blener Éva, 341/S
Hava, Klein Zsigmondné, Schwartz Emma, 312/O
Hava, Leopold Emma, 268/O
Hava, Maretta Lajosné, Láng Emma, 661/S
Hava, Schönberger Samuné, Meiszner Fani, 

Meiszner Fáni, 551/S
Hava, Steiner Ignáczné, Abeles Éva, 851/S
Hecht Alajosné, Fleischer Netti, Eszter, Netti 

Hecht, 830/S
Hecht Eliezer, 830/S
Hecht Ibolya (Láng Jenőné Dr.-né) /M
Hecht Joszéf Cvi, 33/S
Hecht József, Joszéf Cvi Hecht,50/S
Hecht Józsefné, Certel, Kohn Rozália, 33/S
Hecht Lina, Léa, Weisz Lázárné, 14/S

Hecht Marika, Mirjam, Blau Józsefné, Hecht Mária, 
836/S

Hecht Zseni (Grün Gyuláné) /M
Heidenfeld Adolfné, Rokács Johanna, Hindl, 

Haidenfeld Adolfné, 514/S
Heidenfeld Árminné, Finkl, Beck Róza, 525/S
Heidenfeld Hirsch, 525/S
Heidenfeld Rézi (Hoff mann Arnoldné) /M
Heiman, Fradl, Fani Steiner, 103/S
Heiman, Hana, Emma Steiner, Emma Heiman, 170/S
Heimler Éva /M
Heimler Viktor Dr. /M
Heimler Viktorné Dr.-né (Graber Anna) /M
Heinemann, Fanny Tritsch, Franciska Heineman, 

148/S
Heinrich Mandl, Ávrahám Hajjim Mandel, Mandl 

Henrik, 500/S
Heinrich Zipser, Hendl, 15/S
Heisler Amália, Mindl, Grünwald Jakabné, 530/S
Heisz Sándorné (Büschitz Sarolta) /M
Heks Adolf, Aharon Heks, 715/S
Heks Árminné, Schwarc Róza, Ráhel, Heksch 

Árminné, Schwarz Róza, 640/S
Heks Ávrahám Smuél, 838/S
Heks J. Jenő /M
Heks J. Jenőné (Heks Margit) /M
Heks Margit (Heks J. Jenőné) /M
Heks Szali, Szarele, Heksch Adolfné, Lengyel Száli, 

838/S
Heksch Adolfné, Lengyel Száli, Szarele, Heks Szali, 

838/S
Heksch Ármin, Cvi, 640/S
Heksch Árminné, Ráhel, Schwarz Róza, Heks 

Árminné, Schwarc Róza, 640/S
Heksch Emanuelné, Eszter, Fischer Eszter, Heksch 

Mártonné, Fischer Netti, 818/S
Heksch Ignácné, Roth Mina, Mindl, Heksch 

Ignaczné, Róth Mina, 433/S
Heksch Ignaczné, Mindl, Róth Mina, Heksch 

Ignácné, Roth Mina, 433/S
Heksch Jehuda, 223/O
Heksch József, 809/S
Heksch Józsefné, Tuschák Róza, 817/S
Heksch Lacika, Eliezer, Heksch László, 443/S
Heksch László, Eliezer, Heksch Lacika, 443/S
Heksch Lipótné, Rosenfeld Rozália, Szara, 223/O
Heksch Mariska, Malkha, Oblatt Henrikné, Heksch 

Mária, 803/S
Heksch Mártonné, Fischer Netti, Eszter, Heksch 

Emanuelné, Fischer Eszter, 818/S



NÉVMUTATÓ 439

Heksch Nátán, 433/S
Heksch Zsigmond, Jehosua, 668/S
Heksch, Gitl, Kati Scheiber Steiner, Steiner 

Mózesné, Hecksch Katalin, 226/S
Heller [..]ati, Glikl, Heller Józsefné, Grünvald 

Katalin, 846/S
Heller Benjámin, 541/S
Heller Bernátné, Szarele, Brüll Rozália, 541/S
Heller Dávid, 348/S
Heller Dávidné, Hell Anna, Hajja, Nanette Heller, 

348/S
Heller Etelka (Paprádi (Steiner) Mihályné) /M
Heller Feiss, 846/S
Heller Jehiél Jákov, 537/S
Heller Józsefné, Grünvald Katalin, Glikl, Heller 

[..] ati, 846/S
Heller Markus, Mordekhaj Dov Heller ha-Lévi, 94/S
Heller Márkusné, Friedmann Antónia, Toibe, 

Heller Márkuszné, Friedman Antónia, 816/S
Heller Márkuszné, Toibe, Friedman Antónia, Heller 

Márkusné, Friedmann Antónia, 816/S
Heller Miksa, Mikhael Jákov Heller, 534/S
Heller Miksáné, Fradl, Kohn Fani, Kohn Fáni, 537/S
Heller Misike, Jehiél Méir, 448/S
Heller Rudolfné, Bila, Lövy Berta, Löwy Berta, 662/S
Heller Simon, Szimha Heller, 700/S
Heller Vilmos, 646/S
Heller Vilmosné, Gitl, Regner Gizella, 646/S
Heller Vilmosné, Hajja Léa, Sternfeld Ilona, 604/S
Heller Zeév, 604/S
Heller, Jitl, Hirschbein Juli, Hirschbein Miksáné, 

Heller Julianna, 815/S
Heller, Léa Kohn, Leni Kohn, Kohn Bernátné, 

Heller Heléna, 847/S
Heller, Salom, 280/S
Hendl Schatz, Johanna Schatz, Groszmann, 

Groszman Johana, 66/S
Hendl, 313/S
Hendl, Eizler Hani, Eisler Lajosné, Steiner Hani, 

841/S
Hendl, Grosz Hermin, 482/S
Hendl, Heinrich Zipser, 15/S
Hendl, Hermann Ignáczné, Herzfeld Johanna, 10/O
Hendl, Johanna Reizer, Weisz, Weisz Johanna, 307/S
Hendl, Mahler Salamonné, 750/S
Hendl, Perlusz Hani, Perlusz Jónásné, 34/S
Henriette Saxel, Hana, Kohn, Kohn Henrietta, 291/S
Herman Dávid Dov, 184/S
Herman Dávid, Dávid Dov Herman, 323/S
Herman Ignáczné, Herzfeld Rozália, Szara, 277/S

Herman Jichák, 277/S
Herman Manó, Ávrahám Menahém Hermann, 83/O
Herman Moritz, Mose, 245/S
Herman Neuman, Cvi Neumann, 124/S
Herman Weisz, Cvi Hersch, Hermann Weisz, 219/S
Hermann Ávrahám Menahém, 84/O
Hermann Ignác, Jichák Hermann, 88/O
Hermann Ignáczné, Herzfeld Johanna, Hendl, 10/O
Hermann Jichák, 10/O
Hermann Löbl, Cvi, Löbl Ármin, 680/S
Hermann Manóné, Hermann Netti, Blimele, 84/O
Hermann Weisz, Cvi Hersch, Herman Weisz, 219/S
Hermine Mandl, Hava, Baron Hermina, 292/S
Hersch Imre, Menahén Mendl Hersch, 444/S
Hersch Kohén, 258/O
Hersch Majer, Méir Hersch ha-Lévi, Hersch Mayer, 

581/S
Hersch Mayer, Méir Hersch ha-Lévi, Hersch Majer, 

581/S
Hersch Schachtitz, 311/O
Herskovits Gizella (Hochfelder Mátyásné) /M
Herstein Magda /M
Herzfeld Salamon, Slomo, 89/O
Herzfeld Salamonné, Hermann Malvin, Mahala, 9/O
Herzfeld Slomo, 9/O
Herzl Menahém, 8/O
Herzl Simeon, 7/O
Herzl Simonné, Hermann Sári, Szara Rivka, 7/O
Hesser Ernesztin, Eszter, Hesser Netti, 751/S
Hesser Netti, Eszter, Hesser Ernesztin, 751/S
Heterer Regina (Rubin Hermanné) /M
Hinde, Tauszki Hermanné, Roseinfeld Henrietta, 

105/O
Hindl Gitl, 237/O
Hindl Neustatl, Elise Neustadtl, Haar, Erzsébet 

Haar, 218/S
Hindl, 255/S
Hindl, Braun Mátyásné, Schneller Johanna, 569/S
Hindl, Farkas Bernátné, Reiser Johanna, 264/O
Hindl, Haidenfeld Adolfné, Heidenfeld Adolfné, 

Rokács Johanna, 514/S
Hindl, Hirschfeld Mórné, Lieberman Anna, 459/S
Hindl, Johanna Schwartz, 84/S
Hindl, Kolmann Sándorné, Kammer Hermina, 280/O
Hindl, Krausz Adolfné, Weisz Hermin, 605/S
Hirn Lajos, Jona Jehuda, 151/O
Hirn Márk, Mordekhaj, 132/O
Hirn Márkné, Hirschfeld Hermina, Libe, 133/O
Hirn Mordekhaj, 133/O
Hirsch Heidenfeld, 525/S
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Hirsch Méir, 47/S
Hirsch Scheiber, 226/S
Hirsch Wollner, 241/O
Hirschbein Juli, Jitl, Heller, Hirschbein Miksáné, 

Heller Julianna, 815/S
Hirschbein Miksáné, Heller Julianna, Jitl, 

Hirschbein Juli, Heller, 815/S
Hirschfeld Adolf /M
Hirschfeld Adolfné, Breuer Zsófi a, Svarcl, 110/O
Hirschfeld Alíz /M
Hirschfeld Áron /M
Hirschfeld Áron, Dávid Mose Aharon Hirschfeld, 59/O
Hirschfeld Ávrahám Hajjim, 110/O
Hirschfeld Dávid Mose Aharon, 58/O
Hirschfeld Dávid, Dávid Dov, 180/O
Hirschfeld Ella /M
Hirschfeld Emil /M
Hirschfeld Ernő /M
Hirschfeld Éva /M
Hirschfeld Fani, Eszter Fradl, 289/S
Hirschfeld Fáni, Hajja Sindl, 147/O
Hirschfeld Francziska, Fradl, Preszburger Károlyné, 

678/S
Hirschfeld Frida, Eszter Fradl, 146/O
Hirschfeld Fülöp /M
Hirschfeld Fülöpné (Landan Ilona) /M
Hirschfeld György /M
Hirschfeld Gyula, Jona, 368/S
Hirschfeld Gyuláné, Rotschild Katalin, Golda, 368/S
Hirschfeld Ignácz, Mose Jichák, 179/O
Hirschfeld Ignátz, Jichák, 231/S
Hirschfeld Imre /M
Hirschfeld Izidór /M
Hirschfeld Izidórné /M
Hirschfeld Izrael, Jiszráél, 506/S
Hirschfeld Jakab, Jákov, 497/S
Hirschfeld Jenő, Jákov Hirschfeld, 154/O
Hirschfeld Jiszráél, 483/S
Hirschfeld Katalin, Gitl, 342/S
Hirschfeld Lázár /M
Hirschfeld Lázár, Eliezer Hirschfeld, 109/O
Hirschfeld Lázárné (Tombar Sarolta) /M
Hirschfeld Leib, 341/S
Hirschfeld Leopold Nathan, Nátán Leib Hirschfeld, 

Hirschfeld Náthán, 693/S
Hirschfeld Leopold, Júda, Leib, 340/S
Hirschfeld Lipót /M
Hirschfeld Lipót /M
Hirschfeld Lipótné (Geshtwer Klára) /M
Hirschfeld Lipótné (Polacsek Julianna) /M

Hirschfeld Lipótné, Blener Éva, Hava, 341/S
Hirschfeld Malvina /M
Hirschfeld Margit /M
Hirschfeld Margit, Mahala, 149/O
Hirschfeld Márta /M
Hirschfeld Mátyás /M
Hirschfeld Mátyásné (Buschitz Janka) /M
Hirschfeld Mayer, Méir Hirschfeld, 87/O
Hirschfeld Méir, 86/O
Hirschfeld Mór, Matitja, 90/O
Hirschfeld Mordekhaj, 459/S
Hirschfeld Mórné, Landler Lujza, 645/S
Hirschfeld Mórné, Lieberman Anna, Hindl, 459/S
Hirschfeld Mose Ávrahám, 199/O
Hirschfeld Mózes Miklós /M
Hirschfeld Nándor /M
Hirschfeld Náthán, Nátán Leib Hirschfeld, 

