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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
A Zsidó Világkongresszus és a MAZSI-
HISZ felhívásának eleget téve hitköz-
ségünk egy csoportja is csatlakozott 
ahhoz az akcióhoz, melynek keretében 
We remember feliratú táblával álltunk 
kamera elé. A beküldött több tízezer fo-
tót január 24-től kezdve három napon 
át vetítették ki Auschwitz-Birkenauban 
a tábor felszabadításának 72. évfordu-
lója alkalmából. Köszönet a felvételért 
Máté Juliannának!
Folytatódnak a hitközségnél a nagy ér-
deklődés mellett megtartott szombati 
kidusok. Új kezdeményezés, hogy a heti 
Tóramagyarázat után alkalmanként né-
hány percet szánunk vallási alapfogal-
mak tisztázására.
 A január 19-i klubdélutánon lapunk 
állandó cikkírójával, Dr. Dolinay Ta-
mással beszélgettünk életútjáról, gyó-
gyításról és irodalomról.
 A Mesélő Nyíregyháza sorozatban 
január végén jelent meg a helyi Város-
védő Egyesület kiadásában a Műemlé-
kek Nyíregyházán sorozat 4. füzetének 
bővített változata, amelyben egy-egy 
fotó és rövid ismertetés szerepel zsina-
gógánkról és temetőnkről. 
 Február 2-án a Móricz Zsigmond 
Városi és Megyei Könyvtárban Vezse 
Edina mutatja be Janics Attila fotómű-
vész és Szirbek István: Az Ember Köny-
ve című albumát, amely az auschwitz-
birkenaui táborról és túlélőkről készített 
fotókat, valamint a hozzájuk írt kísérő-
szöveget tartalmazza. Az eredeti nagy-
méretű fotókat első ízben zsinagógánk-
ban tekinthették meg az érdeklődők két 
évvel ezelőtt.
 A tervek szerint vagy az Ünnepi 
Könyvhéten, vagy az augusztus vé-
gén-szeptember elején esedékes Vidor 

Fesztivál keretében a zsinagógában lesz 
Petrusák János: Az utolsó utáni szó jo-
gán című, Rejtő Jenő életét bemutató 
monodrámájának ősbemutatója Illyés 
Péter előadásában.

Megyei előzetes: 

Baktalórántházán áprilisban avatjuk fel 
hitközségünk tagjai és baktalórántházai 
kötődésű meghívottak jelenlétében a 
helyi temetőben felállított emlékművet, 
amely az ott eltemetett és a vészkorszak-

ban elpusztított hit testvéreink neveit 
örökíti meg. Köszönet illeti Baktaló-
rántháza város önkormányzatát, amiért 
segédkezett az emlékmű környezetének 
rendbetételében.
 Április 3-án hétfőn 14 órai kezdet-
tel Voltak Wiederek, Katzok… címmel 
konferenciát rendeznek Újfehértón a 
volt Nozdrovitzky kastélyban. A ta-
valyihoz hasonlóan ezt a rendezvényt 
is Suhajné Szoka Margit kezdemé-

nyezte és szervezte. Kenesei Marcell, 
a Centropa igazgatója a zsidó polgári 
múltról, a Centropa munkájáról, to-
vábbképzésekről számol be, Dr. Iványi 
Zsuzsa az emlékezés fontosságáról, a 
botlatókövekről, Erdős Róbert Zebu-
lon, egy 15 éves amerikai diák Újfe-
hértó zsidó lakosságának múltjáról tart 
előadást, végül Suhajné Szoka Margit az 
újfehértói Kupferstein család történetét 
ismerteti. A konferencia előtt kiállítás 
nyílik zsidó emlékeket bemutató hely-
történeti fotókból és emléktárgyakból, 
és zsidó ételekből feltálalt kóstolókkal is 
készülnek a vendéglátók.
 Végül egy kisvárdai hír: a szokásos 
évi holokauszt megemlékezést május 
30-31-én tartják a Rétközi Múzeumban 

(vagy a felújítási munkálatok megkez-
dése esetén más helyszínen). Az utób-
bi évek gyakorlatának megfelelően az 
Evangéliumi Testvérközösség is tart 
megemlékezést egy más időpontban. 
Hitközségünk képviselői az elmúlt 
években részt vettek mindkét esemé-
nyen.

