
Rónai Béla 

Zsidók a magyarországi földrajz nevekben 

(A témaválasztás indoklása) 

1990 nyarán a Helsinkiben tartott XVII. Nemzetközi Névtudományi Kong-
resszuson hangzott el GÜNTHER KAPFHAMMER augsburgi professzor előadás 
Zeugnisse jüdischer Mihdität-Judenwege in Bayern címmel. Jómagam 
Kreuze im Bereich der Bezeichnungen - Die Kreuze und was hinter ihnen 
steckt címmel adtam elő. A szekcióülés utáni beszélgetés során kölcsönösen 
tájékoztattuk egymást munkánkról, s hallgatólagosan megállapodtunk abban, 
hogy mindketten a zsidó-keresztény kultúrkörben mozgunk, s abban is, hogy 
tájékoztatom őt a téma magyarországi adatairól. De már akkor kitágítottam a 
téma körét, s nem csupán a Zsidó utakra terjedt ki a figyelmem, hanem min-
den olyan földrajzi névre, amelyben a zsidó, illetve az izraelita szó névelem-
ként szerepel, valamint e magyar szavak német, horvát, szerb, szlovén, szlo-
vák, román megfelelői. 

KAPFHAMMER előadásának zárószavaként megállapította, hogy a két év óta 
folyó munkálatok során több a fölvetődő kérdések száma, mint a megnyugtató 
és lezáró feleleteké. A nemzeti kutatások mellett a határokon átlépő nemzet-
közi összehasonlítás is szükséges ahhoz, hogy a zsidó-keresztény művelődés-
történetnek egy kritikus fejezete torzításmentesen megírható legyen. Ennek 
megbízható alapfeltétele lehet a dűlő- és útnevek hosszú sora. E nevek bámu-
latosan pontos hordozói történelmi információknak, s ezáltal páratlan műve-
lődéstörténeti bizonyítékokként tanúságtevő értékük van. 

A téma kifejtése 
A zsidóság mint etnikai vagy vallási csoport történelmének kezdeteitől 

fogva, de főként a szétszóratása után a különféle tudományok és a politika ér-
deklődésének középpontjában áll. Magyarországra ez a megállapítás fokozot-
tabban érvényes. A tudományos kutatásnak felül kell emelkednie a korsza-
konként változó intenzitással jelentkező indulatokon, s a társadalmat alkotó 
etnikai és vallási csoportok (közöttük a zsidók) múltbéli és a jelenben játszott 
szerepét a tények alapján kell megítélni. 

Ilyen tényékként kell kezelnünk a magyarországi földrajzi neveket, más 
szóval helyneveket. 

Elég belelapozni az eddig megjelent földrajzi névi adattárakba, és egy pil-
lantást vetni a kéziratban lévő gyűjteményekbe, hogy megállapítsuk a zsidó 
szóelemet tartalmazó nevek feltűnően nagy számát. Az arányok érzékelteté-
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sére a Tolna megye földrajzi nevei című kötetet használom. A 108 helység 
névanyagát községenként 150-nek véve a nevek száma 16 000. A tárgyalt ne-
vek száma 102. Ez az összes névnek megközelítően 1%-a. A többi adattár et-
től eltér fölfelé, vagy lefelé, de nem számottevően. Ezek a szavak kellőképpen 
alátámasztják MIKSZÁTH-nak azt a költői kérdését: "Milyen helység az, ahol 
zsidó nincsen?" 

A zsidó lakosság nem feltétlenül jár együtt a rájuk utaló nevek keletkezésé-
vel, de a névélettan szerint ok-okozati összefüggés van közöttük. Ahhoz 
ugyanis, hogy név keletkezzék, itt most földrajzi névre kell gondolnunk, az 
illető népcsoportnak vagy tagjainak hosszabb ideig kell az adott helyen tartóz-
kodniuk. Csak úgy válik a kezdetben alkalmi használatú megnevezés az utó-
dok számára a térbeli tájékozódást biztosító földrajzi tulajdonnévvé. Ezt a fel-
tételezést igazolja egyébként e nevek diakron szemléletű vizsgálata, amelyről 
később még szólni kívánok. 