Hirschfeld Leopold Nathan, 693/S
Hirschfeld Noémi /M
Hirschfeld Rezsőné, Deutsch Rozália, Szara, 231/O
Hirschfeld Rezsőné, Heinrich Cecilia, Cirl, 73/O
Hirschfeld Ruben, 231/O
Hirschfeld Ruben, 73/O
Hirschfeld Salamon, Slomo, 246/S
Hirschfeld Samu /M
Hirschfeld Samuné (Löwinger Hilda) /M
Hirschfeld Szidór /M
Hirschfeld Szidórné /M
Hirschfeld Valéria /M
Hirschfeld Vilmos, Smuél Benjámin, 57/O
Hirschfeld Wolf, 11/O
Hirschfeld Zoltán /M
Hirschler Margit /M
Hirschler Vilma (Eisler Oszkárné) /M
Hochfelder Ilona (Pick Lajosné) /M
Hochfelder Mátyás /M
Hochfelder Mátyásné (Herskovits Gizella) /M
Hoff man Mór, Mordekhaj Hoff mann, Hoff mann 

Mór, 771/S
Hoff man Róza, Rivka, Weisz Gáborné, Hofman 

Róza, 778/S
Hoff mann Adolf, Aharon, Hoff mann Arnold, 469/S
Hoff mann Arnold, Aharon, Hoff mann Adolf, 469/S
Hoff mann Arnoldné (Heidenfeld Rézi) /M
Hoff mann Ilonka /M
Hoff mann József /M
Hoff mann Józsefné (Mayer Terézia) /M
Hoff mann Márton /M
Hoff mann Mór, Mordekhaj Hoff mann, Hoff man 

Mór, 771/S
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Hoff mann Pál, Arjé, Leib, Hofmann Pál, 826/S
Hofmann Pál, Arjé, Leib, Hoff mann Pál, 826/S
Holczer Klára (Kohn Lajosné Dr.-né) /M
Hollander Rézi, Reisel, Baron Gáborné, Hollander 

Teréz, 775/S
Holländer Zsigmond, Szimha Holländer, 79/O
Hollander Zsigmondné, Rivka Holländer, Kellner 

Regina, 412/S
Holler Sámuel, Smelke Holler, Samuel Holler, 498/S
Holzman, Libe, Lotti Rokács, Rokács Áronné, 

Holczman Lotti, 766/S
Holzmann Fanny, Feigle, Neuwirth Simonné, 

Neuvirth Simonné, Holczmann Fanni, 660/S
Honig Anna, Sindl, 371/O
Honnenwald Jakab /M
Honnenwald Jakabné /M
Horn Hani Jolán (Zilzer Jánosné) /M
Huterer Berta (Schik Jánosné) /M
Huterer Náthán Nándorné (Paskusz Mina Hermin 

Margit) /M
Huterer Sándor /M
Huterer Terézia (Prisant Salamonné) /M
Hutterer Béla /M
Hutterer Béláné /M
Hutterer Borbála (Richter Márkusné) /M
Hutterer Dezső, Dávid, 337/O
Hutterer Efrajim, 291/O
Hutterer Efrajimné, Lackenbach Mária, Mirjam, 

291/O
Hutterer Elemér, Efrajim, 352/O
Hutterer Éva /M
Hutterer Ferenc, Efrajim, 49/O
Hutterer Ferencné (Paskusz Eszter) /M
Hutterer Jakab, Jákov Cvi Hutterer, 48/O
Hutterer Jakabné, Löwinger Fáni, Fradl, 47/O
Hutterer Jákov Cvi, 47/O
Hutterer Mórné /M
Hutterer Simon, Simeon, 145/O

I, Í
Icik Wolf Spitzer, Ignatz W. Spitzer, Ignatz Spitzer, 

175/S
Idl, Pozsonyi Juli, 840/S
Idl, Rosenfeld Markné, Bleier Ida, 427/S
Ignác Barna, 729/S
Ignácz […], Jichák Wolf, Wolf Ignácz, 862/S
Ignacz Regner, Jichák Mordekhaj Regner, Regner 

Ignatz, 268/S
Ignatz Paskus (Paskesz), Nehemja, 197/S

Ignatz Salamon, Jichák Salamon, Salamon Ignacz, 
217/S

Ignatz Spitzer, Icik Wolf Spitzer, Ignatz W. Spitzer, 
175/S

Ignatz W. Spitzer, Icik Wolf Spitzer, Ignatz Spitzer, 
175/S

Ikhele, Weisz Paula, 748/S
Illofski Salamon, Salamon Illofsky, 78/S
Illofsky Anna, Gnendl, Schmidl Márkné, Illovszki 

Anna, 484/S
Illofsky Antal, Tobia Illofsky, Illofszky Antal, 493/S
Illofsky Antalné, Rivka, Weisz Regine, Illofszky 

Antalné, 494/S
Illofsky Ignáczné, Tusene, Kohn Antonia, Ilovszky 

Ignaczné, Kohn Antónia, 491/S
Illofsky Katalin, Gitl Schmidl, Schmidl Adolfné, 

Ilovszky Katalin, 566/S
Illofsky Tobia, 494/S
Illofszky Aharon, 491/S
Illofszky Antal, Tobia Illofsky, Illofsky Antal, 493/S
Illofszky Antalné, Weisz Regine, Rivka, Illofsky 

Antalné, 494/S
Illofszky Ignácz, Aharon, Illovszki Ignátz, 492/S
Illofszky Méir, 4/S
Illofszky Rozália, Szlawe Illofszky, Kohn, Ilofsky 

Jakabné, Kohn Rozália, 147/S
Illovszki Anna, Gnendl, Schmidl Márkné, Illofsky 

Anna, 484/S
Illovszki Ignátz, Aharon, Illofszky Ignácz, 492/S
Ilofsky Jakabné, Kohn Rozália, Szlawe Illofszky, 

Illofszky Rozália, Kohn, 147/S
Ilofszky Margit /M
Ilofszky Mór, Mose Ilofszky, Ilofszky Moritz, 65/S
Ilofszky Moritz, Mose Ilofszky, Ilofszky Mór, 65/S
Ilovszky Ignaczné, Kohn Antónia, Tusene, Illofsky 

Ignáczné, 491/S
Isak Neuman, Zelig Neumann, 203/S
Isak Pollak foglalkozása Schreiber, Jichák, 176/S
Izrael Kohn /M

J
Jached, Zilzer Adolfné, Piszk Erzsébet, 388/S
Jakhet, Julie Rosenberg, 250/S
Jakob Frei, Jehuda Frei, 319/S
Jakob Grünwald, Jichák Grünwald, Grünwald Isák, 

156/S
Jakob Kurtz, Koppel Kurtz, Jakob Kurz, 141/S
Jakob Kurz, Koppel Kurtz, Jakob Kurtz, 141/S
Jakob Löbl, Júda Löbl, 225/S
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Jakob Salaman, Jákov Salaman, 131/S
Jákov Abelesz, 165/O
Jákov Ber Goldstein, 239/S
Jákov Ber, Goldstein Berkovits, 271/S
Jákov Bogner, 552/S
Jákov Braun, 575/S
Jákov Braun, Braun Jakab, 574/S
Jákov Cvi Hutterer, 47/O
Jákov Cvi Hutterer, Hutterer Jakab, 48/O
Jákov Cvi Klein, 622/S
Jákov Cvi Weisz, Weisz Jakab, 404/S
Jákov Cvi, Bárány Jakab, 584/S
Jákov Cvi, Berger Jakab, 496/S
Jákov Cvi, Klein Jakab, 548/S
Jákov Dov, 351/S
Jákov Glasel, 749/S
Jákov Glasel, Glasel Jakab, 304/S
Jákov Grünwald, Grünwald Jakab, Grünvald Jakab, 

529/S
Jákov Hajjim Grünhut, Grünhut Ferike, Grünhut 

Ferenc, 465/S
Jákov Hajjim, Reiser Henrik, 298/S
Jákov ha-Kohén, Koppel Blau, Blau Kappel, 38/O
Jákov Hirsch Grünwald, 743/S
Jákov Hirschfeld, Hirschfeld Jenő, 154/O
Jákov Jehuda Rosenberg, Rosenberg Jakab, 

Rosenberg L. Jakab, 533/S
Jákov Jehuda, Biró Jenő, 681/S
Jákov Johanan Bender, 345/S
Jákov Johanan, 365/S
Jákov Joszéf Cvi Grünfeld, 185/O
Jákov Koppel Ernst, 71/O
Jákov Leib Reiser, 225/O
Jákov Leib Reiser, Reiser Jakab, 224/O
Jákov Paskusz, Paskusz Jakab, 51/O
Jákov Reich, Reich Jenő, 824/S
Jákov Salaman, Jakob Salaman, 131/S
Jákov Schneller, Schneller Jakab, 802/S
Jákov Sternfeld, 462/S
Jákov Weinberger, 600/S
Jákov Weisz, Weisz Jakab, 565/S
Jákov Winkler, 201/O
Jákov Winkler, 25/O
Jákov Winkler, Winkler Jakab, 34/O
Jákov Zeév, Lefk ovics Jenő, 317/O
Jákov Zekharia Winternitz, 235/O
Jákov, 22/S
Jákov, Adolf Weiner, 44/S
Jákov, Dach Jenő, 253/O
Jákov, Granitz Jakab, 764/S

Jákov, Hirschfeld Jakab, 497/S
Jákov, Ripper Jakab Karl, Ripper Károly, 787/S
Jákov, Weinberger Jakab, 719/S
Jákov, Weisz Jakab, 286/S
Jákov, Wolf Jakab, 542/S
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Schildkraut Szenderné, Welskovics Róza, Roza 

Velka, 294/O
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Schiller Vilmos, Zeév Cvi Schiller, 861/S
Schillinger László /M
Schillinger Mária /M
Schlanger Józsefné, Bárány Amália, Mirjam, 793/S
Schlesinger József, Jehuda Schlesinger, 126/O
Schlesinger Lipót, Jehuda, 633/S
Schlesinger Lipótné, Ráhel, Birnbaum Róza, 633/S
Schlesinger Márkné, Herzfeld Berta, Bila, 207/O
Schlesinger Méir, 207/O
Schlesinger Mór, Mose, 701/S
Schlesinger Mórné, Teiche, Kincs Katalin, 521/S
Schlézinger Janetta, Sindl Márkusz, Márkusz Mórné, 

Márkus Mórné, Schlézinger Anette, 556/S
Schlézinger Terézia (Sternfeld Zoltánné) /M
Schmidl Adolf, Aharon Schmidl, 566/S
Schmidl Adolfné, Gitl Schmidl, Illofsky Katalin, 

Ilovszky Katalin, 566/S
Schmidl Kalman, 344/S
Schmidl Kalman, 97/O
Schmidl Károly, Kalonimosz, 300/O
Schmidl Károlyné, Pápa Fáni, Feigle, 97/O
Schmidl Karolyné, Spitzer Sarolta, Léa, 344/S
Schmidl Márkné, Gnendl, Illofsky Anna, Illovszki 

Anna, 484/S
Schmidl Méir, 484/S
Schmidl Mihály, Mikhael Schmidl, 138/O
Schmidl Wilmos, Smuél Benjámin Zeév, 152/O
Schmidl Zalman, 26/O
Schmiedl Róza, Szara, Klein Zsigmondné, 629/S
Schmiedl Zsófi a (Buck Sámuelné) /M
Schneider Ármin, Cvi, 788/S
Schneller Albert, Jisszakhar Dov Schneller, 619/S
Schneller Albertné, Malkha, Sauer Emilia, 620/S
Schneller Ármin, Ávrahám, 790/S
Schneller Emma, Hajja, 486/S
Schneller Ferenc, Dr., Sraga Schneller, Schneller 

Ferenc, 382/S
Schneller Ferenc, Sraga Schneller, Dr. Schneller 

Ferenc, 382/S
Schneller Helén, Schneller Ilona, 805/S
Schneller Ilona, Schneller Helén, 805/S
Schneller Jakab, Jákov Schneller, 802/S
Schneller Jakabné, Wollner Sári, Szara, Wollner Sári, 

