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A szentendrei izraelita iskola története 
sírkövek tükrében



Előkutatás: levéltári és könyvtári források
• Anyakönyvek (1853-1980)
• Választói névjegyzékek (1877-1950)
• Illetőségi iratok

• Állítási lajstromok Személyes információk
• Névváltoztatási engedélyek
• Iskolai értesítők (református, katolikus iskolákban továbbtanulók)
• Közigazgatási iratok, 1840-1949.
• Iparhatósági ügyek

• Adófőkönyvek Munkaügyi információk
• Városi periodikumok (1883-1944)
• Egyesületi iratok
• Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának iktatókönyvei - www.milev.hu
• DEGOB-jegyzőkönyvek (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság) – www.degob.hu

• Igazoló bizottsági jelentések, 1945-1948. Túlélők, elkövetők, szemlélők

http://www.milev.hu/
http://www.degob.hu/


Kétnyelvű könyvünk: Szomszédaink voltak. Szentendre zsidóságáról = 
They were our neighbours : about the Jewry of Szentendre (2015)

https://mek.oszk.hu/16000/16026/16026.pdf

Korábbi könyv a témában: 
Cipőtalpbetét - Tórából : zsidósors 
Szentendrén (2009) 

https://mek.oszk.hu/16000/16026/16026.pdf


Tanítók• (1864(?)-1877-1879. Greiner Mór

• 1880-1889. Tausz Ármin

• 1890(-1891). Eckstein Lipót

• 1893-1897. Lövinger Dániel

• 1898-1901. Fridmann Náthán

• 1900-1921. Weisz (Varga) Antal

• 1921-1923. Reichmann Manó

• 1924-1933. Tolnai Jenő

• 1933-1944. Lindenfeld Andor



Tausz Ármin (1857-1889) dicsérete (Szentendrén: 1880-1889)

„A helybeli izraelita iskola derék tanítója, Tausz Ármin úr két évi itt működése 
után oly édesen hangzik fel a magyar zengzetes beszéd azon ajkakon, melyek 
azelőtt csak a Karagyorgyevicsek és Obrenovicsok nyelvén, vagy ama bizonyos 
ghetto zsargonon fecsegtek, hogy az ember nem a rácz, hanem a lutherános
Rómában hiszi magát. Egy esztendeje nincsen, hogy behozta az isk. 
takarékpénztárakat, s ez ügyben kifejtett buzgalma máris megkapta méltó 
jutalmát, az illetékes körökben. Jelenleg egy isk. könyvtár létesítésén fáradozik 
a lelkes tanító, és e napokban megtette az első határozott, siker koronázta 
lépést e tekintetben, F. hó 14-én és 15-én gyermek színi elő adást rendezett a 
fejedelmi pár nászünnepélye alkalmából. Színre került a vidám Forgó bácsinak 
egy bohókás vígjátéka, ünnepi szavalással, énekkel …” 

Kramer Miksa, Sz. Endre május hó 26-án 

(Az Országos Magyar Izraelita TanítóEgyesület Értesítője, 1881. jún. 1.)



Weisz Antal (sz. Szamoskrassó, 1874.); diploma: Bp.,1897.; Szentendre: 1900. 
helyettes tanító, 1901/1902. tanító

Beiratások az izr. iskolában. A szentendrei izr. elemi 
népiskolában az 1905-6. iskolaévi beíratások szeptember 1., 3. és 
4ik napjain, délelőtt 8–11-ig eszközöltetnek. Évi tandíj 20 korona, 
beíratási díj 2 korona. Növendékek – korlátolt számban –
valláskülönbség nélkül fölvétetnek, ha igazolják nyugtával, hogy 
a hitközség pénztáránál legalább a szeptember havi tandíjat és a 
2 korona beíratási díjat befizették. Tandíj elengedésért f. hó 31-ig 
lehet az iskolaszéki elnökséghez folyamodni. Az előadás 
szeptember 5-é-én reggel 8 órakor veszi kezdetét.” 

(Szentendre és Vidéke, 1905/35. sz. (aug. 27.) 2.o.)



A helyismerti IWALK egyes állomásai

TemetőkapuEmléktábla az egykori zsidó elemi
iskola és templom épületén

x

Botlatókövek



Videóarchívum felhasználása táblagépes helyismereti sétához

http://vhaonline.usc.edu

54 975 videó: adataik 
böngészhetőek 

ingyenes regisztráció 
után.

Részletek kiválasztása és az 
egykori zsidósághoz kötődő 
helyszíneken megtekintése, 
kortárs vezetéssel.

+ Iwitness oktatási platform



Videóvisszaemlékezés a zsidó iskoláról

„Az iskola egy nagy épületben kapott helyet, ahol a 
templom, a kántor lakása, egy tanácsterem és az 
iskolaszolga lakása is volt. Az épületet egy keresztény 
iparos hagyta végrendeletileg a zsidó hitközségre. Itt 
lakott a tanító úr is. Minden lakónak volt egy kis 
kertrésze, ezen kívül volt egy udvarrész, ahol mi 
játszottunk: egyik oldalon a fiúk, másik oldalon a 
lányok. Az iskola-terem akkora volt talán, mint két 
szoba. Húsz-egynéhányan lehettünk, nagyon kevés 
lány volt – hárman-négyen, ha voltunk. Nem csak 
zsidó gyerekek jártak az iskolába: volt katolikus, 
református, görög-keleti gyerek is. A tanítónak –
Tolnai tanító úrnak – igen jó híre volt, ezért szívesen 
adták ebbe az iskolába a nem zsidó gyerekeket is.” 
(H. László Magda visszaemlékezése, USC Shoah VHA)



Érzékenyítés, ismeretbővítés iskolásoknak a temetőben

• Díszítő motívumok (fűz, kancsó, kezek, letört virág stb.) 
kapcsán egyezésekről-különbségekről

• Héber, német feliratok gyakran ismétlődő formulái (pl. 
ה"תנצב „Legyen lelke bekötve az élők kötelékébe” (1Sám 

25:29)) ; német nyelvgyakorlás



Tanítók sírkövei a helyi zsidó temetőben

Greiner Mór (1884)

Tausz
Ármin

(1889.)

Lövinger Dániel (1897.)



Greiner Mór tanító sírkövének 
verses német felirata

Greiner Mór (1884)

Hier ruht
[un]ser unvergesslicher Leh[re]r
Moritz Greiner
[gestorb.] 16 Juni 1884)

Gleich dem Efeu an dem Stamme
Rankten wir an Ihm empor
Er .?. umschlang der Liebe Flamme
Ihn lobpreisend unser
Nun der Stamm liegt tief ... begraben
Ernstes Weh fuellt unser Herz
Ruhe sanft und Gottes Gnade
Moege dich bringen himmelwaerts
Seine dankbaren Schueler
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A zsidó elemi iskola tanulói Tolnai Jenő tanítóval (1933.)
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figyelmet!
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