A vizsgált nevek rendszerben való látására törekedtem. E rendszeralkotás 
első szempontjáról a bevezetésben már beszéltem. Elsősorban azokat vettem 
számításba, amelyeknek az előtagja zsidó (például: zsidó temető), illetve az 
ezeknek megfelelő leginkább német vagy más magyarországi név (Judenweg, 
Judejska crkva stb.). Ez után következnek az eufemisztikus indíttatású Izrae-
lita előtagú nevek. Az előbbiekhez viszonyítva csekély a számuk. Feltételezé-
sem szerint az adatközlők vagy a gyűjtők szebbítő szándékának köszönhetik 
följegyzésüket. Ebbe a típusba sorolom továbbá azokat a neveket, amelyekben 
a zsidó vagy az izraelita a teljes névnek második tagja. (Régi zsidó templom; 
Alsó zsidó utca). Egyértelmű az idetartozásuk azoknak a neveknek, amelyek-
kel a zsidó hitfelekezet az istentiszteletek helyét jelöli meg. A Zsinagóga elne-
vezés gyakran szerepel a templom vagy imaház helyett. Az eddig felsorolt tí-
pusokat direkt vagy közvetlen neveknek mondom. 

Utánuk következnek, de ugyanúgy számba veendők, mivel bizonyító érté-
kük van, az indirekt vagy közvetett nevek. 

Első helyre kerültek azok, amelyek valamely direkt névből következnek, 
ilyennel állnak kapcsolatban, mint például: Zsidó-temetői-dűlő (Tolna 2/165), 
Zsidó-dombi-erdő (Vas 231/19), Zsidó-malmi-dűlőút (Veszprém 12/97). 

Utána következnek azok, amelyek jelölt vagy jelöletlen birtokos szerkeze-
tek, s az idetartozásuk a legjellegzetesebb zsidó család- /vezeték/ nevekből, il-
letőleg utónevekből következik. Ilyenek: Berger, Deutsch, Engel, Fischer, 
Grün, Klein, Krausz, Rosenberg, Rosental, Schlesinger, Schwarz, Stern, Weis 
- Ábrahám, Aron, Dávid, Izsák, Jákób, Manó, Márkus, Mózsi (Mózes), Sa-
lamon, Sára stb. (Krausz-ház Tolna 94/84; Krausz-téglagyár Tolna 77/266.). 

Ezeknek a felvételét a névhez kapcsolódó jegyzetanyag hitelesíti. A fenti 
Krausz-ház után ez áll: Egykori zsidó tulajdonosáról. 
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A nevek diakron szemléletét az teszi lehetővé, hogy a forrásként használt 
adattárakban első helyen a ma is ismert, illetőleg használt élőnyelvi név áll az 
első helyen, de mindenütt fel van tüntetve az ún. írásbeli vagy történeti név is. 
Ezeknek a forrásai: a C-vel jelölt Croquis, amely az első hivatalos térképként 
készült a múlt század közepén. Ez volt a közvetlen előzménye a K-nak, amely 
a színes kataszteri térképet jelenti az 1860-as évekből. A K j mellett, amely a 
háborús események vagy a hivatali gondatlanság miatt nem minden helység-
ben van meg, a K2 a kutató rendelkezésére áll. Ez általában az I. világháború 
után készült. Nagyjelentőségű továbbá Pesty Frigyes kéziratos gyűjteménye a 
múlt század közepéről. Ha a zsidó nevet az említett három forrás vagy ezek 
valamelyike tartalmazza, az azt jelenti, hogy egy évszázados múltja van. A 
tényleges életkorát más történeti kútfők tanulmányozásával lehetne megállapí-
tani. 

A nevek szinkron és diakron szembesítése után a rendszerezésnek az a 
szempontja következik amely a név által jelölt objektum tartalmán, hovatarto-
zásán alapul. 