802/S
Schneller Johanna, Hindl, Braun Mátyásné, 569/S
Schneller Josef, Jichák Jona Schneller ha-Lévi, Josef 

Schneller, 258/S
Schneller József, Jona, 801/S
Schneller Mária, Mirjam Matl, Mandl Adolfné, 

Schneller Mária, 823/S

Schneller Márkné, Ádám Netti, Bila Schneller, Netti 
Schneller, Adam, 707/S

Schneller Miksa, Mordekhaj Ávrahám Schneller ha-
Lévi, 378/S

Schneller Miksa, Mordekhaj Schneller, Sneller 
Miksa, 848/S

Schneller Miksáné, Peszl, Bloch Josefi ne, 377/S
Schneller Mordekhaj, 377/S
Schneller Mórné, Léa, Pauncz Lina, 791/S
Schneller Mose Ávrahám, 104/S
Schneller Száli, Szarele Schneller, Lövi Márkuszné, 

Lövy Márkuszné, Schneller Szali, 725/S
Schneller, Eszter, Kohn Eszter, Anna Schneller, 56/S
Schönberger Adolf, Ávrahám Jehuda Schönberger, 

17/O
Schönberger Adolfné, Moskovics Fáni, Feige, 16/O
Schönberger Adolfné, Schutz Lina, Léa, 

Schönberger Lina, 810/S
Schönberger Ávrahám Júda, 16/O
Schönberger Dezső né, Szara Léa, Landsmann 

Sarolta, 777/S
Schönberger Károlyné (Spatz Sári) /M
Schönberger Lajos, Becalél Schönberger, 335/O
Schönberger Lina, Léa, Schönberger Adolfné, 

Schutz Lina, 810/S
Schönberger Samu, Smuél Schönberger, 550/S
Schönberger Samuné, Hava, Meiszner Fani, 

Meiszner Fáni, 551/S
Schönfeld Adolfné (Weiszberger Karolin) /M
Schönfeld Anna /M
Schönfeld Arnold, Aharon Schönfeld, 577/S
Schönfeld Avigdor, 102/O
Schönfeld Avigdor, 170/O
Schönfeld Béla /M
Schönfeld Helén (Berger Ernőné) /M
Schönfeld Izidór /M
Schönfeld Izidórné (Eisler Frida) /M
Schönfeld Jolán, Jitl, 267/O
Schönfeld Jozefa, Pejerl, 203/O
Schönfeld Márk, Mordekhaj, 54/O
Schönfeld Márkné, Fischl Berta, Bila, 239/O
Schönfeld Miklós /M
Schönfeld Mordekhaj, 239/O
Schönfeld Sándor, Smuél Hajjim Schönfeld, 616/S
Schönfeld Viktor, Avigdor Schönfeld, 55/O
Schönfeld Viktorné, Herman Zsani, Sindl, 170/O
Schönfeld Viktorné, Kuber Jozefi na, Fajerl, 102/O
Schönfeld, Mirjam Bergszmann, Bergszmann 

Mariska, Bergszmann Mártonné, Schönfeld 
Mária, 734/S
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Schönstein Dávid, Dávid Schönstein, 31/S
Schubert Ilona (Sterner Lászlóné) /M
Schubert Janka (Paskusz Lászlóné) /M
Schubert Jenőné (Steinmetz Kamilla) /M
Schubert László /M
Schubert Lipót /M
Schubert Lipótné (Schik Lina) /M
Schubert Miksa /M
Schubert Oszkár /M
Schubert Sándor /M
Schubert Zsigmond /M
Schubert Zsigmondné /M
Schubert Zsigmondné, Schik Julia, Schick Júlia, 425/S
Schuller Josef, Joszéf Schuller, Schuller József, 241/S
Schuller József, Joszéf Schuller, Schuller Josef, 241/S
Schultzer Lotti, Sprinca, Kohn Ádámné, Schultzer 

Sarolta, 485/S
Schultzer Sarolta, Sprinca, Kohn Ádámné, 

Schultzer Lotti, 485/S
Schulz […], 289/O
Schulz Sámuelné, Klein Rozália, Szara, 289/O
Schwarcz [.]lona, Dvora, 51/S
Schwarcz Borbála (Fehér Gézáné) /M
Schwarcz Erzsébet (Rosenberg Salamonné) /M
Schwarcz Hugó, Cvi, 29/O
Schwarcz Ilona (Klein Lipótné) /M
Schwarcz Márk, Méir, 136/O
Schwarcz Márkusné, Breuer Katalin, Gitl, 308/O
Schwarcz Méir, 137/O
Schwarcz Méir, 308/O
Schwarcz Miksa, Mordekhaj, Schwartz Miksa, 471/S
Schwarcz Náthánné (Láng Karolin) /M
Schwarcz Pálné, Csasznik Janka, Hana, Schwartz 

Pálné, Csasznik Janka Katalin, 625/S
Schwarcz Simonné /M
Schwarczkopf Maria, Mirjam, Amalia Rosner, 

Schwartzkopf, 252/S
Schwartz Dávid, 51/S
Schwartz Helén (Klein Vilmosné) /M
Schwartz Júda Leib, 625/S
Schwartz Miksa, Mordekhaj, Schwarcz Miksa, 471/S
Schwartz Miksáné, Szara, Spatz Róza, Schwarz 

Miksáné, 471/S
Schwartz Mór /M
Schwartz Mose, 855/S
Schwartz Náthánné (Goldberger Ilona) /M
Schwartz Pálné, Hana, Csasznik Janka Katalin, 

Schwarcz Pálné, Csasznik Janka, 625/S
Schwartzkopf, Mirjam, Amalia Rosner, 

Schwarczkopf Maria, 252/S

Schwarz Betti, Bila, Löwi Betti, 855/S
Schwarz József, Joszéf Schwarz, 376/S
Schwarz Miksáné, Spatz Róza, Szara, Schwartz 

Miksáné, 471/S
Schwarz Mór, Mose Schwarz ha-Lévi, 863/S
Schwarz Róza, Ráhel, Heksch Árminné, Heks 

Árminné, Schwarc Róza, 640/S
Schwarz Rozália, Szara, Gelber Gáborné, Schwarcz 

Róza, 430/S
Schweiss Karolin, Elke, Láng Józsefné, Schweisz 

Lina, 731/S
Schweitzer Dávid /M
Schweitzer Dávid Cvi, 428/S
Schweitzer Dávidné, Weiner Mari, Mirjam, 428/S
Schweitzer Gábor /M
Schweitzer Gáborné, Gnendl, Freund Gizella, 466/S
Schweitzer Gabriél, 466/S
Schweitzer Jolán, Jehudit, Schweitzer Jolika, 445/S
Schweitzer Jolika, Jehudit, Mese lánya, Schweitzer 

Jolán, 445/S
Schweitzer László /M
Schweitzer Lipót, Jehuda, 56/O
Schweitzer Mór, Menahém Schweitzer, 408/S
Schweitzer Mórné (Lender Malvin) /M
Seiler Márton, Mordekhaj, 737/S
Seligman Ahron, Aharon, Seligmann Áron, 501/S
Seligmann Aharon, 223/S
Seligmann Áron, Aharon, Seligman Ahron, 501/S
Seligmann Rozália, Ráhel, Rottman, Rosalia 

Rothman, 223/S
Semaja Kollman, 189/S
Semajáhu Pápa ha-Lévi, Pápa Sándor, 68/O
Semajáhu, Deutsch Zsigmond, 270/S
Sesler Fanni, Frumet, Deutsch Mórné, Seszler Fáni, 

417/S
Seva Groszmann, 0/O
Shwarcz Berta (Grósz Sándorné) /M
Siberstein Sifra Libe, Sifra Libe, 339/S
Sifra Gitl, 204/O
Sifra Libe, Siberstein Sifra Libe, 339/S
Sifra, Löwinger Ábrahámné, Lövinger Ábrahámné, 

Oblatt Zsófi a, 538/S
Sifra, Regner Zsó, Beck, So Regner, Wittwe Regner, 

192/S
Sifra, Rosenfeld Zsani, Rosenfeld So(…), 844/S
Siklósi Aranka (Morgenstein Dezsőné) /M
Siklósi Elza (Weisz Jenőné) /M
Siklósi Mórné (Mayer Hermina) /M
Sil, Sali Nathan, 162/S
Silberstein Artur, Aharon, 331/O
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Silberstein D. J., Dávid Jehuda, Dávid Leib 
Silberstein, 362/S

Silberstein Dávid Jehuda, 2/O
Silberstein Dávid Leib, 339/S
Silberstein Jesaja, 100/O
Silberstein Jesaja, 104/O
Silberstein Józsua, Jesaja Silberstein, 0/O
Silberstein Klára /M
Simeon […], 765/S
Simeon Cvi Erlich, 636/S
Simeon Grosz, 285/S
Simeon ha-Kohén, 4/O
Simeon ha-Kohén, 5/O
Simeon Herzl, 7/O
Simeon Neuwirth, Neuwirth Simon, Neuwirth 

Simon, 642/S
Simeon Práger, Práger Ferike, Práger Ferenc, 696/S
Simeon, Hutterer Simon, 145/O
Simeon, Neumann Zsiga, 352/S
Simeon, Schaff er Géza, 387/O
Simon Löwenheim, Zerah Löwenheim, Löwenheim 

Simon, 269/S
Simson Friedmann, 342/O
Sindl Léa, Biderman Lotti, Biedermann Jakabné, 

Blakner Sarolta, 839/S
Sindl Márkusz, Márkusz Mórné, Schlézinger 

Janetta, Márkus Mórné, Schlézinger Anette, 
556/S

Sindl, Barna Ignáczné, Barna Ignáczné, Rosenberg 
Eugenia, 729/S

Sindl, Braun Jakabné, Wolf Zsuzsa, 575/S
Sindl, Honig Anna, 371/O
Sindl, Kardos Jenő né, Beck Ida, 395/S
Sindl, Neumann Mórné, Neumann Mórné, Reisz 

Yvette, 438/S
Sindl, Reisz Henrikné, Oblatt Szidónia, Reisz 

Henrikné, Oblat Szidónia, 804/S
Sindl, Schönfeld Viktorné, Herman Zsani, 170/O
Singer, Eszter, Netti Kohn, Kohn Ignáczné, Singer 

Netti, 490/S
Singer Erzsébet (Krasser Imréné) /M
Singer Hermann /M
Singer Hermanné (Weiszberger Hermin) /M
Singer Joszéf, 623/S
Singer József, Joszéf, 546/S
Singer Józsefné, Peszl, Reiner Jozefi n, 623/S
Singer Miklósné (Almási Terézia) /M
Singer Netti, Raikhel, 373/O
Singer Oszkárné (Löwinger Janka) /M
Singer Regina (Löwy Mártonné) /M

Singer Rozália, Hajja Szara, Perlusz, Perlusz 
Sándorné, Singer Rozalia, 200/S

Slomo Arjé, Fleischmann Sándor, 649/S
Slomo Cvi Abelesz, 121/O
Slomo Deutsch, 175/O
Slomo Deutsch, 813/S
Slomo Goldmann, 572/S
Slomo Goldmann, Goldmann Salamon, Goldman 

