ZARÁNDOKÚT
PILGRIMAGE

Kedves zarándokok,
kedves barátaim!
A kiadvány, amit a kezében tart, egy hosszú történet kivonata. A folyamat, amelynek
során a debreceni és a nagykállói zsidó emlékeket összegyűjtöttük, rendbe hoztuk és
rendszereztük, majd elkezdtük olyan állapotba hozni, hogy a nagyközönség számára
látogatható legyen, még csak az elején tart.
Az épületek felújítása és a kiállítások megnyitása csak az első lépés azon
a hosszú úton, amelyen elindultunk, és amelynek célja, hogy minden érdeklődő és
látogató bepillantást nyerjen a történelem kis szeletébe.
A történet azonban, ami a munka fókuszában áll, több ezer éves múltra tekint
vissza, és reményeink szerint még sok ezer évig íródik. A zsidóság történetébe ezen
a kis területen is íródott számos olyan fejezet, amit be lehet és kell is mutatni. Ha
jól dolgozunk együtt mi, akik bemutatjuk és Ön, aki megtisztel minket figyelmével,
akkor a történet folytatásához mindannyian hozzátettünk valamit.
Zarándokutunk Debrecenre és Nagykállóra koncentrál, egy városias
hitközség és egy csodarabbi köré szerveződött világhírű közösség bemutatására.
Igyekeztünk segítséget, támpontokat nyújtani a felfedezéshez, és szeretnénk ebben
mindenkinek a segítségére lenni az úton. De a felfedezés feladata és élménye az
Öné, kedves Zarándok, amelyhez kívánok Önnek sok sikert és örömöt a magam
és minden kollégám nevében.
Horovitz Tamás
elnök, Debreceni Zsidó Hitközség
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Debreceni zsidóság: régen és ma
Az írásos emlékek szerint 1781-ben az átvonuló, vásárokra igyekvő zsidó kereskedők azzal a kéréssel fordultak a város
magisztrátusához, hogy engedje őket a falakon belül letáborozni. A korszellemnek megfelelően a vezetés ezt nem
engedte, de ugyanakkor rendelkezésükre bocsátott egy nagy területet a városfal
tövében, ahol felverhették sátraikat.
Ez a terület a mai Széchenyi-kert, amit korábban sokáig mint Sidókertet
emlegettek. Itt épült fel hamarosan az első szerény imaház és vendégfogadó,
és az ott megpihenő vagy oda látogató hívekből nem egészen száz év alatt
kinőtt a virágzó debreceni zsidó közösség.
Az 1840-ben elfogadott XXIX. törvénycikk szerint lehetővé vált
a zsidók számára is a szabad letelepedés, vándorlás és vállalkozás, függetlenül
a helyi hatóságok idegenkedésétől vagy ellenállásától. Debrecenben is ez
volt a helyzet: a magisztrátust kötötte az országgyűlés döntése, vagyis nem
gördíthetett tovább akadályokat a zsidók letelepedése elé, de jellemző volt,
hogy a különböző városi testületek és szövetségek megnehezítették a zsidók
dolgát, amennyire csak módjukban állt.
Így a zsidóknak fizetniük kellett azokért az amúgy ingyenesen igénybe vehető
városi szolgáltatásokért is, mint például a közvilágítás vagy a csatorna használata,
és a városban működő céhek sem vették fel tagjaik közé a zsidó mestereket.
Ez a hozzáállás nem riasztotta el a zsidókat, és egyre többen döntöttek úgy, hogy a környező településekről –
Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hajdúböszörmény – beköltöznek a városba, és itt próbálnak szerencsét.

4

5

Ennek is köszönhető, hogy 1842-ben temető létesítésére kértek – és hosszas huzavona után kaptak is –
engedélyt, majd ezzel párhuzamosan 1844-re megalakult a temetőt működtető Szentegylet is, ami megalakulása
óta folyamatosan, szünet nélkül látja el feladatát a mai napig.
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc során számos debreceni zsidó férfi vonult be Klapka György
nemzetőrcsapatába, és harcolta végig hősiesen a csatákat. Az 1849-es forradalmi nemzetgyűlés megszavazta
a zsidók teljes politikai emancipációját, de ez az intézkedés csak nagyon rövid ideig volt hatályban, mert
a szabadságharc leverése után ezt is visszavonták.