Célszerűnek tartottam figyelembe venni az adattárakban érvényesülő fel-
osztást: Bel- és Külterületi nevekre. Ha nem mondanak is el mindent, annyit 
feltétlenül, hogy a belterületiek túlnyomó többségükben ún. műveltségnevek, 
azaz az emberi munka eredményei; a külterületiek pedig inkább természeti 
nevek még akkor is, ha az ember az eredeti természeti tájat kulturtájjá alakí-
totta, azaz agrárkultúrát honosított meg rajta. 

Ezt az osztályozási szempontot hallgatólagosan érvényesítve, de nem mere-
ven értelmezve a több száz, sőt több ezer vizsgált nevet nagyobb fogalmi kö-
rök szerint csoportosítom. 

Első helyen a társadalom létét biztosító gazdálkodás fogalomkörét jelölöm 
meg, ezen belül a földművelést, az ipart, a kereskedelmet és a közlekedést. 

A földművelésre, a mezőgazdasági kultúra színterére utalnak a következő 
nevek: zsidó-birtok, -dűlő, -erdő, -cser, -fa, -mező, -legelő, -rét, -irtás, -rész, -
sarok, -kert, -puszta, -telek, -tábla, -szérű, -pince, -magtár stb. 

A mezőgazdálkodás, állattartás, általában az agrárágazatok nem számítot-
tak a zsidó lakosság fő foglalkozásának, leginkább mint tulajdonosok és bér-
lők álltak kapcsolatban a földdel. 

Az iparhoz már több szállal kapcsolódtak. Névanyagunkban a következők 
utalnak erre: Zsidó-bánya, -kovács, -malom, -pék, -téglagyár. A történelmi 
forrásokból még kiegészíthető a sor. A mészáros, a molnár, a pálinka- és ser-
főző, a szűcs, a szabó, a var£ \ valamint a tímár szakma gyakori. Ritkább, de 
él az üveges, szappanfőző, órás, bádogos, nyerges (szíjgyártó) és a könyvkötő 
szakma. A hamuzsírfőző ipart is meg kell említenünk, mert művelői a zsidók 
közül kerültek ki. Ez volt ugyanis a szappanfőzés és az üveggyártás alap-
anyaga, a gyapjúmosásnak és a textilfestésnek pedig segédanyaga. Hiányoz-
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nak a faipar képviselői (asztalos, kádár), valamint a kályhás, kéményseprő, 
takács. 

A zsidó család nem ragaszkodott a tiszta profilhoz. Gyakori volt az ipar 
összekapcsolása a kereskedelemmel. A molnár például pékműhelyt is üzemel-
tetett (L. SCHWEITZER - SZILÁGYI: 48 és kk.). 

A zsidó lakosság fő foglalkozása a kereskedelem volt. Ezt tükrözi a Zsidó 
bolt, kocsma feltűnően gyakori előfordulása. Alig találunk olyan magyaror-
szági települést, apró falut, ahol ne lett volna legalább egy kis szatócsüzlet, 
vegyeskereskedés, amelyet rendszerint egy-egy zsidó család tartott fenn. 
Bonyhád egykori mezővárosban például a XIX. század derekán a 35 keres-
kedő közül 24 zsidó volt. 

A kereskedéssel való foglalkozás a gyűjtéssel indul (rongy, bőr, gyapjú), 
majd kifejlődik a bolti és telepes kereskedelem, amelyet felgyorsított a vásárok 
számának csökkenése. 

A tágabb természeti környezettel való kapcsolatot jelzik az ilyen nevek, 
mint zsidóárok, -domb, -gödör, -hegy, -lapos, -oldal, -sziget, -völgy; forrás, -
kút, -tó, -galagonyás, -rekettyés. 

A közelebbi és a távolabbi térben való mozgás tereptárgyai a zsidó út, vi-
szonylag gyakori előfordulással, azután a Zsidó -allé, - csapás, - híd, - horhos, 
- lénia, - sánc, - vágás, - vonal. 