Somos Péter
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Az itt élő, főleg kereskedelemmel foglalko-
zó családok vagyoni helyzetét és az ország 
társadalmi életében elfoglalt helyét ecse-
teli az a két közokirat, melyet az Országos 
Széchenyi Könyvtárban őriznek1. Az egyik 
egy 1890-ben kelt adósságlevél, a másik egy 
1894-ben íródott házassági szerződés, ame-
lyet az alábbiakban részletezünk.
 A Házassági szerződés2 sokkal több in-
formációt tartalmaz, mint az adósságlevél. 
Egyrészről megismerjük a házasulandókat, 
családi hátterüket – milyen családból, hon-
nan származnak –, valamint a leltár alap-
ján megismerhetjük egy polgári háztartás 
legfontosabb berendezési tárgyait, ugyan-
akkor alkalmas lehet egy összehasonlító 
vizsgálatra egy korabeli paraszti stafírung 
tárgyegyütteseivel. 
 Az ara Weisz Róza kisasszony, aki mint 
kiskorú, atyai engedéllyel megy férjhez. 
Édesapja Weisz Ignác, valószínűleg ke-
reskedő, Budapesten lakik. A vőlegény 
Weiszbaum Dávid Dezső újfehértói keres-
kedő, aki megfelelt az atyai elvárásoknak, 
legalábbis vagyonát tekintve.
 A szerződésben elsősorban a menny-
asszony stafírungját sorolják fel egy külön 
jegyzékben. 
 A hozomány a korábbi évszázadokban 
is hasonló tárgyakból tevődött össze. A tár-
gyak csupán anyagukban és minőségben, 
valamint mennyiségben különböztek. A 
vagyonosabb nemesi életben, illetve később 
a polgári rétegnél a stafírung részeként a 
tesaurálás egyik kedvelt formája is megjele-
nik, az ékszer és a pénz. Természetesen ez 
a paraszti hozományokban nemigen sze-
repelt itt a Tiszántúlon, csupán a dunántúli 
gazdagabb területeken találkozunk velük, 
illetve Erdély bizonyos részein. Ezeken a 
területeken is az ún. „lázsiás nyakláncok” 
megjelenése3 utal ennek a szokásnak a 
meglétére.
 Nagyon fontos kitétel volt a házassági 
szerződésben a házasfelek örökjogának 
meghatározása. Ezt gyakran az együtt töl-
tött idő határozta meg. A hozomány vissza-
adásának módját, illetve annak személyét 
foglalták szerződésbe. A vizsgált szerződés-
ben például, ha az első négy évben az ara 
elhalálozott, a hozományt a férj köteles volt 

1 Budapest Főváros Levéltára HU BFL  
VII.184. 1878.480

2 Budapest Főváros Levéltára HU BFL 
VII.185. 1894. 0919

3 A jegyajándékba kapott pénzérméket nyak-
láncba – medálként – foglalták be.

ÚJFEHÉRTÓI TÖREDÉK
Mint címlapunkon említettük, nemsokára megjelenik az Újfehértón 2016. 
április 18-án megtartott konferencia anyaga. Előzetesként egy rövid 
helytörténeti részletet közlünk a kiadványból.