1852-től császári utasításra kötelező volt megengedni
a zsidóknak az ingatlantulajdon szerzését a városokban, majd egy
évre rá szintén császári utasításra a magyar törvények helyett
az ország teljes területén az osztrák jogrend lépett érvénybe, ez
pedig véglegesen kimondta, hogy vallásbeli különbözőség nem
befolyásolhat magánjogi kérdést. Ettől kezdve ugrásszerűen
nőtt a város zsidó ingatlantulajdonosainak a száma, és
a századfordulóra sokezres, virágzó közösség jött létre.
Az első világháború végéig tartó aranykor alatt a
közösség különböző vallási irányzatainak kiszolgálására
három nagy zsinagóga épült, ebből kettő ma is látogatható.
A harmadik, az impozáns, Deák Ferenc utcai status quo
templom a világháborúban súlyosan megsérült, majd le is bontották. Kóser vágoda, rituális fürdők, pékség,
pászkasütő üzem és még számos más vállalkozás létesült a mai Hatvan utca közelében.
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Nemcsak a gazdasági élet és a hitélet kiszolgáló intézményei fejlődtek,
hanem a kultúra és az oktatás is. 1856-tól elemi iskola működött, és néhány
évtizeden belül számos egyéb intézményben oktatták a zsidó fiatalokat
vallási és világi ismeretekre.
Az első világháború és különösen az azt követő időszak számos
problémát szült a debreceni zsidó közösségnek, de igyekeztek a
körülmények adta lehetőségekkel a lehető legjobban élni. Működött
status quo és orthodox elemi iskola, és ebben az időszakban indult meg az
oktatás a zsidó gimnáziumban, valamint a lányok számára is lehetővé vált a
tanulás a polgári iskolában.
A harmincas években egyre erőteljesebb antiszemitizmus, majd a nyíltan
zsidóellenes intézkedések a debreceni zsidók számára is megnehezítették
a mindennapokat. A háború kitörésével, majd előrehaladásával
párhuzamosan csökkentek a jogaik és a lehetőségeik, és ezekhez a
lehetőségekhez igyekeztek alkalmazkodni. A németek bevonulása
után nem sokkal megépült a két gettó is a mai Hatvan utca két oldalán,
majd mindössze három hónap után, június 24-én elindult az első vonat
Németország felé…
A debreceni és környékbeli zsidók közül több mint hatezren estek a
második világháború áldozatául. Az 1941-ben rögzített 11 500 zsidó közül
1949-re a hivatalos adatok szerint 3000 maradt Debrecenben. A hazatérő
túlélők egy része kivándorolt Izraelbe vagy az Egyesült Államokba, sokan
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pedig rövid idő múlva Budapestre költöztek. S bár a vidék megmaradt zsidó lakossága beköltözött, a városban
maradtak száma nem volt elég ahhoz, hogy a korábban működő intézmények megfelelő intenzitással működjenek.
A mai debreceni zsidó közösség számában kevesebb mint egy tizede a háború előttinek. A hitközség tagjai
azonban lelkesen és rendületlenül őrzik hagyományaikat amellett, hogy a kor szellemének megfelelve nyitottan
és fejlődésre készen néznek a jövőbe.
Ma már nem minden építmény és intézmény tölti be ugyanazt a szerepet, amit a háború előtt. Ez egyrészt
magyarázható a hívek számának csökkenésével vagy az igények és lehetőségek megváltozásával, de ugyanakkor
ez lehetőséget teremt számunkra, hogy új funkciókkal ruházzuk fel a régi korok vívmányait.
Így fordulhat elő, hogy az orthodox templom ma rendezvényközpont, közösségi tér és oktatási helyszín is lehet
egyben, ahol betekintést nyerhetnek a hajdúsági és a debreceni zsidóság életébe. Konferenciák és közösségi
események megrendezésére éppúgy alkalmas, mint sajátos történelemórák megtartására. A kiállított tárgyi
emlékek és a folyamatosan bővülő elérhető tudásbázis a Zarándokút-program kihagyhatatlan alapelemévé
teszi a Pásti utcai zsinagógát.