Salamon, 571/S
Slomo Haas, 172/O
Slomo Hermann, 320/S
Slomo Herzfeld, 9/O
Slomo Jehuda Weisz, 205/S
Slomo Klein, Klein Sándor, Klein Salamon, 387/S
Slomo Kornfeld, Kornfeld Salamon, 690/S
Slomo Láng, Láng Sándor, 674/S
Slomo Mahler, 750/S
Slomo Mayer, Mayer Samu, Mayer Samuel, 1/S
Slomo Reiner, Reiner Sándor, 789/S
Slomo Reiser, 167/O
Slomo Reiser, 285/O
Slomo Reiser, Reiser Samu, 178/S
Slomo Steiner, 460/S
Slomo Weisz, Weisz Sámuel, 356/S
Slomo Weiszberger, 256/O
Slomo Zalman, Smidl Samu, 111/O
Slomo, Goldschmiedt Salamon, 159/O
Slomo, Haas Salamon, 134/O
Slomo, Herzfeld Salamon, 89/O
Slomo, Hirschfeld Salamon, 246/S
Slomo, Klein Zsigmond, 628/S
Slomo, Lengyel Soma, 663/S
Slomo, Neu Samu, 612/S
Slomo, Reiser Samu, 218/O
Slomo, Schiff er Salamon, 338/O
Slomo, Steiner Salamon, 461/S
Smelke Holler, Samuel Holler, Holler Sámuel, 498/S
Smidl Ávrahám Naft áli, 257/S
Smidl Samu, Slomo Zalman, 111/O
Smuél Benjámin Zeév, Schmidl Wilmos, 152/O
Smuél Benjámin, Hirschfeld Vilmos, 57/O
Smuél Cvi Sternfeld, Samuel Sternfeld, 180/S
Smuél Cvi, Sternfeld Zoltán, Sternfeld Zoltán, 

632/S
Smuél Dach, 255/O
Smuél Goldstein, 48/S
Smuél Grünberger, Samuel Grünberger, 42/S
Smuél Hajjim Schönfeld, Schönfeld Sándor, 616/S
Smuél Hajjim, Kohn Soma, 384/O
Smuél Júda Lövinger, 284/O



466 NÉVJEGYZÉKEK

Smuél Kolmann, 280/O
Smuél Leib Weisz, Weisz Samu, 857/S
Smuél Leopold, 228/S
Smuel Leopold, Smuél, 132/S
Smuél Netter, 139/S
Smuél Pfl aum, Samuel Pfl aum, Pfl aum Samu, 667/S
Smuél Reiser, Reiser Samu, Reiser Samu, 692/S
Smuél Révész, Révész Sándor, 329/S
Smuél Rosner, 39/S
Smuél Schönberger, Schönberger Samu, 550/S
Smuél Wolf Buhinger, Buhinger Samu, 213/O
Smuél Zanvil Berkovics, 283/O
Smuél, 143/O
Smuél, 355/O
Smuél, Samuel Freund, Freund Samuel, 287/S
Smuél, Smuel Leopold, 132/S
Smuél, Strausz Sándor, 296/O
Sneller Miksa, Mordekhaj Schneller, Schneller 

Miksa, 848/S
Sniders Berta, Ráhel Blimele, 295/O
Snyder Dávid, Hajjim Dávid, 66/O
So Regner, Wittwe Regner, Sifra, Regner Zsó, Beck, 

192/S
Sonenschein Jisáj, 849/S
Sonnenschein Simon, Jehosua, 365/O
Spatz Adolfné, Breindl, Weiner Berta, Weisz Berta, 

650/S
Spatz Ávrahám, 650/S
Spatz Etelka (Weisz Károlyné) /M
Spatz Hermin, Malkha, Spatz Hermina, 45/S
Spatz Hermina, Malkha, Spatz Hermin, 45/S
Spatz Lipót, Elhanan Jehuda, 37/S
Spatz Lipótné, Klein Lina, Spátz Lipótné, 735/S
Spátz Lipótné, Spatz Lipótné, Klein Lina, 735/S
Spatz Róza, Szara, Schwartz Miksáné, Schwarz 

Miksáné, 471/S
Spatz Sári (Schönberger Károlyné) /M
Spiegel Henrikné, Glas Cacilia, Frau Heinrich 

Spiegel sz. Cecilie Glas, Glasz Czeczilia, 740/S
Spieler Jisszakhar Dov ha-Kohén, 240/O
Spiller Paula, Bila Spiller, 315/O
Spitz Albert, Ávrahám Jehosua, 467/S
Spitz Albertné /M
Spitz László /M
Spitz Lászlóné (Moravcsik Erzsébet) /M
Spitz Mártonné /M
Spitzer Ábrahám, Ávrahám Spitzer, 687/S
Spitzer Jehuda Arjé, 683/S
Spitzer József, Joszéf, 682/S
Spitzer Júda Natanél, 74/O

Spitzer Kornélia, Feigle, Boros Jakabné, Spitzer 
Cornélia, 396/S

Spitzer Lipót, Jehuda Arjé Spitzer, 684/S
Spitzer Lipótné, Mirjam Léa, Binet Magdolna, 683/S
Spitzer Ma [..], Spitzer Mária, 784/S
Spitzer Mária, Spitzer Ma [..], 784/S
Spitzer Mekhl, 121/S
Spitzer Mose, 187/S
Spitzer Róza, Raikhel, Hausner Józsefné, 705/S
Spitzer Rozália, Hajja Szara Reiszmann, Reiszmann 

Ignáczné, 686/S
Spitzer Sámuelné, Eckstein Mari, Mirjam, 74/O
Sprinca, Kohn Ádámné, Schultzer Lotti, Schultzer 

Sarolta, 485/S
Sraga […], 196/O
Sraga Peis Kohn /M
Sraga Pejs Fleischmann, 197/O
Sraga Schneller, Schneller Ferenc, Dr. Schneller 

Ferenc, 382/S
Sraga Weisz, 126/S
Stamberger Márkné (Sternfeld Stefánia) /M
Stamberger Rezső /M
Stamberger Rezsőné (Löbl Elza) /M
Stasszer Imréné /M
Stein, Malkha, Amália Pápa, Amalia Stein, 213/S
Steinberger Ilona (Grósz Endréné) /M
Steiner Aharon Smuél, 567/S
Steiner Albert, Mose Aharon, Steiner Mór, 146/S
Steiner Aranka (Weinberger Ernőné) /M
Steiner Azriél, 524/S
Steiner Benedek, Ber Steiner ha-Lévi, 770/S
Steiner Benedek, Ber Steiner ha-Lévi, 770/S
Steiner Edéné, Mirjam, Beck Mari, 808/S
Steiner Ferenc /M
Steiner Gabriél, 204/S
Steiner Henrik, Hajjim, 702/S
Steiner Ibolya /M
Steiner Ignácné, Neustadtl Rozália, 273/S
Steiner Ignáczné, Abeles Éva, Hava, 851/S
Steiner Irén (Steiner Józsefné) /M
Steiner Izraelné, Breindl, Bleuer Franciska, 524/S
Steiner János, 464/S
Steiner Jenő, Jichák, 30/O
Steiner Jenőné /M
Steiner Jichák Mose Jehuda, 851/S
Steiner Joachimné, Ungár Erzsébet, Libele, 168/O
Steiner Joszéf, 188/S
Steiner József /M
Steiner József, Joszéf, 476/S
Steiner Józsefné (Steiner Irén) /M
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Steiner Károly, Júda, 614/S
Steiner Katalin, Gitl Weisz, Weisz Pál Lipótné, 676/S
Steiner Kati, Cina Steiner, 850/S
Steiner Kati, Gitl Rivka, Steiner Katicza, 488/S
Steiner Katicza, Gitl Rivka, Steiner Kati, 488/S
Steiner Klárika /M
Steiner Lipót, Ávrahám Jehuda, 694/S
Steiner Lipótné, Ráhel, Grósz Rozália, Grosz 

Rozalia, 229/S
Steiner Margit /M
Steiner Mária, Révész Adolfné, 30/O
Steiner Marika /M
Steiner Méir, 103/S
Steiner Méir, 170/S
Steiner Miksa /M
Steiner Miksáné (Deutsch Róza) /M
Steiner Mór, Mose Aharon, Steiner Albert, 146/S
Steiner Mór, Mose, 670/S
Steiner Mórné, Weisz Jozefi n, Perl, Steiner Perl, 

Weisz, 598/S
Steiner Mose, 226/S
Steiner Mózesné, Hecksch Katalin, Gitl, Kati 

Scheiber Steiner, Heksch, 226/S
Steiner Nátál, 193/S
Steiner Perl, Perl, Weisz, Steiner Mórné, Weisz 

Jozefi n, 598/S
Steiner Regina, Rivka, Weisz Jakabné, 565/S
Steiner Rozália /M
Steiner Rózsi, Ráhel, Steiner Rózsika, 560/S
Steiner Rózsika, Ráhel, Steiner Rózsi, 560/S
Steiner Salamon, Slomo, 461/S
Steiner Salamonné, Hantuch Katalin, Golda, 460/S
Steiner Sali, Csarna, Rosalia Weisz, Steiner, 259/S
Steiner Sámuel, Aharon Smuél Steiner, 502/S
Steiner Samuelné, Rosalina, Ráhel, 567/S
Steiner Sándor /M
Steiner Sándor, Ásér, 102/S
Steiner Sándorné (Freiwilig Livia) /M
Steiner Slomo, 460/S
Steiner Tibor, Jona Jehuda, 372/O
Steiner Zsigmond, Ásér, Zelig, 369/S
Steiner, Csarna, Rosalia Weisz, Steiner Sali, 259/S
Steinlauf Fülöp /M
Steinlauf Fülöpné, Eszter, Schik Anna, 472/S
Steinlauf Pinhasz, 472/S
Steinmetz Emma (Lengyel Adolfné) /M
Steinmetz Kamilla (Schubert Jenőné) /M
Stern Bernát, Jisszakhar Dov Stern, 37/O
Stern Berta, Bila, Bertha Stern, 243/S
Stern Dov, 77/O

Stern Hermina (Berger Salamonné) /M
Stern Jetty, Jitl, Rosenberg Jakabné, Stern Netti, 

526/S
Stern Lajos Dr. /M
Stern Majerné, Lieberman Fáni, Feige, 77/O
Stern Mórné, Fradl, Veisz Fáni, 852/S
Stern Mose, 852/S
Stern Salamon, Salom Stern ha-Lévi, Salamon 

Stern, 235/S
Sterner Anna, Hana, 447/S
Sterner Erzsébet, Éliás Imréné, 558/S
Sterner Hajjim, 522/S
Sterner Henrik /M
Sterner Henrikné (Vámos Irén) /M
Sterner Henrikné, Szara, Hartman Róza, Hartman 

Száli, 522/S
Sterner Herman, Cvi Jehuda Sterner, Sterner 

Hermann, 586/S
Sterner Hermann, Cvi Jehuda Sterner, Sterner 

Herman, 586/S
Sterner Hermanné, Cirl, Kemfner Száli, Kempfner 

Rozália, 586/S
Sterner Lászlóné (Schubert Ilona) /M
Sternfeld Ilona, Hajja Léa, Heller Vilmosné, 604/S
Sternfeld Jakabné, Steiner Katalin, Gitl, 462/S
Sternfeld Jákov, 462/S
Sternfeld Stefánia (Stamberger Márkné) /M
Sternfeld Zoltán, Smuél Cvi, 632/S
Sternfeld Zoltánné (Schlézinger Terézia) /M
Strasser László /M
Strasser Mihályné, Eszter, Weisz Netti Eszter, 627/S
Strausz Erzsébet (Zilzer Dávidné) /M
Strausz Ilona (Szentmiklósi Mórné) /M
Strausz László /M
Strausz Lipót /M
Strausz Lipótné (Zilzer Erzsébet) /M
Strausz Sándor, Smuél, 296/O
Strausz Sándorné, Magda, 297/O
Streisinger Berta, Bila, Láng Ignáczné, Lang 

Ignácné, Streizinger Berta, 797/S
Strikberger József, Joszéf Hajjim, 345/O
Sugár Jenőné /M
Svarcl, Hirschfeld Adolfné, Breuer Zsófi a, 110/O
Swarcz Márkné, Perlusz Róza, Rivka, 137/O

Sz
Szamek Endre, Dr., Jichák, Szamek Endre, 380/S
Szamek Endre, Jichák, Dr. Szamek Endre, 380/S
Szamek Joszéf Jichak Smuél, 230/O
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Szamek Joszéf, 306/S
Szamek Józsefné, Léa, Grünhut Helén, 306/S
Szamek Lili, Gitl Révész, Révész Sándorné, 379/S
Szamek Manó, Menahém, 381/S
Szamek Manóné /M
Szamek Ödön, Dávid Ávrahám Szamek, 353/O
Szamek Sámuelné, Spiller Netti, Eszter, 230/O
Szántó (Spiró) Ignác /M
Szara Fleischmann, Fleischmann Miksáné, Berger 