teljes egészében visszaadni a szülőknek, il-
letve azok örököseinek.
 Másrészről a házasságkötés napjától szá-
mítva a férj vagyonának gyarapodása már a 
feleséget is megilleti, nyilván az addig szer-
zett vagyon csak és kizárólagosan a férj tu-
lajdona volt.
 Nézzünk néhány példát, milyen is lehe-
tett egy vagyonosabb polgári háztartás. A 
felsorolásból kitűnik, hogy külön hálószo-
bát alakítottak ki a megszokott két ágy, éj-
jeliszekrény, ruhásszekrény berendezéssel, 
ami a városi polgárság életében a 19. század 
végére, illetve inkább a 20. századra lesz 
jellemző. Nyilván a paraszti kultúrában ez 
a szokás nem honosodott meg, illetve csak 
oly módon, hogy az 1940-es években a du-
nántúli részeken megjelenik a központi el-
rendezés, ami aztán a II. világháború után 
általánossá válik minden tájegységen.
 A bútorok leírásában csak barna színt 
jelölnek meg. Ismerve a korszak stílusát, ez-
alatt nyilván a sötét színű furnérral készült, 
magas fényű műbútorokat kell érteni.
 A szoba kiegészítője volt még a mosdó-
szekrény tükörrel, illetve a két petróleum-
lámpa, ami a fürdőszoba hiányára, illetve 
a gáz bevezetésének elmaradására utal.4 
Ugyanakkor néhány értékes szőnyeg, taka-
ró, illetve bőrdívány is a lakás berendezé-
sének fontos része lesz. Sajnos a szőnyegek 
minőségéről nem tudunk meg semmit, 
mert szűkszavúan csak a tényt jegyzik le.
 Nézzük, milyen ékszereket vitt a házas-
ságba Weisz Róza kisasszony. Briliáns gyű-
rűk egy vörös és egy kék kővel, egy arany 
nyaklánc, 2 darab arany karperec (lánc), 1 
arany karperec, 1 arany gyűrű (kő nélkül). 
Szintén nagy értéket képviseltek a háztar-
tásban nélkülözhetetlen ezüst gyertyatar-
tók, melyek párban kerültek a háztartásba. 
(Ezek valószínűleg a sabati szertartáshoz 

4 Gáz alatt ebben az esetben a városokban a 
19. század elején megjelenő városi gázról be-
szélhetünk. A városi gázt Budapesten általá-
nosságban az 1850-es években vezetik be. A 
fürdőszobák pedig csak a 19. század végén 
lesznek a bérházak, illetve a lakások általános 
részei.

szükséges, minden zsidó családban meg-
lévő, a női hozományhoz szükségszerűen 
hozzátartozó tárgyak lehettek) 
 A 12 darabos ezüst evőeszköz készlet is 
elengedhetetlen része volt a korábbi háztar-
tásoknak ebben a vagyoni rétegben. 
 A modern kor, illetve az új szokások 
megjelenésének példája az ezüst szivartar-
tó, illetve a hozzá tartozó hamutartó felvé-
tele a stafírung listájába. 
 A hozományból, mint egy rendes pa-
rasztleány esetében, itt sem hiányozhattak 
azok a textíliák, melyek a háztartásban 
nélkülözhetetlenek voltak. Abrosz, törül-
köző, konyharuha, lepedő, paplan- és pár-
nahuzat. Ezeken kívül csodálatos minőségű 
ruhák képezik a hozomány részét, melyek 
értékes selyemből, bársonyból, csipkéből és 
szövetből készültek. A középosztályhoz tar-
tozó leány ruhatára is komoly értéket kép-
viselhetett. Nem véletlenül jelenik meg a 
leltárban külön hangsúllyal a csipke, finom 
selyem, vagy a különleges szavakkal jelzett 
ruhanemű. Valószínűleg igen drága külho-
ni anyagokat lehet feltételezni alatta. 
 A tárgyakból kitűnik, hogy bár vallásukat 
megtartó, de nem ortodox zsidó családokról 
van szó. Viseleti és tárgyi kultúrájuk a kora-
beli magyar polgári családok mintáját köve-
ti. Ebből is látszik, hogy mennyire be tudtak 
illeszkedni a társadalomba és mennyire át 
tudták venni a mindennapi szokásokat. Az 
Újfehértón élő zsidó családokra különösen 
jellemző volt, hogy be kívántak illeszkedni a 
város kulturális és mindennapi életébe. Ér-
demes kiemelni, hogy a neológ és ortodox 
családok, bár vallásukban és hétköznapja-
ikban nagyon eltértek egymástól, de értékes 
tagjai lettek a város társadalmának.
 Sajnos, kevés tárgyi anyag, illetve doku-
mentum maradt fenn a II. világháború után 
az újfehértói zsidóságról. Sem lakberende-
zési, sem vallási tárgyakat nem tudunk 
bemutatni a gyűjteményünkben, csupán 
szórványokban maradt fenn néhány darab, 
melyek nagy részét ma a hátramaradottak 
családi ereklyeként őrzik.