A zsinagóga melletti tradicionális vágoda sem tölti be többé hagyományos szerepét, viszont érdekes
színteret teremt képzőművészek bemutatkozó kiállításaihoz. A téli imaház alatti egykori rituális fürdő pedig
hamarosan a kóser bor készítésének bemutatására és kóstolására ad lehetőséget, egyedülálló környezetben.
A Zarándokút projekt egyik fontos eleme, hogy igény szerint az idelátogatók számára szálláslehetőséget
biztosítson a program. Ennek feltételeit a Debreceni Zsidó Hitközség százéves székházának felújított, modern
tetőterében teremtette meg a közösség, ahol egyéni, csoportos és mozgáskorlátozottak számára is megfelelő
elhelyezést tud biztosítani. Minden látnivaló és helyszín megközelíthető fogyatékkal élő látogatóink számára is.
Az állandó programokról, az időszakos kiállításokról és a szálláslehetőségekről a helyszínen, valamint
a kiadványban feltüntetett elérhetőségeken tudnak tájékozódni.

10

11

A Zarándokút debreceni helyszínei
A Pásti utcai orthodox zsinagóga
1893. augusztusában kezdték el építeni a zsinagógát, és alig egy hónap alatt álltak a falak – a debreceni orthodox
közösség az őszi ünnepeket már itt köszöntötte.
1902-ben avatták fel hivatalosan, első főrabbija Strasszer Salamon volt. A helyi orthodox közösség néhány
intézménye a status quo hitközséggel közösen működött, de hamarosan a Pásti utcai orthodox komplexum
új tagokkal bővült: a Beit Hamidras a tanulás és
az imádkozás színtere volt, a pincében orthodox
mikve, az udvarban kóser vágoda és üzlet nyílt.
A háborúban megrongálódott épület felújítására
nem, csak állagmegóvásra maradt a közösségnek
ereje, de a templom 1984-ig így is működött.
Utolsó orthodox rabbija Deutsch Sándor volt.
2001-ben egy részleges felújítással a homlokzat
és a tetőszerkezet újult meg, a teljes restaurálás
azonban csak 2012-ben kezdődhetett el.
2015. április 26-án újra teljes szépségében nyílt
meg a Pásti utcai orthodox zsinagóga, ami ezentúl nemcsak mint szakrális tér, hanem turisztikai látványosságként,
valamint kiállítások, konferenciák, koncertek színhelyeként is szerepet kap.
A közeli jövőben a zsinagóga ad otthont a Kelet- és Közép-Európai Zsidó Oktatási és Kulturális Központnak.
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Imaház (Beit Hamidras)
Az 1910-es évek elején épült az orthodox templom udvarán. A fűthető épületben könnyebbé vált a Tóra-tanulás,
hiszen nemcsak napközben, hanem már egészen az éjszakába nyúlóan lehetett maradni. Ezzel újabb lendületet
kapott a hitélet a debreceni orthodox közösségben, hiszen itt azok is tanulhattak, akik egész héten dolgoztak, így
csak néhány órát tudtak áldozni a vallásos ismeretekre.
Ma, a felújítás után a debreceni közösség napi rendszerességgel tartott imádkozásainak helyszíne a nagy
ünnepek időszakát kivéve.
Orthodox mikve
A Pásti utcai komplexumban a téli imaház pincéjében található a régi mikve, vagyis rituális fürdő. A magas
talajvízszint és a forráshiány miatt ezt az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem lehetett használni, de a rehabilitációs
program részeként ez a létesítmény is megújult és új funkciót kapott: az eredeti beosztást és a burkolatok egy részét
megőrizve a felújított fürdőben kóser borozó és vele együtt kiállítóterek nyílnak.
Fontos tudni, hogy a város nem maradt rituális fürdőhely nélkül, hiszen a kétezres években átadták
a modern, minden igényt kialakító új mikvét a Pásti utcában.
Holokauszt Emlékhely
2015 nyarára készült el a debreceni áldozatoknak emléket állító építmény, fiatal építészek tervei alapján. A Pásti
utcai orthodox zsinagóga udvarában található betonfalon több mint hatezer név olvasható.