Sára, Fleischman E. Miksáné, Berger Száli, 603/S
Szara Léa, Schönberger Dezső né, Landsmann 

Sarolta, 777/S
Szara Rivka, 240/O
Szara Rivka, Herzl Simonné, Hermann Sári, 7/O
Szara Rivka, Láng Mórné, Krausz Regina, 588/S
Szara, [..] Károlyné, Cseh Károlyné, Goldstein 

Rózsi, 806/S
Szara, 100/O
Szara, 192/O
Szara, 226/O
Szara, 26/O
Szara, 46/O
Szara, Beck Rózsa, Beck Rózsi, 394/S
Szara, Ehrenfeld Miksáné, Drechsler Rozália, 672/S
Szara, Gelber Gáborné, Schwarz Rozália, Schwarcz 

Róza, 430/S
Szara, Heksch Lipótné, Rosenfeld Rozália, 223/O
Szara, Herman Ignáczné, Herzfeld Rozália, 277/S
Szara, Hirschfeld Rezsőné, Deutsch Rozália, 231/O
Szara, Klein Zsigmondné, Schmiedl Róza, 629/S
Szara, Kohn Lipótné, Munk Rozália, 559/S
Szara, Kolman Benőné, Herman Rozália, 81/O
Szara, Krieger Józsefné, Breuer Róza, 406/S
Szara, Pető Ödönné, Vadas Márta, 630/S
Szara, Schulz Sámuelné, Klein Rozália, 289/O
Szara, Schwartz Miksáné, Spatz Róza, Schwarz 

Miksáné, 471/S
Szara, Sterner Henrikné, Hartman Róza, Hartman 

Száli, 522/S
Szara, Vesseli Mórné, Hirschfeld Rozália, 842/S
Szara, Wollner Sári, Schneller Jakabné, 802/S
Szarele Bacher, Scheiber Rosalia, 328/S
Szarele Schneller, Lövi Márkuszné, Schneller Száli, 

Lövy Márkuszné, Schneller Szali, 725/S
Szarele, 108/S
Szarele, 16/S
Szarele, 204/S
Szarele, 85/S
Szarele, Eisler Szali, 281/S
Szarele, Grosz Rozália, Fried Rozália, 285/S

Szarele, Grünwald Jakabné, Reichenberg Rozália, 
743/S

Szarele, Heks Szali, Heksch Adolfné, Lengyel Száli, 
838/S

Szarele, Heller Bernátné, Brüll Rozália, 541/S
Szarele, Laufer Szali, 374/S
Szarele, Lengyel Jónásné, Schmidl Szali, 251/O
Szarele, Rosalia Kalmann, 135/S
Szarele, Rosalia Rathauser, 80/S
Szarele, Rosalie Braun, Zilzer, Czilczer Rozália, 263/S
Széchenyi Péterné, Cettel Róza, Roza, Czettel Róza, 

583/S
Szécsényi Ármin /M
Szécsényi Árminné (Diamant Róza) /M
Szécsényi László /M
Szécsényi Péter, Pinhasz Szécsényi, 582/S
Szegedin Zoltán /M
Szegedin Zoltánné (Güntz Eszter) /M
Szegő Pál, Júda Arjé Szegő, 710/S
Szegő Margit /M
Szegő Pálné (Frankl Berta) /M
Szegő Zsuzsanna /M
Szejcsik János /M
Szentmiklósi Mór /M
Szentmiklósi Mórné (Strausz Ilona) /M
Szimha Heller, Heller Simon, 700/S
Szimha Holländer, Holländer Zsigmond, 79/O
Szimha Klein, Klein Samu, 794/S
Szimha Kohn, 439/S
Szimha Kohn, Kohn Simon, 357/S
Szimha, Bandler Simon, 860/S
Szimha, Kohn Tibor, 717/S
Szlawe Illofszky, Illofszky Rozália, Kohn, Ilofsky 

Jakabné, Kohn Rozália, 147/S
Szlawe, 119/S
Szofer Jichák, 316/S

T
Tauszki Cvi, 105/O
Tauszki Hermanné, Roseinfeld Henrietta, Hinde, 

105/O
Tauszky Herman, Cvi Tauszky, 324/S
Teich Vilmos, Zeév, 190/O
Teiche, Schlesinger Mórné, Kincs Katalin, 521/S
Teller Emilné, Dvora, Kohn Laura, 597/S
Teller Jehezkiél, 597/S
Teltsch Benő, Benjámin Teltsch, 62/O
Teltsch Ignác, Mose Jichák, 61/O
Teodrosz Grosz, Grosz Dávid, 260/S



NÉVMUTATÓ 469

Th eres Steiner, Reisel, Engl, Th eresia Steiner, Engel, 
188/S

Th erese Glasel, Reisel, Breuer, Glasel Jakabné, Beuer 
Teresia, 749/S

Th eresia Braun, Reisel, 195/S
Th eresia Löwi, Wilheim, Tuschana, Th eresia Löwy, 

Wilheim S., 167/S
Th eresia Löwy, Tuschana, Wilheim S., Th eresia 

Löwi, Wilheim, 167/S
Th eresia Steiner, Engel, Reisel, Th eres Steiner, Engl, 

188/S
Tobia Illofsky, 494/S
Tobia Illofsky, Illofsky Antal, Illofszky Antal, 

492/S, 493/S
Tobia Mesulam, Gelber Gábor, 430/S
Tobia Weiszner, Weiszner Tóbiás, 214/O
Todrosz Benedik, 164/S
Toibe, Antónia Schick, 154/S
Toibe, Heller Márkuszné, Friedman Antónia, Heller 

Márkusné, Friedmann Antónia, 816/S
Toibe, Maria Kolman, 189/S
Toibe, Preszburger Antónia, Pressburger Károlyné, 

Friedman Antónia, 854/S
Tombar Sarolta (Hirschfeld Lázárné) /M
Tóth (Rót) Árpádné (Rosenbaum Eszter) /M
Tränka József, Joszéf Tränka, Josef Tränka, 133/S
Tranka, Ráhel, Berczeller Róza, Rosa Berczeller, 

171/S
Tuschana, Th eresia Löwy, Wilheim S., Th eresia 

Löwi, Wilheim, 167/S
Tusene, Illofsky Ignáczné, Kohn Antonia, Ilovszky 

Ignaczné, Kohn Antónia, 491/S

U, Ú
Ullman Berman, 136/S
Ullman Frigyes, Salom, 364/S
Ullman Joszéf, 214/S
Ullman József, Joszéf, Ullmann József, 699/S
Ullman Salom, 346/S
Ullmann József, Joszéf, Ullman József, 699/S
Ullmann Józsefné, Kele, 214/S
Ulmann Frigyesné, Weisz Júlia, Jokhla, 346/S
Ungár Akiva, 169/O
Ungár Anna /M
Ungár Ármin /M
Ungár Dóra (Mannheimer Jenőné) /M
Ungar Ema, Mirl, Rosenfeld Lajosné, Ungár Anna, 

611/S
Ungár Gyula /M

Ungár Gyuláné, 658/S
Ungár Hanni /M
Ungár Izidór /M
Ungár Jakabné, Eckstein Mina, Mindl, 169/O
Ungár Jónás, Jonátán Ungár, 93/O
Ungár Jónásné (Neumann Etelka) /M
Ungár József /M
Ungár Józsefné /M
Ungár Klára /M
Ungar Markus, Mordekhaj Ungar, Markus Ungar, 

227/S
Ungar Mordekhaj, 98/S
Ungár Sándor, Alekszander, 139/O
Ungar, Elle, Luise Fischel, 201/S
Uriel / Urija, Adler Gyula, 477/S
Urija / Uriel, Adler Gyula, 477/S

V
Vadas Ágnes /M
Vadas József Dr. /M
Vadas Józsefné Dr. (Engel Frida) /M
Vadas Józsefné, Roza Vadas, Funk Róza, 602/S
Vadas Lidia /M
Vadas Márta, Szara, Pető Ödönné, 630/S
Vadas Veronika Márta /M
Vajda Sándor, Jesaja, 763/S
Vámos Irén (Sterner Henrikné) /M
Végh Edit /M
Végh Jehiél Mekhil, 282/O
Végh Mihály /M
Végh Mihályné, Rottenberg Margit, Malkha, 282/O
Végh Sándor /M
Veisz Fáni, Fradl, Stern Mórné, 852/S
Vermes Alfréd, Wermes Alfréd, 410/S
Vesseli Mórné, Hirschfeld Rozália, Szara, 842/S
Vesseli Mose Joszéf, 842/S

W
Wahlfi sch Cvi, 153/S
Waldfi sch Katalin, Gitl, 200/O
Waldmann Endre /M
Waldmann József /M
Waldmann Józsefné (Reiner Mária) /M
Waldmann Sándor /M
Walles Zekharjáhu ha-Lévi, 182/S
Weidlinger Salamonné, Königszberg Eszter, Eszter 

Weidlinger, 306/O
Weinberger Daniel, 292/O
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Weinberger Ernőné (Steiner Aranka) /M
Weinberger Gizella (Fodor Mihályné) /M
Weinberger Ir (Buck Endréné Dr.-né én) /M
Weinberger Jakab, Jákov, 719/S
Weinberger Jakabné, Zelde, Weisz Zsenni, 600/S
Weinberger Jákov, 600/S
Weinberger Jenőné /M
Weinberger Jolán, Gitl, Kertész Ignáczné, Kertész 

Ignácné, 563/S
Weinberger József, Joszéf Weinberger, 709/S
Weinberger Márton, Méir Weinberger, 708/S
Weinberger Martonné, Schönfeld Juli, Jitl, 233/O
Weinberger Méir, 233/O
Weinberger Miksa, Méir Weinberger, 232/O
Weinberger Róbert /M
Weiner Adolfné, Malkha Weiner, Breuer Mária, 

568/S
Weiner Berta, Breindl, 20/S
Weiner Berta, Breindl, Spatz Adolfné, Weisz Berta, 

650/S
Weiner Ignácz, Naft áli Hertz Weiner, 391/S
Weiner Ignáczné, Ráhel, Weisz Regina, 392/S
Weiner Mária, Malkha, Breuer Mihályné, 402/S
Weiner Naft áli Hertz, 392/S
Weiner Paula, Perl, Beck Ignáczné, Beck Ignácné, 

384/S
Weisler Anna, Gnendl, Adler Ferenczné, Adler 

Ferdinándné, Weiszler Anna, 799/S
Weisler Mór, Mose Aharon Weisler, Weiszler Mór, 

761/S
Weisler Mórné, Peszl, Müller Betti, Weizler Mórné, 

Miller Berta, 781/S
Weisler Mose, 781/S
Weiss Mórné, Ráhel Léa, Braun Róza, Weisz 

Moriczné, 576/S
Weisz Ábrahám, Ávrahám, 545/S
Weisz Árminné (Weisz Mária) /M
Weisz Baruch, 748/S
Weisz Béla /M
Weisz Berta, Beile, Judovits Lászlóné, Judovics 

Lászlóné, 795/S
Weisz Ernő, Ávrahám Mose, 36/O
Weisz Ernőné, Flug Aranka, 35/O
Weisz Erzsébet, Lipet, Löbl Mórné, 520/S
Weisz Fanni (Kohn Józsefné) /M
Weisz Ferenc /M
Weisz Ferencné /M
Weisz Fülöpné (Altman Janka) /M
Weisz Fülöpné /M
Weisz Gábor, Gedaljáhu, 517/S

Weisz Gáborné, Rivka, Hoff man Róza, Hofman 
Róza, 778/S

Weisz Gáspárné /M
Weisz Géza /M
Weisz Gézáné (Deckner Paulina) /M
Weisz Henrik /M
Weisz Henrikné (Weisz Irma) /M
Weisz Herman, Mordekhaj Cvi, Weisz Hermann, 

859/S
Weisz Hermann, Mordekhaj Cvi, Weisz Herman, 

859/S
Weisz Hermin, Hindl, Krausz Adolfné, 605/S
Weisz Ignácz, Ávrahám Jichák Weisz, 367/O
Weisz Ilona /M
Weisz Irma (Weisz Henrikné) /M
Weisz Izsák, Jichák Zakhaj Weisz, 74/S
Weisz Jakab, Jákov Cvi Weisz, 404/S
Weisz Jakab, Jákov Weisz, 565/S
Weisz Jakab, Jákov, 286/S
Weisz Jakabné /M
Weisz Jakabné, Reichmann, 596/S
Weisz Jakabné, Rivka, Steiner Regina, 565/S
Weisz Janka, Hana, Grünbaum, Weisz Mórné, 