A település, a lakóhely megnevezései: Zsidóház, a leggyakoribb, ezt követi 
a Zsidó -utca, -kis utca, -köz, -tér, lakás, -udvar, -kapu, -vár, -város, -szer, -
negyed, -major, -tanya, -telep. Ezekből levonható az a következtetés, hogy a 
nagyobb helységekben, városokban a szakrális és kulturális objektumok közül 
vagy közelében települtek le a hitközség tagjai. De ezek gettónak semmiképp 
se nevezhetők. 

A művelődésben központi szerepet játszott az iskola. Minden nagyobb tele-
pülésen megtalálható a Zsidó iskola, a legtöbb helyen csak a név. Ahol csak 
egy-két család lakott, ott magántanítók látták el az oktatás feladatát; nagyobb 
létszámú közösség magániskolát tartott fenn. A legmagasabb fokozatot a hiva-
talos hitközségi iskola képviselte. Az írásbeli vagy történeti nevek között talál-
juk 1864-ből a Pécsett működő Izraelita elemi Főtanodát. (Baranya 134/1326) 
Az oktatást a Schulmeister, a Ludimagister és a Professzor látta el a Scolae 
Judaicae-ben. A történetíró szerint a legtöbb iskola 1746-tól működött. Az 
egységesítést a II. József által 1783-ban kiadott rendelet, a Systematica gentis 
Judaicae Regulatio volt hivatva biztosítani (L. SCHWEITZER - SZILÁGYI i. m. 
187) 

Az iskolában folyó oktatás-nevelés elválaszthatatlan kapcsolatban állt a 
családi és hitközségi neveléssel, s a fóhangsúly a vallásos nevelésre esett. A 
zsidó közösségek mint mikrotársadalmak szervezője és a közösségi élet előírá-
sos megélésének helye a zsinagóga. Földrajzi névként mindenütt följegyezték, 
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ahol a név által megjelölt épület állott. Sőt a hozzájuk fűzött jegyzetek a leg-
újabb kori sorsukról is tudósítanak. A lerombolt zsinagógáktól kezdve, az 
omladozókon, bedeszkázottakon keresztül, a művelődési célokra átalakította-
kon át a ma is eredeti rendeltetésük szerint használtakig hosszú a sor. 

A Zsinagóga nyilván a zsidók szóhasználata alapján került a magyar lakos-
ság névkészletébe. A nem zsidó helybéliek inkább a Zsidó templom elnevezést 
használják, vagy szerényebb épület esetén Zsidó imaház a szakrális helynek a 
neve. A német nemzetiségű magyar állampolgárok feltűnő módon vagy 
Synagoge-nek nevezik, vagy még gyakrabban Judentempel, csak nagy ritkán 
Judenkirche a neve. 

A zsidó történeti munkák és források alapján bámulatosan színes képet raj-
zolhatnánk a zsinagóga köré szervezett közösség hétköznapjairól, ünnepeiről, 
valamint a rabbik tevékenységéről. 

Talán megbocsátható kitérőként megemlíthetem, hogy a mezővárosnak 
számító bonyhádi, s utána a paksi rabbinátus a XVIII-XIX. században az eu-
rópai zsidó tudományosság élvonalában állt, megelőzve a hazai 
rabbinátusokat, s eleven kapcsolatot tartottak fenn mindenekelőtt Prágával és 
más híres európai központokkal. Az eltérő nézetek ütközése az ún. halvitában 
érte el tetőpontját, a mondottakat meggyőzően bizonyítja, hogy a múlt század 
40-es éveiben a paksi rabbi stallumra 50 hazai rabbi pályázott. (L. 
SCHWEITZER - SZILÁGYI i. m. 294 . és k k ) 

A XIX. század második felében erőteljesen megindul a zsidó polgárosodás, 
amelynek szinte szükségszerű következménye a konzervatívak és a modernek 
harca, s ez egyre élesebbé válik,, majd szakadáshoz vezet a vallási közösségen 
belül. Ahol nem volt egyértelmű a döntés az egyik vagy másik irányzat mel-
lett, ott kialakult az ortodoxok és neológok gyülekezete. Ezt jelzi, hogy na-
gyobb helyeken két zsinagógát építettek, mint például a Tolna megyei 
Bonyhádon. 