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Kápolnási utcai zsinagóga
1909-re a debreceni zsidók száma indokolttá
tette egy újabb templom építését, amely a ma
is változatlan helyen működő közösségi székház
melletti telken kapott helyet.
A hatszáz főt befogadó épületet egy év múlva
adták át, az akkori főrabbi, Krausz Vilmos avatta
fel.
A zsinagógát ma főleg a nagyobb ünnepeken
használja a közösség hitéleti célokra, de
számos példa volt rá, hogy különböző kulturális
eseményeknek is otthont adott a 2014-re teljes
szépségében helyreállított épület.
Debreceni zsidó temető
1842-től változatlan helyen és szervezetben működik
a debreceni hitközség temetője a Monostorpályi
úton. Az utóbbi évek legnagyobb eredménye,
hogy a sírok már az interneten is megtalálhatóak
részletesen katalogizálva, képekkel, adatokkal
kiegészítve, ezáltal mindenki számára elérhetőek
kutatási és információszerzési célokból egyaránt.
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Kóser vágoda
Az 1980-as évek végéig rendeltetésszerűen
használt vágoda ma mint kiállítótér és pihenőhelyiség
funkcionál. Bezárásáig itt készítették elő a rituális
vágás után a baromfit, amelyet az utcafronti
húsboltban lehetett megvásárolni. A felújítás során
megőrizték az eredeti berendezési tárgyak egy
részét, és nem változott a helyiség kialakítása sem: jól
megfigyelhetőek a feldolgozás különböző állomásai.
A zsinagógák és a hozzájuk tartozó létesítmények a következő időpontokban látogathatóak:
május 1-től szeptember 30-ig 10–12 és 14–18 óra között,
október 1-től április 30-ig 10–15 óra között,
ünnepeken és szombaton zárva.
Igény szerint csoportoknak magyar, angol és héber nyelven idegenvezetést biztosítunk, ehhez érdemes előzetesen
időpontot egyeztetni.
Részletes tájékoztatást a következő elérhetőségeken kaphatnak:
debrecenizsidosag@gmail.com
www.dzsh.hu
+36 52 415 861
+36 30 846 1703
+36 70 311 4196
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Nagykálló
Az egykori szabolcsi megyeszékhelyen századokkal korábban
már éltek zsidók. Azonban a község elleni sorozatos
támadások miatt nagy volt az elvándorlás, bár utóbb mindig
visszatértek. A XVIII. századra már szervezett hitközség
volt a településen, erről írásos bizonyítékok is tanúskodnak.
1781-ben Taub Izsákot, héber nevén Eizik Taubot
választották a vármegye főrabbijává. A magyarországi
haszid közösség alapítója már életében legenda volt,
az egyik leghíresebb cadik – igaz ember. Tanácsért,
útmutatásért és áldásért messziről érkeztek hozzá.
Spanyol ősei az inkvizíció elől menekülve az északmagyarországi Szerencsen telepedtek le.
A későbbi rabbi Nikolsburgban tanult az ottani
jesivában, majd hazatérve Nagykállóban vállalt házitanítói
állást. A nyugodt községben a munka mellett nem volt
más szórakozása, mint a Biblia és a természet, gyakran
találták meg a hívek a mezőn a juhászok és a pásztorok társaságában. A világhírű zsidó népdal, a Szól a kakas
is itt született, a rabbi ezt egy pásztortól tanulta, majd saját szövegével egészítette ki. Nemsokára az egész
haszid közösség ezt énekelte, és elterjedt nemcsak az országban, hanem mindenhol, ahol a haszid közösség
tagjai megfordultak.
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1821-ben, 70 éves korában hunyt el Nagykállóban.
A csodarabbi halálának évfordulója, ádár hó 7. a világ haszidjai számára jelentős nap, ilyenkor tömegesen
keresik fel a sírhelyet.
Ma Nagykállóban két temető őrzi az egykor virágzó közösség emlékét. A csodarabbi, Taub Izsák ohelje
– így nevezik a sátorszerű, épített sírboltot – körül néhány romos, elsüllyedt sírkő emlékeztet a rabbi szefárd
örökségére. Sírkövének feliratát a rabbi előre megírta: „Itt nyugszik rebbe Eizik, Nagykálló szent községének
rabbija”. A másik, ma is működő temetőben nyugszik Menachem Brody, akinek jesivája a múlt század elején
Európa-szerte híres volt.