Fogarasiné Tóth Zsuzsanna



3Sófár

1922-ben születtem Ibrányban. Apám 
nagyon gazdag ember volt: Ibrányban, 
Nagyhalászban és Bujon fatelepe volt, 
valamint betonáru- és cserépgyára. En-
gem tíz éves koromban elküldtek Deb-
recenbe, ott laktam vagy 8-9 évig. Ott 
jártam iskolába: először zsidó gimnázi-
umba, internátusba, utána felsőkeres-
kedelmibe. 
 1937-ben Debrecenbe érkezett Hit-
lernek belügyminisztere, egy német tá-
bornok. Piros szőnyeget terítettek le a 
Piac utcán, az egész város ki volt lobo-
gózva horogkeresztes zászlóval. Akkor 
már keresztény iskolába jártam, ott meg 
csak négyen-öten voltunk zsidó fiúk. Ki-
adták a parancsot, hogy mindenkinek ki 
kell vonulnia az utcára üdvözölni a né-
met belügyminisztert. A lényeg az, hogy 
én láttam azt a tábornokot, akit aztán a 
nürnbergi per után felakasztották. Én 
meg, a zsidó gyerek életben maradtam. 
Aztán parancsot kaptunk, hogy min-
denkinek kell levelet írni Mussolininek. 
Írtam neki a német-magyar barátságról. 
Jött válasz is, egy nyomtatott szöveg, de 
azt nem ő írta alá. 
 Egyszer az iskolában kimentünk 
szünetre, és amikor visszamentünk az 
osztályba, tele volt írva a tábla Hitler, 
zsidók felirattal. Bejött a némettanár. 
Dr. Héger Flórisnak hívták, nem csak 
a tantárgya, de ő maga is német volt. 
Azt mondta: uraim! Én most kime-
gyek 2–3 percre, és miután visszajövök 
és látom, hogy a táblán továbbra is ott 
maradt, amit maguk firkáltak, azonnal 
itthagyom az iskolát, többet nem taní-
tom magukat! 
 Az érettségi bizonyítványomban ott 
van ennek a tanárnak az aláírása. 
 Miután leérettségiztem, apám egy-
szer csak üzent, hogy azonnal, de azon-
nal menjek haza, mert a zsidó tisztvi-
selőket, akik nála dolgoztak, azonnal 
el kellett bocsátania. Hazamentem, ott 
voltam két évig. A testvérem a hadse-
regben szolgált, részt vett 1940-ben az 
erdélyi bevonulásban. A sógorom zász-
lósi rangban katonatiszt volt, abban az 
időben ezt a tartalékos könyvbe beír-
ták. Az esküvőn magyar zászlós tisz-
ti karddal az oldalán állt a chupa alá. 

Azután, mint tudjuk, lefokozták őket, 
elvették az egyenruhájukat és kivitték 
őket Oroszországba, ahol nagyon sok 
zsidó elpusztult.
 Amikor 1943-ban bevonultam a 
munkatáborba, a hittestvérek még ott-
hon voltak. Kikerültem Kárpátaljára. 
Csak egy évig voltam munkaszolgálatos. 
Nem vittek ki az országból, nem bántot-
tak bennünket, mert a katonák akkor 
már tisztában voltak vele, hogy elveszí-
tik a háborút, és rendesen viselkedtek. 
Két helyen voltam: Felsővisón, ahol vas-
úti aluljáró volt, azt kellett felrobbantani 
és ott dolgozni vagy 3-4 hónapig. Aztán 
felvittek bennünket az ezeréves határra. 
Azon a hegytetőn, ahol voltunk, az I. vi-
lágháborúban harcok dúltak. Új lövész-
árkokat kellett ásnunk a régiek mellett, 
meg mindenféle bunkert építettünk. 
Egyszer csak egy csendőr rám kiabált: 
Bandi, Bandi! Gyere ide! Nem tudtam, 
ki az. Odamentem. Hát nem volt más, 
mint egy ibrányi parasztfiú, akinek az 
apja az én apámnál, a cserépgyárban dol-
gozott. Azt mondta a magyar tisztnek, 
vegye tudomásul, hogy a Zsiga bácsi fi-
ának – mármint nekem – ő mindig fog 
ennivalót hozni. Akkor adott nekem egy 
100-as doboz Levente cigarettát, meg 
ennivalót, meg sok mindent. Többet saj-

