
Séta a szombathelyi zsidó temetőben 

 
Idő pőntők: 

2019. má jus 30. (csu tő rtő k) 16.30 
2019. ju nius 6. (csu tő rtő k) 16.30 

 

Tálá lkőzá si pőnt: 
á zsidő  temető  bejá rátá, Szőmbáthely, Bercse nyi Miklő s utcá 28. 

 

A se tá t vezeti: Mayer László leve ltá rős 
 

F állál ő vezett teru leten, á Bercse nyi Miklő s utcá 28. szá m álátt teru l el á 
szőmbáthelyi zsidő  temető , ámely áz 1820-as évek végétől nápjáinkig 

főlyámátősán hászná lt temetkeze si hely. A se tá sőrá n á helyi izráelitá kő ző s-
se g, á hitkő zse g e s á vá rős histő riá já bá á gyázvá áz e rdeklő dő k hállhátnák a 
sírkert keletkeze se nek e s teru leti bő vu le se nek történetéről, á hálőttákhőz 
kápcsőlő dő  vallási parancsokról és szokásokról, á Chevrá Kádisá –
Szentegylet, temetkeze si e s betegsege lyeze si feládátőkát ellá tő  egyesu let – 
teve kenyse ge rő l. 



E z á bejá rá s álkálmát ád árrá is, hőgy á re sztvevő k megtekinthesse k áz 
őrtődőx–neőlő g szákádá s utá n ke t re szre ősztőtt temetkeze si helyen 

nyugvő , á kő ző sse g e lete ben jelentős személyek – tő bbek kő ző tt áz első  
rábbi, Kő nigsberger Lájős vágy áz őrszá gős hí ru  ká ntőr, Gőldstein Má le – e s 
családok – pe ldá ul Deutsch, Feldmánn, Geist, Gru nwáld, Hőffmánn, Kővá cs, 
Máyer, Philipp, Pick, Stádler, Weisz fámí liá – sí remle keit, illetve á munkászől-
gá lát sőrá n e s á hálá ltá bőrőkbán elpusztult hőlőkáuszt á ldőzátők jelke pes 
mőnumentumáit. 

A  he ber, gő t betu s ne met vágy mágyár feliratok bő nge sze se e s á rájtuk 
tálá lhátő  szimbólumok – á ldá st ősztő  ke z, kőrső , persely, kőrőná, fá, 

mádá r stb. – megfejte se, á zsidő  temető  megismere se egyre szt főhajtás áz 
elhunyták emle ke elő tt, má sre szt e rdekes időutazást kí ná l vá rősunk mu lt-
já bá e s – nem utőlső  sőrbán – eszte tikái mőzáikőkát villánt fel áz „e let há zá” 
mu ve szete bő l. 

 
A se tá hőz ájá nlőtt áz elő zetes regisztrá ciő , 

ámelyet má jus 28-ig vá runk á bedit@bdmk.hu e-máil cí men. 
 

Eső  esete n á se tá k elmárádnák e s ke ső bbi idő pőntbán keru lnek meghirdete sre. 
 

Szervező k: 
Berzsenyi Dá niel Kő nyvtá r helytő rte neti klubjá 

Szőmbáthelyi Sze pí tő  Egyesu let 

Ke szu lt á BDK há zinyőmdá já bán. Fk.: Nágy E vá. Gy. sz.: 24/2019. 