A rabbi tisztelőin kívül a művészetek rajongói számára is tartogat érdekességet Nagykálló, hiszen a
magyar Chagallként emlegetett Ámos Imre is nagykállói születésű, és számos híres alkotása készült itt.
Az 1944-ben munkaszolgálatban elhunyt festő műveinek jelentős részét a haszidok életéből kiragadott
pillanatok és általában a zsidó vallás mindennapjai ihlették.
A temetőket előzetes egyeztetés után lehet felkeresni.
További információ: Blajer Gábor, +36 30 224 7349.
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Dear Pilgrims, Dear Friends,
The publication you are holding in your hands is the abstract of a long story.
The process whereby we have gathered and arranged Jewish historical
records from Debrecen and Nagykálló, restored Jewish historical properties
and begun to get them all into a presentable state is only at its initial stage.
The renovation of buildings and the opening of exhibitions is only the first step in
the long journey we have embarked on, where the goal is to allow all interested
parties and visitors to catch a glimpse into a small piece of history.
However, the story that is the focal point of our work on dates back several
thousand years, and we hope that it will continue to be written for thousands
of years to come. This small region has contributed several chapters to the
history of the Jewish people that can – and should – be shared with a wider
audience. If we, who want to present this story, can work together with you, who
are interested to see it, we have all done something to ensure that it will go on.
Our Pilgrimage concentrates on Debrecen, an urbanized Jewish
community, and Nagykálló, a world-famous community organized around the
famous Rabbi Taub. We tried to help with your exploration and provide some
points of reference for everyone, but the task and experience of discovery is
yours, dear Pilgrims, and my colleagues and I wish you much success and joy
on your journey.
Tamás Horovitz
President of the Jewish Community of Debrecen
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Debrecen – the Historical Background of the
Jewish Community
According to written records, while on their way to northern European fairs, a few
Jewish merchants decided to ask permission to build temporary bunks inside the
city walls of Debrecen. This was in 1781. Though the request was denied by the city
council, they were provided with a huge area to pitch their tents on, right next to the
city walls. This way, they were able to camp and have some rest, so they decided
to make do with what they were given. Soon, the first small tabernacle was raised,
together with a humble roadside inn and the people gathered there were the first
members of what later became the blooming Jewish community of Debrecen.
Not even 100 years later, upon being supported by legislation passed in
the 1840s, Jews were no longer shut out from the city. They were able to start
their soon thriving community life and could now settle down inside the city
walls. However, they were supposed to pay for certain services (like drainage,
public lighting and others), even though these were free of charge for other,
non-Jewish inhabitants.
Paying no mind to the obstacles, more Jews decided to move to Debrecen
from the surrounding villages of Hajdúsámson, Hajdúhadház and Hajdúböszörmény. The increasing number
of Jewish people resulted in the establishing of the Chevra Kadisha, right after the opening of the Jewish
cemetery in 1842, which, by the way, is still being used.
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During the revolution against the Austrians in 1848–49, many of the Debrecen-based Jewish people
enlisted to fight for freedom. The conventional assembly of 1849 voted for the complete political emancipation
of Jews in Hungary, though this arrangement was revoked shortly after the revolution was repressed.
During the 1850s, the actions of the Emperor of Austria and Hungary made it clear for Hungarian cities
that forbidding Jewish people to move and settle down in their area is no longer accepted. By 1863, all
discrimination during legal actions was eliminated as the Austrian legal system was established in Hungary.
From then on, the number of Jewish real estate owners increased dramatically, which resulted in an
expansion of the community: it boasted several thousands of people by the end of the century.
Until the first world war, three synagogues had been built (two of which can be still visited today) so
that people could practice the routines of their various religious orientations. A kosher butchery and bakery,
ritual baths (mikvahs) and other services became available in the Jewish Quarter of Debrecen. Not only
financial and economy-related institutions were developing but
culture and education was thriving too. The primary elementary
community school opened in 1856, and in the next decades,
the Jewish community established several schooling facilities
for different needs. During the first years of the century, there
was a girls-only primary school, a separated status quo and
Orthodox boys’ elementary school and in 1921, the Jewish
secondary school finally opened as well.