Grünbaum Ilona, 728/S
Weisz Jenő, Jona Weisz ha-Kohén, 515/S
Weisz Jenő /M
Weisz Jenőné (Kohn Frida) /M
Weisz Jenőné (Siklósi Elza) /M
Weisz Johanna, Hendl, Johanna Reizer, Weisz, 307/S
Weisz Jozefi n /M
Weisz Jozsefa, Peszl, 326/S
Weisz Józsefné, Freive, 834/S
Weisz Judit /M
Weisz Kalonimosz, 755/S
Weisz Károly /M
Weisz Károlyné (Spatz Etelka) /M
Weisz Károlyné, Mirjam, Blau Leni, Blau Eleonóra, 

755/S
Weisz Katalin, Gitl, Beck Kádi, Weisz, 400/S
Weisz Katalin, Gitl, Klein Ignáczné, 487/S
Weisz Lázár, Eliezer Weisz, 8/S
Weisz Lázárné, Léa, Hecht Lina, 14/S
Weisz Manó, Mendl, Emanuel Weisz, 232/S
Weisz Mano, Wolf Weisz, 266/S
Weisz Mária (Weisz Árminné) /M
Weisz Márkuszné, Bila, Rosenfeld Erzsébet, 

Rosenfeld Betti, 753/S
Weisz Matild, Malkha, 845/S
Weisz Mendl, 190/S
Weisz Miklós, Mikhael, 234/S
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Weisz Miksa /M
Weisz Mór, Mose Joszéf Weisz ha-Lévi, 504/S
Weisz Moriczné, Braun Róza, Ráhel Léa, Weiss 

Mórné, 576/S
Weisz Mórné, Grünbaum Ilona, Hana, Weisz Janka, 

Grünbaum, 728/S
Weisz Mórné, Mahala Weisz, Löwy Mari, Löwy 

Mária, 474/S
Weisz Mose, 259/S
Weisz Mose, 576/S
Weisz Mose, 728/S
Weisz Netti Eszter, Eszter, Strasser Mihályné, Weisz 

Netti, 627/S
Weisz Pál Lipót, Becalél Weisz, 703/S
Weisz Pál Lipótné, Gitl Weisz, Steiner Katalin, 676/S
Weisz Paula, Ikhele, 748/S
Weisz Regina, Ráhel, Weiner Ignáczné, 392/S
Weisz Regine, Rivka, Illofsky Antalné, Illofszky 

Antalné, 494/S
Weisz Rózsa /M
Weisz Samu, Smuél Leib Weisz, 857/S
Weisz Sámuel, Slomo Weisz, 356/S
Weisz Sándor, Salom, 831/S
Weisz Simonné, Eszter, Kohn Betti, Kohn Eszter, 

796/S
Weisz Simonné, Feigle, Rosenzweig Fani, 

Rosencweig Fáni, 800/S
Weisz Slomo Jehuda, 205/S
Weisz Vilmos, Benjámin Zeév, 562/S
Weisz Vilmosné, Eszter, Epstein Etel, 626/S
Weisz Wolf, 266/S, 284/S
Weisz Zsenni, Zelde, Weinberger Jakabné, Weisz 

Zseni, 600/S
Weisz, Gitl, Beck Kádi, Weisz Katalin, 400/S
Weisz, Hendl, Johanna Reizer, Weisz Johanna, 307/S
Weisz, Perl, Steiner Perl, Steiner Mórné, Weisz 

Jozefi n, 598/S
Weiszberger Hermin (Singer Hermanné) /M
Weiszberger Ignác /M
Weiszberger Karolin (Schönfeld Adolfné) /M
Weiszberger Róbert /M
Weiszberger Salamonné (Reichberger Eszter) /M
Weiszler Mór, Mose Aharon Weisler, Weisler Mór, 

761/S
Weiszner Tóbiás, Tobia Weiszner, 214/O
Weitheimer Dávidné (Deutsch Franciska) /M
Weizler Mórné, Miller Berta, Peszl, Weisler Mórné, 

Müller Betti, 781/S
Wermes Alfréd, Vermes Alfréd, 410/S
Werth[..] Kálmánné, Wertheimer Kálmánné, 829/S

Wertheimer Berta, Bila, Cseh Mártonné, 624/S
Wertheimer Dávid /M
Wertheimer Kálmánné, Werth[..] Kálmánné, 829/S
Wertheimer Mendl Leib, 129/S
Wertheimer, Cirl, Cecilie Gross, Grósz Árminné, 

Wertheimer Cecilia, 594/S
Wiesner Ignác /M
Wild Betti, Bila, Wild Jakabné, 723/S
Wild Hajjim, 723/S
Wild Jakabné, Bila, Wild Betti, 723/S
Wilheim Dávid, 273/O
Wilheim Dávid, Dávid Wilheim, 212/O
Wilheim Dávidné, Adler Eszter, Eszter, 273/O
Wilheim Pinkász, Pinhasz Wilheim, 341/O
Wilheim S., Tuschana, Th eresia Löwy, Th eresia 

Löwi, Wilheim, 167/S
Wilhelm Grünhut, Wolf Hirsch, 247/S
Wilhelm Mandl, Wolf Mandel, 29/S
Winkler Ábrahám, Ávrahám Winkler, 361/O
Winkler Ágnes /M
Winkler Benjámin Zeév, 286/O
Winkler Benjáminné, Fischer Fanni, Feigle, 286/O
Winkler Éva /M
Winkler Gyula /M
Winkler Ignác /M
Winkler Jakab /M
Winkler Jakab, Jákov Winkler, 34/O
Winkler Jakabné, Hirschfeld Rebeka, Rivka, 201/O
Winkler Jakabné, Weisz Netti, Jehudit, 25/O
Winkler Jákov, 201/O
Winkler Jákov, 25/O
Winkler Miklós /M
Winkler Ottó, Menahém, 330/O
Winkler Pál /M
Winkler Tibor /M
Winternitz Jákov Zekharia, 235/O
Winternitz Jisáj, 311/S
Winternitz Júlia (Fingerhut Lipótné) /M
Wohl Dezső /M
Wohl Dezső /M
Wohl Henrik, Hanokh Wohl ha-Lévi, 32/O
Wohl Oszkár, Jehezkiél, 360/O
Wolf Becalél, 234/O
Wolf Epstein, Epstein Vilmos, Epstein Benjamin, 

689/S
Wolf Grosz, 120/S
Wolf Hirsch, Wilhelm Grünhut, 247/S
Wolf Hirschfeld, 11/O
Wolf Ignácz, Jichák Wolf, Ignácz […], 862/S
Wolf Jakab, Jákov, 542/S
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Wolf Mandel, Wilhelm Mandl, 29/S
Wolf Nátán, 195/S
Wolf Schmidel, 9/S
Wolf Teréz, Bila, 234/O
Wolf Weisz, 284/S
Wolf Weisz, Weisz Mano, 266/S
Wolf Zsuzsa, Sindl, Braun Jakabné, 575/S
Wollner Hermanné, Weszeli Emma, Hava Wesely, 

241/O
Wollner Hirsch, 241/O
Wollner Sári, Szara, Schneller Jakabné, 802/S

Z
Zalkind, 21/S
Zalman Fürst, 6/S
Zalman Leib Fleischmann, Fleischman Sámuel, 

198/O
Zalman Leib Regner, Regner Salamon, 267/S
Zalman Mandel, 202/S
Zalman Schmidl, 26/O
Zeév Cvi Schiller, Schiller Vilmos, 861/S
Zeév Dov Farkas, 217/O
Zeév Dov Farkas, 264/O
Zeév Dov Rosenfeld, Rosenfeld Vilmos, 654/S
Zeév Heller, 604/S
Zeév Perlusz, Perlusz Palika, Perlusz György, 479/S
Zeév, Teich Vilmos, 190/O
Zekharia Braun, Braun Károly, 499/S
Zekharjáhu Walles ha-Lévi, 182/S
Zelde, Weinberger Jakabné, Weisz Zsenni, Weisz 

Zseni, 600/S
Zelig Neumann, Isak Neuman, 203/S

Zelig Pápa, 3/O
Zelig Rothmann, 209/S
Zelig, Salamon Munk, 5/S
Zerah Löwenheim, Simon Löwenheim, Löwenheim 

Simon, 269/S
Zerah Löwinheim /M
Ziff er Gézáné (Löwinger Franciska) /M
Zilzer Adolf, Ávrahám Zilzer, 388/S
Zilzer Adolfné, Jached, Piszk Erzsébet, 388/S
Zilzer Ávrahám, 388/S
Zilzer Dávid, Dávid, 389/S
Zilzer Dávidné (Strausz Erzsébet) /M
Zilzer Erzsébet (Krausz Lipótné) /M
Zilzer Erzsébet (Strausz Lipótné) /M
Zilzer István /M
Zilzer Jánosné (Horn Hani Jolán) /M
Zilzer Laura, Léa Zilzer, 480/S
Zilzer Mária /M
Zilzer Nathan, Nátán Zilzer, Nathan Zilzer, 308/S
Zilzer Náthánné, Hajjala, Austerlitz Franciska, 

Auszterliz Fáni, 308/S
Zilzer Nina, Levia, Grünberger, Czilczer Nina, 242/S
Zilzer Sándor, Jiszráél, 390/S
Zilzer Sándorné, Dvora, Frisch Irma, 390/S
Zilzer, Szarele, Rosalie Braun, Czilczer Rozália, 

263/S
Zipser, Minka, Maria Polatschik, Minka Sipser, 

161/S
Ziszl, Löffl  er Manóné, Leindorfer Zsanett, 262/O
Ziszl, Reichenberg Hermanné, Hermann Zsófi a, 

12/O
Zlata, Pik Ignáczné, Pick Ignáczné, Heller Erzsébet, 

536/S
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A kohaniták és léviták névsorát a már közölt adattár “b” oszlopa segítségével állítottam össze. A te-
metőkben készített fotókat újra végigböngészve összeállítottam azoknak a sírköveknek a listáját, ame-
lyeken vagy a kohaniták, vagy a léviták szimbóluma ábrázolva van (kezek és kancsó). Az így kapott 
eredményből a névsor és a lista összevetése után egy táblázatot szerkesztettem, amelyben “×”-szel 
jelöltem a megfelelő oszlopban, ha egy személy sírkövén szimbólum szerepel.