nos nem találkoztam vele, mert azonnal 
menni kellett erdőirtásra, ahol rám esett 
egy fa, eltört a 4. és 5. csigolyám. Elvit-
tek egy vasútállomásra, ahol semmilyen 
közlekedés nem volt. Egyszer csak jött 
egy nemzetközi vöröskeresztes vonat. 
5-6 kocsijában német sebesült katonák 
voltak. Engem hordágyon hoztak, nem 
tettek fel közéjük. A vonatszerelvényhez 
csatoltak még két kocsit, amit sebesült 
civilekkel töltöttek meg. Bedobtak közé-
jük. Így érkeztünk meg Ungvárra, ahol 
kórházba kerültem. Amikor úgy-ahogy 
felépültem, kimentem a kórházból, és ta-
lálkoztam egy-két zsidóval. Elmentünk 
keresni a zsinagógát, meg is találtuk. Ott 
volt vagy húsz zsidó munkaszolgálatos. 
Találkoztunk egy orosz zsidóval, aki be-
szélt jiddisül. Azt mondta, hogy azonnal 
menjünk onnan, mert a németek jönnek 
vissza Ungvárra…
 Nem részletezem a további kálvá-
riámat, a lényeg, hogy megérkeztem 
Ibrányba 1944 novemberében. Akkor 
még nem tudtam, mi történt, hová 
kerültek a zsidók, hogy elvitték őket 
Auschwitzba. Csak akkor tudtam meg 
a valóságot, amikor már egy-két em-
ber visszajött. A családomból senki… 
Otthagytam Ibrányt, még az ajtót se 
zártam be, felköltöztem Budapestre. 
A Földművelésügyi Minisztériumban 
dolgoztam közel tíz esztendeig. Aztán 
mikor kitört a forradalom, ki volt írva 
az utcán a házfalakra: Icig, most nem 
viszünk Auschwitzig… Akkor fogtam 

magam és kijöttem Izraelbe. Azóta is itt 
vagyok, ennek már hatvan éve.
 Az ibrányi városházával nagyon jó 
kapcsolatban vagyok, nagyon rendesen 
viselkednek velem. Olvasok magyar új-
ságokat – a Sófárt is –, nem felejtettem 
el a nyelvet, de mégis csak itt vagyok itt-
hon…

Kocsis (Friedman) Endre

IBRÁNYBÓL IZRAELBE

1940-ben, 18 évesen
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Az ortodox fiókhitközség első rabbija 
Lipsitz Mózes volt. Zsinagógát építettek, 
élénk vallásos életet éltek, gyermekei-
ket is ebben a szellemben nevelték. Volt 
talmud-tóra, héder és rituális fürdő is. 
A hitközség rabbit, metszőt, tanítót és 
templomszolgát alkalmazott. (Forrás: 
Randolph L. Braham: A magyarországi 
holokauszt földrajzi enciklopédiája II. 
kötet. Park Könyvkiadó, Budapest 2010. 
pp. 933-996. Néző István.)
 Ebben a községben született 1927. 
szeptember 5-én Borbély Andrásné No-
vák Ilona, akinek gyermekkorából még 
vannak emlékei a Nyírkarászon élt zsidó 
emberekről. Nyírkarász egyébként azon 
magyarországi településekhez tartozik, 
ahol a zsidók már az emberek emléke-
zetében sem léteznek. Eltűnt minden, 
a templom, az iskola, a rituális fürdő, 
a lakóházak. Talán egy-egy romos, sok 
gazdát megélt ház történetét, ha valaki 
kutatni kezdi, kiderül, hogy abban vala-
mikor egy zsidó család élt, küszködött a 
II. világháború előtt, de mára írmagjuk 
sem maradt.
 Ilonka néni viszont még emlékszik rá-
juk, ő mesélt a nyírkarászi zsidókról.