The 1930s brought the onset of anti-Semitism which led
to difficulties during Jewish people’s everyday lives. After
the outbreak of WWII, the rights and opportunities of Jews
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became more and more scarce. However, the
Jewish people of Debrecen tried their best
to adapt to the new circumstances.
As the German invasion reached
Debrecen, two Jewish ghettos were
established in the middle of the city, and
in three short months, the humiliation
and degradation escalated into their
transportation to Germany, towards labor
and death camps…
More than 6000 Jews never returned
from the ordeal they were subjected to. By
1949, only 3000 Jews stayed in Debrecen
from the registered 11.500. Survivors
immigrated to Israel and the United States
and several families decided to move to
Budapest. Although the remaining Jewry of
the surrounding cities moved to Debrecen,
their numbers were far too slim to reinstate
the institutions to their busy pre-war state.
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Today’s Jewish community of Debrecen is less than a tenth of what it used to be before the Holocaust.
But despite the drastic drop in their number, the members of the Kehila are trying their best to preserve
and keep up the heritage and the traditions, and they seem to succeed beautifully. Moreover, they keep
an open mind and follow the latest trends to stay up-to-date in every aspect.
Not every building and institution has the same role that it used to before the war. But the change of
needs and possibilities opened new horizons with regards to their utilization and gave a fresh start for the
magnificent old buildings.
That’s how the orthodox synagogue can be a modern event center, community area and educational
venue all at once, where visitors can catch a glimpse of he history of Jews in the area. The synagogue is
equally prepared to host conferences, special history classes and concerts. The material exhibited and
the continually expanding database makes the Pásti Orthodox synagogue a part of the Pilgrimage not to
be missed.
The once-thriving kosher butchery gives a spectacular setting for upcoming artists for their debut, and
the Orthodox mikvah situated just under the winter tabernacle is soon to become a unique kosher winery.
One of the main elements of our Pilgrimage project was to provide accommodation for visitors if
they require so. Several modern, well-equipped rooms are available in the community center, either for
individuals or groups. All the attractions are available for special needs people, including rooms and the
exhibitions themselves.
For further information about programs and accommodation, do not hesitate to contact us.
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Main Spots of the Pilgrimage in Debrecen
The Pásti Orthodox Synagogue
The synagogue’s construction started in August 1893. In a month, its main walls were standing, and the developing
Orthodox community celebrated their very first new year in the new synagogue. The final touches were finished
in a year’s time, but officially the church was inaugurated in 1902. The first rabbi of the Orthodox Kehila was
Solomon Strasszer. There were several establishments in joint operation with the status quo community, but soon
the Orthodox Jews expanded their web of institutions: Beit Hamidrash for Torah-learning sessions, a mikvah and
a kosher butchery and shop had opened.
The building was heavily damaged during
WWII and the community was not able
rebuild the synagogue fully but they managed
to preserve it. Nevertheless, it functioned until
1984, when the last Orthodox Rabbi, Sándor
Deutsch passed away.
In 2001, the roof and the street front was
reconstructed, but its thorough, complete
restoration started only in 2012.
On 26 April 2015, the Pásti Orthodox synagogue was re-opened in its full glory, and it serves multiple
purposes: it is not only a sacred space but a touristic attraction, conference center and a public venue.
In the foreseeable future, the synagogue will be the home of the Jewish Educational and Cultural Center of
Central and Eastern Europe.
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Beit Hamidrash – the Winter Tabernacle
Built in the 1910s, the centrally heated tabernacle was hosting the regular Talmud-Torah alongside occasional
meetings, bar mitzvahs and lectures. It gave new impetus to the religious and everyday life of the Orthodox
community, since those who were busy working during the day all week could now come and participate in lectures
after working hours and during the weekends.
Today, the Beit Hamidrash is the site of the daily sermons of the community, except during the time of the
big holidays.

The Holocaust Memorial
The monumental concrete wall was designed
by young aspiring architects and since the
summer of 2015, it has been standing proudly
to remind everybody of the little more than
6000 Holocaust victims that were from
Debrecen.