KOHANITÁK 

Status quo temető

Sírkő száma Név Szimbólum

249 Cvi Jehuda ×

270 Semajáhu, Deutsch Zsigmond ×

293 Jichák Cvi ×

295 Méir, Kohn Markus

354 Mordekhaj, Blau Miksa ×

355 Mordekhaj, Deutsch Mór ×

357 Szimha Kohn, Kohn Simon ×

358 Jichák Kohn, Kohn Ignácz ×

359 Aharon Kohn, Kohn Ádám ×

360 Dávid, Deutsch Dávid ×

361 Jisszakhar, Kohn Béla ×

440 Lipman, Deutsch Lajos

441 Kalonimosz, Deutsch Kálmán ×

515 Jona Weisz ha-Kohén, Weisz Jenő ×

516 Joszéf, Kohn József ×

Kohaniták és léviták névsora
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Sírkő száma Név Szimbólum

517 Gedaljáhu, Weisz Gábor ×

518 Ávrahám ha-Kohén, Kohn Adolf

519 Menahém Jehuda ha-Kohén, Kohn Lipót ×

718 Mordekhaj Jehuda, Körner Miksa ×

719 Jákov, Weinberger Jakab ×

720 Dávid ha-Kohén, Kohn Aladár ×

721 Jisszakhar Dov, Kemény Bertalan ×

Orthodox temető

Sírkő száma Név Szimbólum

38 Jákov ha-Kohén, Koppel Blau, Blau Kappel ×

39 David Cvi Katzburg 

253 Jákov, Dach Jenő ×

254 Aharon Dach, Smuél ha-Kohén, Dach Adolf ×

255 Smuél Dach

256 Slomo Weiszberger ×

257 Hajjim ×

258 Hersch Kohén ×

259 Méir Hammer, Hammer Miksa ×

260 Hajjim Jiszráél Blum, Blum Izidór ×

276 Jiszráél Mose ha-Kohén ×

277 Joszéf ha-Kohén ×

301 Júda Leib, Blumenthal Lipót

320 Benjámin Joszéf, Blum József

321 Jichák, Blum Jenő

381 Mose Élijáhu ha-Kohén, Kohn Mór ×

384 Smuél Hajjim, Kohn Soma

385 Eljakim, Kohn Lajos
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LÉVITÁK 

Status quo temető

Sírkő száma Név Szimbólum

19 Joszéf Klein ha-Lévi, Joszef Klein ×

46 Dávid, Dávid Weis ×

94 Mordekhaj Dov Heller ha-Lévi, Heller Markus ×

95 Ávrahám ×

96 Salom, Salamon Weisberger ×

99 Mose ×

157 Mose Ávrahám Schneller, Moritz Schneller ×

235 Salom Stern ha-Lévi, Stern Salamon ×

240 Becalél Lederer ha-Lévi, ×

258 Jichák Jona Schneller ha-Lévi, Schneller Josef ×

269 Zerah Löwenheim, Löwenheim Simon ×

279 Mandel Stern ×

286 Jákov, Weisz Jakab ×

321 Mordekhaj Löwinger ×

363 Mose Komarn ×

378 Mordekhaj Ávrahám Schneller ha-Lévi, Schneller Miksa ×

382 Sarge Schneller, Dr. Schneller Ferenc

471 Szara, Schwarz Miksáné, Spatz Róza ×

504 Mose Joszéf Weisz ha-Lévi, Weisz Mór ×

508 Ávrahám Löwinger ha-Lévi, Lövinger Ábrahám ×

534 Mikhael Jákov Heller, Heller Miksa ×

548 Jákov Cvi, Klein Jakab ×

549 Mordekhaj, Cseh Márton ×

581 Méir Hersch ha-Lévi, Hersch Majer ×

683 Mirjam Léa, Spitzer Lipótné, Binét Magdolna ×

700 Szimha Heller, Heller Simon ×
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762 Jehuda Láng ha-Lévi, Láng József ×

770 Ber Steiner ha-Lévi, Steiner Benedek ×

790 Ávrahám, Schneller Ármin

792 Cvi, Klein Ármin ×

801 Jona, Schneller József ×

822 Mose Smuél Brámer, Brámer Mór ×

857 Smuél Leib Weisz, Weisz Samu ×

863 Mose Schwarz ha-Lévi, Schwarz Mór ×

Orthodox temető

Sírkő száma Név Szimbólum

29 Cvi

32 Hanukh Wohl ha-Lévi, Wohl Henrik ×

42 Jesua Júda, Pápa Zsigmond ×

43 Joszéf Hajjim ×

68 Semajáhu Pápa ha-Lévi, Pápa Sándor ×

96 Mendl Pápa ha-Lévi, Pápa Manó ×

98 Joszéf Pápa ha-Lévi ×

125 Pinhasz ha-Lévi ×

127 Jehosua Júda Löwinger, Löwinger F. Sándor ×

129 Mordekhaj Jichák, Lövinger Miksa ×

131 Cvi Pápa ha-Lévi, Pápa Herman ×

142 Avigdor ha-Lévi Löwenheim, Löwenheim Fülöp ×

143 Smuél ×

160 Aharon Löwinger, Löwinger Adolf ×

177 Aharon Prizant ha-Lévi, Prizant Adolf

339 Jonátán Klein ha-Lévi, Klein Zsigmond ×

340 Matitja Klein ha-Lévi, Klein Mátyás ×
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A névadási szokások vizsgálatának segítségére készítettem egy összehasonlító listát, amelyben a hé-
ber személynevek magyar megfelelőit próbáltam összegyűjteni.

A felsorolásban első helyen található a héber név. Ez után következnek a fellelhető latin betűs nevek 
azon változatai, amelyek az anyagban rendelkezésünkre álltak (sírkövek feliratai, halotti anyakönyvek).

Példa
Rivka Erzsébet, Irénke, Márta, Rebeka, Rebus, Regina, Róza, Rozália
Smuél Henrik, Samu, Sámuel, Sándor, Soma, Viktor

Héber név Latin betűs változatok

Aharon Adolf, Aladár, Arnold, Artur Ádám, Ármin, Áron

Alekszander Sándor

Ansel Adolf

Ásér Izidór, Sándor

Atija Etel

Avigdor Ferenc, Frigyes, Fülöp, Viktor

Ávrahám Adolf, Albert, Ábrahám Ármin

Azriél Izidór, Izrael

Becalél Lajos, Lipót

Beile Berta

Benjámin Benő, Bernát, Béla 

Ber Benedek, Bernát, Bernhard

Bila Berta, Betti, Blanka, Borbála, Erzsébet, Netti, Paula

Blimele Berta, Netti

Blume Berta, Betti

Bona Berta, Betti

Breindl Berta, Betti, Borbála, Franciska, Rosalia

Brokhe Berta

Zsidó (héber / jiddis) és polgári nevek 
egyeztetése
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Héber név Latin betűs változatok

Certel Rozália

Cina Kati

Cipóra Cecilia

Ciporle Cecilia

Cirl Cecilia, Lili

Cvi Ármin, Henrik, Hermann, Hugó

Csarna Sali, Sarolta, Rosalia

Dávid Aladár, Dávid, Dezső, Rudolf

Dina Diana, Szali

Dobris Adéle

Dvora Antónia, Aranka, Debora, Etel, Irma, Julia, Laura

Efrajim Elemér, Ferenc, Frigyes

Elhanan Lipót

Eliezer Lajos, László, Lázár

Eljakim Lajos, Lipót

Elke Lina

Eszter Anna, Elza, Emma, Ernesztin, Eszter, Etel, Netti

Etija Etel

Fajerl Jozefi na

Feige Fáni

Feigle Fáni, Franciska, Flóra, Kornélia

Feile Fáni

Fejgele Flóra

Finkl Róza

Fradl Fáni, Franciska, Frida

Freive Jozefi n

Frumet Fáni

Gabriél Gábor

Gedaljáhu Gábor

Gela Erzsébet

Gérson Gáspár, Géza

Gila Katalin

Gilda Sarolta
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Héber név Latin betűs változatok

Gitl Gizella, Jolán, Karolina, Katalin, Katarina, Kathe, Kathi, Katicza, Kádi, Lili

Glikl Katalin

Gnendl Anna, Gizella, Netti

Golda Katalin

Grona Maria

Hadasz Johanna

Hajja Anna, Anette, Emma, Fáni, Franciska, Hanni, Hermin, Johanna

Hajjala Francziska, Fáni

Hajjim Heinrich, Henrik, Károly

Hana Anna, Emma, Fáni, Hani, Helén, Henrietta, Hermina, Ilona, Janka, Johanna, Julianna

Hanele Johanna

Hanokh Henrik

Hava Emma, Éva, Fáni, Hermina, Mária

Hendl Hani, Hermin, Johanna

Hinde Henrietta

Hindl Anna, Erzsébet, Hermin, Hermina, Johanna

Icik Ignatz

Idl Ida, Juli

Ikhele Paula

Jached Erzsébet

Jakhet Julie

Jákov Jakab, Jenő

Jehezkiél Ezechiel, Oszkár

Jehiél Jakab, Lipót

Jehosua Izrael, Jakab, Sándor, Simon, Zsigmond

Jehuda Jakab, József, Lajos, Lipót

Jehudit Jolán, Júlia

Jekutiél Károly

Jentl Eszter, Julianna

Jesaja Józsua, Salamon, Sándor

Jesua Sándor, Zsigmond

Jichák Endre, Ignác, Izsák, Jakob,Jenő

Jintl Netti
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Héber név Latin betűs változatok

Jira Julianna

Jisl Julianna

Jiszráél Ernő, Izidor, Izrael, Sándor

Jisszakhar Albert, Bernát, Bertalan, Béla

Jitl Jetty, Jolán, Júlia, Julianna, Lilla, Netti

Jokhla Júlia

Jona Gyula, János, Jenő, Jónás, József, Lajos, Tibor

Jonátán Jónás, Zsigmond

Joszéf József

Jozl József

Júda Jakab, Károly, Lipót, Pál

Kalonimosz Kálmán, Károly

Karl Károly

Keila Katalin, Katarina

Koppel Jákob

Krendel Katalin, Lina

Léa Helén, Heléna, Ilona, Laura, Lea, Leni, Leonóra, Lili, Lina, Lotti, Sarolta

Leib Leopold, Lipót

Leibus László, Leopold, Lipót

Levia Nina

Libe Hermina, Lotti

Libele Erzsébet, Ilona

Lipet Erzsébet

Lipman Lajos

Liva Hermina, Lotti

Mahala Malvin, Margit, Mária

Majer Rudolf

Malkha Amália, Emilia, Hermina, Margit, Mari, Mariska, Matild, Mária

Manali Emanuel

Matitja Mátyás, Mór

Matitjáhu Mátyás

Matl Márta

Méir Majer, Markusz, Márk, Márton, Miksa, Moritz, Mór
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Héber név Latin betűs változatok

Melkhiél Antal

Menahém Aladár, Emánuel, Ignácz, Imre, Manó, Miksa, Mór, Ottó

Mendl Emanuel, Manó

Mikhael Mihály, Miklós, Miksa

Miksa Max

Mindl Amália, Anna, Malvin, Mária, Mina

Minka Janka, Mária

Mirjam Amália, Eleonóra, Magdolna, Mari, Marika, Mariska, Mári, Mária, Mina

Mirl Anna, Emma

Mordekhaj Markusz, Márk, Márton, Miksa, Mór

Mose Márton, Mihály, Miksa, Moritz, Mór, Mózes

Naft áli Adolf, Henrik, Naft ali

Nátán Náthán

Noah Dávid

Noha Anna, Netti

Pacse Katalin

Pejerl Jozefa

Pejs Ferencz

Perl Josephina, Jozefa, Jozefi n, Paula, Pepi

Peszl Berta, Betti, Jozefi n, Jozsefa, Pepi

Pigl Fáni, Franciska

Pinhasz József, Pál, Péter, Pinkasz

Ráhel Erzsébet, Irén, Regina, Rosalina, Rozália, Róza, Rózsa

Ráhele Regina

Ráheli Rosalia

Raikhel Netti, Regina, Róza

Reicel Rozália

Reisel Terézia, Regina, Rézi

Rejtcl Aranka

Rivka Anna, Erzsébet, Eszter, Friderika, Irénke, Márta, Rebeka, Rebus, Regina, Róza, Terézia

Roza Rozália, Róza

Ruben Rudolf

Salom Frigyes, Salamon, Sándor
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Héber név Latin betűs változatok

Semajáhu Sándor, Zsigmond

Sifra Zsani, Zsó, Zsófi a

Sil Sali

Simeon Ferenc, Géza, Simon, Zsiga

Sindl Anette, Anna, Eugenia, Ida, Janetta, Lotti, Sarolta, Szidónia, Yvette, Zsani, Zsuzsa

Slomo Salamon, Samu, Sámuel, Sándor, Soma, Zsigmond

Smelke Sámuel

Smuél Samu, Sámuel, Sándor, Soma, Zoltán

Sprinca Sarolta, Lotti

Sraga Ferenc

Svarcl Zsófi a

Szara Márta, Regina, Rozália, Róza, Sarolta, Sára, Száli

Szarele Rozália, Száli

Szimha Samu, Simon, Tibor, Zsigmond

Szlawe Rozália

Teiche Katalin

Teodrosz Dávid

Tobia Gábor, Tóbiás

Toibe Antónia, Maria

Tuschana Th eresia

Tusene Antónia

Urija Gyula

Wolf Mano, Vilmos, Wilhelm

Zalman Salamon, Sámuel

Zeév Farkas, György, Vilmos, Wolf

Zehiél Jakab

Zekharia Károly

Zelde Zseni

Zelig Izsák, Salamon, Zsigmod

Zerah Simon

Ziszl Zsanett, Zsófi a

Zlata Erzsébet



FÜGGELÉK
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tisri szeptember–október
(mar)hesván október–november
kiszlév november–december
tévét december–január
sevát január–február
adár február–március
niszán március–április
ijjár április–május
sziván május–június
tammúz június–július
áv (menahem) július–augusztus
elul augusztus–szeptember

A zsidó naptár hónapnevei
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A temetők gyermekkorom óta érdekes és nyugalmat árasztó helyekként élnek az em-
lékezetemben. Soha nem ébresztettek bennem félelmet vagy viszolygást. Persze annak 
idején még csak a szülővárosom sírkertjeit látogattam szüleimmel, és ezek mind keresz-
tény temetők voltak. A temetkezési helyekre irányuló érdeklődésemet a középiskolában 
sem vesztettem el, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen szerettem volna egy 
dolgozatot írni a keresztény temetőkről. Ennek befejezésére sajnos nem került sor, de 
a megkezdett kutatás élménye meghatározóvá lett számomra. 