Nyírkarászon születtem. Hatan voltunk 
testvérek, én voltam a negyedik gyerek. 
Édesanyám 37 éves korában meghalt, 
apám ott maradt egyedül a hat árvával, 
de nem nősült meg sohasem. Nehezen 
éltünk, a gyerekek is dolgoztak együtt 
édesapámmal. Lakott a faluban egy 
Eisenberger Dezső nevű zsidó ember, 
aki terménykereskedő volt, és persze 
volt földje is. Ennek a zsidó embernek 
apám volt az intézője. A zsidók ugyan-
olyan egyszerű, dolgos parasztemberek 
voltak, mint a keresztények. Emlékszem 
Elefánt bácsira, aki suszter volt, nagyon 
egyszerű család. Ott sok gyerek volt, a 
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Nyírkarász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kisvárdai járáshoz tar-
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ember élt a kis faluban.

lányai varrónők voltak. Egyformán él-
tek az emberek a faluban.  Gazdagabb a 
Fülöp, a Kun és a Bernstein család volt. 
Nekik volt tanyájuk, viszonylag több 
földjük. Ők munkát adtak az emberek-
nek, még egyszerű kis otthont is bizto-
sítottak a béreseknek, ami nagy dolog 
volt akkor.
 Ott voltak aztán Langék. Lang Géza 
nevére emlékszem, az ő édesanyja volt 
a templomgondnok. Ő takarított, hozzá 
hordták pénteken a kemencébe a sóle-
tet. Emlékszem a templomra. 1957-ben, 
amikor mi elköltöztünk, még megvolt, 
azután bontották le, mert már nem volt 
rá szükség.
 Nemrég fájt a lábam, és mondta a 
lányom, hogy igyak mentateát. Rögtön 
eszembe jutott a gyerekkorom, amikor 
a fodormentát kiszedtük, majd leül-
tünk a fa alá és a levelét szépen lesze-
degettük mi, gyerekek. A mentát és más 
gyógynövényeket, az orsófüvet, a fekete 
nadályt az egyik zsidó család vásárolta 
fel, Pepi néni volt a gyógynövény keres-

kedő. Pici, aprócska háza volt, a nagy-
szobájukat áldozták fel a gyógynövény 
szárítására, a száradó leveleken aludtak, 
mert máshol nemigen volt hely.
 Aztán ott voltak Frankelék. Frankel 
bácsinak vendéglője volt, az ő lányai is 
varrtak.
 Svéd Ignác bácsinak volt egy nagyon 
szép üzlete, abban a boltban minden 
volt a rőfös holmitól kezdve a kocsike-
nőcsön keresztül, minden. Adta az árut 
persze hitelben is. A tanítót Kleinnek 
hívták. A zsidóknak külön iskolájuk 
volt, nekem nem volt zsidó osztálytár-
sam az állami iskolában.
 Volt egy nagyon szegény zsidóasz-
szony, Kotló néninek hívták, hogy ez a 
valódi neve volt vagy csak rosszul értet-
ték, már nem tudom. Ő feketén árult 
gyújtókövet és édesítő szert, mindig a 
ruhája alól, a gelebiből szedte elő. Félt a 
fináncoktól, mert ezek tiltott portékák 
voltak.
 Eisenberger Dezsőnek két lánya 
volt, a metszőnek volt a legtöbb gye-
reke. Weisz bácsi volt a szabómester, 
Moncsányéknak malmuk, olajütőjük 
volt. Moncsány bácsinak le volt vágva 
a lába, szegénynek aztán a műlába ott 
volt kidobva a szemétdombra az ágybe-
tétekkel együtt, de ez már később tör-
tént.
 Gyerekkoromban egyszer voltam 
egy zsidó temetésen. Nagyon megdöb-
bentem a temetés egyszerűségén. Szán-
kóval húzták szegény Meibaum Andor 
bácsit, mert tél volt, és aztán a sírgö-
dörbe letették, deszkával körberakták, 
majd befedték a sírt. A temetőben már 
csak két újabb fekete sírkő van, a töb-
bi nincs meg. Onnan lehet csak tudni, 
hogy valahol sír volt, hogy a föld be van 
süppedve. Ha volt is sírkő vagy fejfa va-
lamikor, azok eltűntek, azoknak a neve 
sincs meg, akiket a falu zsidó temetőjé-
ben eltemettek.
 Minden család vallásos volt. Mi gye-
rekek mentünk hozzájuk szombaton 
tüzet gyújtani. Jaj de örültünk, mindig 
kaptunk ezért valamit, például pászkát, 
azt nagyon szerettük.