Orthodox Mikvah
Located in the basement of the
winter tabernacle, the bath was
out of use in the last 20 years due
to high underground-water levels.
As part of the renovation project,
the ritual bath is now revitalized and
will have a totally new function: it is
going to host a unique kosher winery.
It is important to know that
Debrecen will not remain without
a traditional ritual bath, since in
2005, a modern mikvah was
opened right next to the synagogue.

Kápolnási Synagogue
As the number of Jews in Debrecen
reached its peak during the first decade of
the 20th century, the community found itself
in need of a new synagogue. Built between
1909–1910, the “small” church, which is able
to accommodate 600 people, continues to
fill its traditional role: it serves the people as
a sacred space.
Today, the recently renovated synagogue
is used for religious purposes on the big
Jewish holidays, but it has hosted cultural
happenings of different kinds on several
occasions.
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The Jewish Cemetery
The Debrecen community cemetery has served its designated purpose since 1842. The biggest achievement of
the past years is the catalogue of graves which can be found on the web, where everyone can look up the signs that
show the location of possible or known relatives.
The Kosher Butchery
Until the end of the 1980s, the butchery was put to use as
a real meat processing unit, but today it serves as a unique
exhibition space. During the renovations, the interior and
some equipment were restored perfectly and it now shows
the different stages of work at the butchery very well.
The synagogues and the connected attractions are open for visitors as follows.
Opening hours
1st May – 30th September: 10am – 12pm and 2pm – 6pm;
1st October – 30th April: 10am – 3pm.
We are closed on Saturdays and on public and Jewish holidays.
We are happy to provide quided tours in Hungarian, English and Hebrew for groups upon request. To book a tour
or enquire about an arranged tour, you may contact us in advance. Further information:
debrecenizsidosag@gmail.com
+36 52 415 861
+36 30 846 1703
+36 70 311 4196
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Nagykálló
The former shire-town had its first Jewish
community several centuries ago, but
due to several attacks on the settlement,
its members frequently moved – but
eventually always came back. As written
records confirm, by the 18th century, a
well-organized Jewish community was
present in Nagykálló.
In 1781, Eizik Taub was elected chief
rabbi of the county. As the founder of
the Hungarian Hasidic community,
he was already a legend during his
lifetime: one of the most respected
rabbis, a real tzadik – true man. People
were coming to him for answers, advice
and blessings.
His Spanish ancestors moved
to Hungary in order to avoid the
Inquisition and settled in Szerencs,
in the northern region of the country.
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Taub studied in Nikolsburg’s yeshiva and after coming home, he became a private tutor in Nagykálló.
In this serene village, he did not have much else to engage in other than his job, the Bible and nature.
He was usually found among shepherds in the fields and this is where the most well-known Hungarian
Jewish folk song “Szól a kakas” was born. The Rabbi heard one of the fellow shepherds singing the
melody and added his words, and it spread among his people and soon became a trademark for Hasidic
gatherings all over the country.
Rabbi Taub passed away in 1821, at the age of 70. His grave is visited regularly, especially on the
7th of Adar, his death’s anniversary.
Today, there are only two cemeteries in Nagykálló to preserve the memory of the once great Jewish
community of the village.
The first is where you can find Rabbi Taub’s ohel – his tent-like grave – and a few Sephardic-style
tombstones reminding us to the Rabbi’s Spanish roots. The Rabbi, by the way, drew up his epitaph
himself prior to hís death: “Here lies rebbe Eizik, rabbi of the sacred community of Nagykálló”.
The other, still functioning cemetery has the grave of Menachem Brody, whose yeshiva was known
all across Europe during the 19th century.
Imre Ámos, known as the Hungarian Chagall, was born and raised in Nagykálló. The painter used
several scenes of the Hasidic life and Jewish tradition in his art. He passed away while doing forced
labor in WWII.
For further information please contact Gábor Blajer, +36 30 224 7349.
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CÍm Address
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.
E-mail
debrecenizsidosag@gmail.com
Telefon Phone
+36 52 415 861, +36 30 846 1703, +36 70 311 4196
Fax
+36 52 533 273
www.dzsh.hu
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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