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Pesten 1788-ban nyitották meg az első zsidó temetőt a jelenlegi Lehel utca és a 

Ferdinánd hídra felhajtó út sarkánál. Kis területe miatt gyorsan betelt, így 20 évvel 

később már a Taksony utca – Lehel utca – Aréna (ma: Dózsa György) út és a Tüzér 

utca által határolt területen nyitott új temetőt a dinamikusan növekedő pesti zsidó 

közösség, amelyet a Kassák Lajos utca felé bővítettek. A sírkertet a Salgótarjáni 

utcai temető 1874-es megnyitásáig használták. 

Itt temették el a pesti zsidóság azon korai generációit, akik az ortodox-neológ 

szakadás előtti korszak közösségének sokszínű, formálódó arculatát meghatá-

rozták, akik megalapították az Orczy-ház legendás kultusztemplomát, felépítették a 

zsidó közösség első kórházát, majd a Dohány utcai zsinagógát. Az archív 

fényképek alapján kiderül, hogy az itt állott síremlékek egyenként és együttesen is 

különleges képet mutatnak a korszak zsidóságának a hagyományokhoz és a moder-

nitáshoz való komplex viszonyáról. 

A temető 1910-ben történt felszámolásával egy egyedülállóan értékes örökségi 

együttes tűnt el. Az exhumált halottakat a Kozma utcai izraelita temetőben 

temették újra. A jeles rabbik síremlékei kiemelt parcellába kerültek, a régi temető 

képét meghatározó, a város korabeli funerális kultúrájában is unikálisnak számító, 

jórészt tardosi vörös mészkőből készült síremlékek, obeliszkek közül sok nyomta-

lanul tűnt el. 

Egyes köveket a hozzátartozók a Salgótartjáni úti temetőbe átvitettek, a 

felszámoláskor megőrzött síremlékeket pedig többségében a Kozma utcai zsidó 

temető 19. parcellájában helyezték el. Az előzetes vizsgálatok alapján kiderül, 

hogy itt a hazai funerális kultúrát tekintve is kiemelkedő értékű, korát és arányait 

tekintve országosan is egyedülálló örökségi együttes maradt fenn, amelynek 

részletes vizsgálata és feldolgozása révén sok, eddig ismeretlen adalékkal, forrással 

gazdagíthatjuk Pest és annak 19. századi zsidó közösségére vonatkozó ismere-

teinket. Ezen síremlékek a főváros romantikus kőfaragóművészetének is ritka 

megmaradt emlékei, így művészettörténeti szempontú vizsgálatuk általános 

tanulságokkal is szolgál. 

A régi pesti zsidó temető fennmaradt síremlékeinek azonosítására és 

dokumentálására alakult kutatócsoport 2021 második felében megkezdte a temető 

történetére és felszámolására vonatkozó korábbi szakirodalom, levéltári és 

sajtóforrások feltárását és feldolgozását, összegyűjtötte és rendszerezte a fellelhető 

archív képanyagot, felmérte és dokumentálta az áttelepített sírkőanyag helyét és 

kiterjedését, valamint önkéntesnapok keretében megtisztította a 19. parcella 

területének jelentős részét. A Konferencia keretében szeretnénk bemutatni az 

eddigi kutatások eredményeit a szakmai közönség számára. 