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékén folytattam, hebraisztika szakon. Szakdolgoza-
tom témaválasztásához a döntő lökést egy tanulmányi kirándulás adta, amelyet a tanszék 
szervezett. Ezen a Magyarországon és Ausztriában tett kiránduláson többek között meglá-
togattunk néhány zsidó temetőt is, amelyek nagy érdeklődést váltottak ki belőlem, bár hi-
ányos nyelvismereteim és gyakorlatlanságom miatt még csak a szépen megmunkált kövek 
látványa fogott meg, és minden bizonnyal valami az ilyen helyek speciális hangulatából. 
Sajnos a feliratok elolvasása számomra akkor még megoldhatatlan feladatot jelentett. Ezt 
a kirándulást követően a nyaralások vagy utazások alkalmával igyekeztem eljutni az útba 
eső zsidó temetőkbe. Így találtam rá a cseszneki vár aljában egy elhagyatott régi temetőre, 
és így sikerült megnéznem a göncruszkai zsidó temetőt is. Szakdolgozatom témájának 
kiválasztása után már csak a konkrét helyszínt kellett megtalálnom.

Szinte kínálkozott számomra a váci temető, amelyet már gyerekkorom óta ismertem, 
bár mindig csupán kívülről nézegethettem a sírokat, ha arra jártunk. Könnyen megköze-
líthetőnek, rendezett állapotúnak láttam már az utcáról is, így feltételeztem, hogy a fel-
iratok többsége olvasható lesz. Ebben nem is csalódtam, bár a sírok mennyiségét egy kicsit 
alábecsültem. A munkát 2001-ben, tavasszal kezdtem meg, a nyár elmúlt, és bizony még 
az ősz is a temetőben ért, sőt leesett az első hó, mire végeztem a feliratok lemásolásával.

A szakdolgozatom megírása egy kissé elhúzódott, s mikor elkészült, már éreztem, 
hogy ez a munka nem mutat teljes képet a váci zsidó temetőkről. Ennek az elsődleges 
oka az volt, hogy az orthodox temetőt nem tudtam felmérni. A dolgozat – a bírálatok 
szerint – jól sikerült, és a következő évben már újult erővel nekiláttam az orthodox teme-
tő dokumentálásnak. A Pest Megyei Levéltár Váci kirendeltségén töltött kutató munka 
eredményeképpen, nemcsak a váci zsidóságáról szóló anyagot sikerült kiegészítenem, 
hanem temetők történetéről egy kis fejezetet sikerült összeállítanom. Szintén itt sikerült 
a Vác városi halotti anyakönyveket átnéznem, erre azért volt szükség, mert az orthodox 
hitközség halotti anyakönyvei elvesztek. A Vác városi halotti anyakönyvek és a Magyar 
Zsidó Levéltárban található váci halotti anyakönyvek segítségével a temetőkben nyugvó 
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halottak kétharmadát sikerült azonosítani. Ez nagy előrelépés volt a szakdolgozatomhoz 
képest, ahol csak néhány család felkutatását végeztem el.

Kutatásom egyik fő célja a temetők feliratainak rögzítése volt, legalább írásban, s mint 
eleve reméltem, nyomtatásban. A status quo temetőbe a szakdolgozat leadása után egy 
évvel tértem vissza, s a feliratok leírásának a fontosságára csak ekkor döbbentem rá igazán. 
Találtam olyan sírokat, amelyeket a szakdolgozat készítésekor nehezen bár, de el tudtam 
olvasni, egy év elteltével azonban a szöveg annyira megromlott, hogy olvashatatlanná vált 
a felirat. A szakdolgozatomból még hiányzott, de ebben a könyvben már helyet kapott 
a két temető sírfeliratainak teljes szövege. Emellett elkészítettem néhány – a szokványos 
formulákon túlterjedő – sírfelirat szövegének fordítását. Ezzel mindössze, annyi volt 
a szándékom, hogy képet adjak a szövegek tartalmáról azoknak, akik nem tudnak héberül. 
Ebben a válogatásban helyet kapott néhány olyan elhunyt sírfelirata is, akik a hitközségek 
életében kiemelkedő szerepet töltöttek be. A temetőket járva többször találkoztam olyan 
látogatókkal, akik rokonaikat keresték. Nem egy közülük eredménytelenül távozott, és 
sajnos én sem tudtam hirtelen segítséget nyújtani. Ezért úgy éreztem nagy hasznát ven-
nék a temetőkbe érkezők egy névsornak és az ehhez kapcsolódó térképnek. Bár a névsor 
elkészítése bonyolult volt, remélem, el fog igazodni benne az, aki a rokonait próbálja fel-
kutatni. Végül, de nem utolsósorban a váci hitközségek mártírjainak névsorát közlöm. 
A Függelékben a térképek és néhány szép, jellegzetes sírkő fényképe szerepelnek. 

*
A váci status quo temető feldolgozását 2001 nyarán kezdtem el. A temetőbe érve az a kel-
lemes meglepetés fogadott, hogy nem kellett nyakig érő fűben bogarásznom a feliratokat. 
A gondnokasszony – látva a meleg napon eltöltött hosszú órákat – mindig készségesen 
kínált meg frissítő hideg vízzel. A temető kutatásához a hitközség vezetője, Turai János 
adott engedélyt, ő később értékes információkkal is szolgált a hitközség 1945 utáni életé-
ről. Nagyon köszönöm neki a lehetőséget, hogy a temetőben zavartalanul dolgozhattam. 
Egyetemi szakdolgozatomat Schweitzer József ny. országos főrabbinál védtem meg (2002), 
az eseményre nagyon szívesen emlékezem. Végtelenül hálásan gondolok észrevételeire, 
amelyek ma is irányadók a munkámban.

Kutatásomat 2003-tól három éven át az MTA fi atal kutatói ösztöndíjasaként folytat-
tam az MTA Judaisztikai Kutatóközpontban, ebben a periódusban került sor egyrészt az 
orthodox temető terepmunkájára, másrészt a levéltári munkákra. A Pest Megyei Levéltár 
váci kirendeltsége akkor még az egykori Várban működött. Néhány alkalom után a levéltár 
vezetőjének, Horváth M. Ferencnek tudomására jutott kutatásom célja, és készségesen 
hívta fel fi gyelmemet azokat az anyagokra, amelyek a váci hitközségről írt fejezetet szí-
nesítik. Több régi fényképet is kaptam tőle a zsinagógákról. Itt szeretném megemlíteni 
Toronyi Zsuzsát, a Magyar  Zsidó Levéltár vezetőjét, aki folyamatosan segítette kutatá-
saimat, és fáradhatatlanul vette elő számomra az anyakönyveket.

2005 elején kezdtem hozzá a kézirat végleges kidolgozásához, javításához. Nagy kö-
szönettel tartozom Dov Weber úrnak (Heritage Foundation for Preservation of Jewish 
Cemeteries, Brooklyn, NY), aki roppant alapossággal és időt, fáradságot nem kímélve 
nézte át a két temető feliratainak teljes anyagát. Nemcsak a szövegek olvasatát javította 
– ami önmagában is nagy előrelépés volt –, de sokat tanultam is észrevételeinek feldolgo-
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zásával. A kézirat lektorálása ezzel még nem ért véget, a német és jiddis szövegek is teljes 
ellenőrzésen estek át. A német feliratokat Kozma Emese, a jiddis feliratokat Komoróczy 
Szonja Ráhel javította. Köszönet érte mindkettőjüknek.

Már a szakdolgozatom elkészítésétől fogva nagy segítségemre volt Bányai Viktória, aki-
nek nagyon sokat köszönhetek, és aki nélkül nem is készült volna el a kéziratom. Viktória 
egykor – még egyetemi tanulmányaim során – tanított, és azóta is bizalommal egyenge-
ti pályámat. A kéziratot első betűjétől az utolsóig javította, továbbá vele beszéltem meg 
minden apró egyeztetést. 

Végül, de nem utolsósorban nagyon köszönöm Ditzendyné Szili Éva munkáját, aki 
a kiadás technikai ügyeit intézte.
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Th e city of Vác (German Waitzen, Hebrew and Yiddish וואיטצען) is located in North-central Hun-
gary, on the Eastern (left ) side of the river Danube. Th e Jewish community was established here in 
1841. Th e majority of the members of the community were merchants, contractors and craft smen. 
Th e fi rst rabbi of the community was Anshel / Adolf Neumann (1847–1862), the second was Issa-
char / Friedrich Ullman (1862–1893). Th e elementary school of the community was established in 
1857, and a secondary school for girls in 1922. A permanent synagogue was erected in 1864, follow-
ing the plans of the Italian architect Alois Cacciari, who lived in the city. Th e building is a protected 
historic monument today. Th e fi rst cemetery (today: 1 Oberlander Endre Square) was allotted to 
the Jewish community by the local authorities in 1842.

Aft er the schism that occurred at the Hungarian General Jewish Congress of 1868/69, the ma-
jority of the Jewish community of Vác retained its former pre-Congress status, the Status quo ante 
orientation. A group seceded from this, and established a separate Orthodox community (1871). 
Th e orthodox synagogue and school were opened in 1882. In 1885, a yeshivah was established in 
the community. Its rabbis were David Judah Leib Silberstein (1876–1884), his son Isaiah / Joshua 
Silberstein (1884–1930), and his grandson David Silberstein (1931–1944). Another famous family 
of the Orthodox community in Vác were the Katzburgs: David Zvi Katzburg (1856–1937) published 
the Torah periodical Tel Talpiyyot from 1892 to 1938 in Vác, and Nathaniel Katzburg (1922–2006), 
the well-known Israeli historian, was also a member of the family. Th e orthodox community still used 
the “status quo” cemetery between 1871 and 1894, when they bought a territory for the purpose in 
1894 (today: 24 Ambró Ferenc utca).

Th e present book publishes all the inscriptions of the two Jewish cemeteries in Vác (1254 tombstones 
all together), and arranges the huge amount of personal data into a database. Indices and appendices help 
the reader use the volume as a fi rst-class sourcebook for research in the fi elds of genealogy, onomastics, 
history and sociology of the local Jewish communities, history of Hebrew language in Hungary, etc.

CONTENTS
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Analysis of the Jewish cemeteries in Vác

Introduction
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Th e orthodox cemetery
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INSCRIPTIONS: SYMBOLS USED IN THE EDITION

[.], [..], etc.  damaged, indecipherable letter(s), word(s)
presumable complement of the fragmentary text  [מ]
(!) = sic; a word on the tombstone that is not spelled or used correctly 
––– is used to separate the inscriptions written on the two sides of the tombstone

DATABASES: EXPLANATORY CHART

a Name of the deceased in Hebrew
b Transcription of the Hebrew name
c Name of the parents
d Name of the husband(s)
e Date of birth
f Date of death according to the Jewish calendar (age at the time of death)
g Name of the deceased as written on the tombstone with Latin letters or Fraktur 
h Maiden name 
i Other information in the text (e.g., number of children, years of marriage, profession, place of 

birth / origin, offi  ce / position in the Jewish community)
j Number of the line in the vital register of deaths 

(MZsL = Hungarian Jewish Archive)

k Name of the deceased as written in the register of deaths.
Name of the wife (in case of married men)
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