A modernizmus irányzata abból a fölismerésből fakadt, hogy a zsidók élet-
módjából, etnikai és vallási hovatartozásuk külső jeleiből (öltözködés, étkezés, 
a szombat megünneplése) következő és feltűnő másságot mérsékelni kell, mert 
ez a szembetűnő másság tapasztalhatóan irritálta a nem zsidó környezetet. 
Voltaképpen ezzel indult el a magyar zsidók erőteljes asszimilációja. 

A vallásgyakorlathoz szervesen hozzátartozott a rituális fürdő. Ezt rögzítik 
a több helyről és följegyzett Zsidó fürdő nevek. A sárvári Zsidó strand már kí-
vül esik ezen a kategórián. 

A fejlett szociális érzék meglétét és gyakorlati megvalósítását jelzik az 
ilyen nevek, mint Zsidó kórház, Zsidó szegényház, amelyeket még a múlt szá-
zadból datálhatunk. Az időleges jellegű járványkórházakkal szemben a század 
első állandó zsidó kórháza létesítésének érdeme a bonyhádiaké. (SCHWEITZER 
- SZILÁGYI i. m. 196) A Zsidó üdülő nyilván már a legújabb kor létesítménye. 
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A legnagyobb számú földrajzi név a zsidók végső nyughelyét jelöli: Zsidó 
temető, Izraelita temető, Judenfridhof. A kisebb települések körzetenként lé-
tesítettek temetőt. A nagysimonyi (Vas megye) Zsidó temető Kemenesalja zsi-
dóságának közös nyughelye. (113/50) A nagyobb helységekben túlnyomórészt 
teljesen elkülönített és bekerített hely volt a temető. Néhány helyen felekeze-
tek szerint különválasztva, de egy nagyobb területen egymás mellett kapott 
helyet a Katolikus, a Református és a Zsidó temető. A Somogy megyei föld-
rajzi névi adattár egymagában 88 Zsidó temetőt regisztrál. A halottak iránti 
tisztelet, a halottkultusz magas színvonala nyilvánult meg a temetők gondozá-
sában a II. világháború utolsó évéig. Gyermekkori emlékem a Szigetvár nyu-
gati végén lévő Zsidó temető, amelynek az országútra néző bejárati, hófehérre 
meszelt falán a 23. zsoltár 4. verse volt felírva nagy betűkkel, magyarul. "Ha a 
halál völgyében járok, nem félek a gonoszoktól, mert Te velem vagy". Mint 
bejáró kisdiák jövet-menet is naponta elolvastam. (A Biblia 1902-es kiadásá-
ban így módosult a zsoltár szövege: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a 
bajtól, hisz te velem vagy" (62). 

Az ilyen típusú nevek, mint a Zsidó halál, Zsidó halála; zsidók ellen elkö-
vetett egykori gonosztettek emlékét őrzik. 

Ez a vázlatos áttekintés a névtudomány módszereivel és eszközeivel híven 
tükrözi a magyarországi zsidóság történetének a nemzet gazdasági, társa-
dalmi, kulturális életében vállalt és betöltött szerepét, amelyet a Magyar Zsidó 
Lexikon, a Magyar Zsidó Oklevéltár, a Magyar Zsidó Szemle és legújabban a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái sorozat 11 eddig megjelent 
kötete kellő alapossággal, hitelességgel, gazdag forrásanyag felhasználásával 
a világ elé tár. A nevek ugyanis visszamutatnak régebbi állapotokra, vagyis 
minden közösség névállománya számos emléket őriz. Végsősoron ez adja meg 
a választott témámmal való foglalkozás értelmét és jogosultságát. 
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