Borbély Andrásné
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Voltak az ünnepeik, a sátrakra emlék-
szem, amit ősszel építettek. A házak ab-
laka elé építették a sátrat, ott égették a 
gyertyát, ott imádkoztak. Nem zavarta 
meg őket senki. 
 Minden természetes volt.

 Aztán eljött az a borzalom, hogy el-
vitték őket. Hogy tudták ezt megten-
ni, hogy tudták ezt megtenni? Sokszor 
felteszem ezt a kérdést magamban, de 
nincs, aki megválaszolja.
Mikor elkezdődött ez a gyalázat a zsi-
dókkal, Eisenberger Dezső a családjá-
val beköltözött Kisvárdára, felajánlotta 
édesapámnak, hogy papíron eladja neki 
a földjét, de apám nem merte ezt vál-
lalni. Persze volt a faluban olyan, aki 
nem félt, aztán az övé maradt minden. 
A zsidók deportálásának az lett a kö-
vetkezménye, hogy nekünk megszűnt 
a megélhetésünk, hiszen nem volt már 
Eisenberger, nem volt felvásárló, nem 
volt, aki munkát adjon.
 A nyírkarászi zsidókat a templo-
mukban gyűjtötték össze, majd elvit-
ték őket Kisvárdára. Emlékszem Pepi 
nénire, gyalog ment szegény, kísérte a 
csendőr. A csendőrök, akik összeszed-
ték őket, nem falubeliek voltak. A Fü-
löp édesanyját, Janka nénit a saját lovas 

kocsijával vitték, a drága két unokájával 
együtt. Nem tudom, miért voltam én 
akkor fent, miért kellett látnom, nem 
tudom azóta sem elfelejteni.
 Nagyon kevesen jöttek vissza. A két 
Eisenberger lány, Erfán bácsi, Kun Mór 
bácsi a fiával, hazajött egy Bernstein 
fiú és egy Fülöp lány. Hazajött a két 
Moncsány fiú, emlékszem, ők keresték 

Borbély Andrásné édesapja

az értékeiket, hát megtalálták az apjuk 
műlábát a szemétben. Hazajött Klein 
Magdi és Ilonka, később találkoztam 
velük Nyíregyházán, de Nyírkarászra 
soha nem jöttek el.
 Ennyi emlékem van a nyírkarászi zsi-
dókról, akik úgy éltek, mint mi; dolgos, 
szorgalmas, egyszerű emberek voltak. 
Küszködtek a megélhetésért, nevelték 
a gyermekeiket a rossz kis szalmatetős 
házaikban, tartották ünnepeiket, az-
tán nyomtalanul eltűntek, mintha soha 
nem is lettek volna Nyírkarászon zsi-
dók.

Dr. Klein Éva

Csoportosulnak az ünnepek, felejtjük az aktuális évet. Le-
het, hogy jobb is, de ki tudja, hogy áldjuk vagy átkozzuk-e 
a következőt. Anyám, aki gyakran kommunikált az ablakon 
át a ház lakóival, megkérdezte a szomszéd lépcsőházban 
lakó egyik gyereket: na, mit hoz a Mikulás bácsi? A gyerek 
büszkén válaszolt: nekünk a kommunista angyalka hozza 
az ajándékot! Így lett a fából vaskarika. 
 Nálunk a Mikulás volt divatban. Este kitettük a cipőn-
ket az ajtó elé. Reggelre egyikben kő és rothadt zöldség, 
krumpli, lócitrom, a másikban csokoládé, cukorka, egy-egy 
finomság volt, de azért megvolt mind a két cipő.
Ma bajban vagyok az unokáimmal, mert kettő zsidó, egy 
pedig távol van. Így nem jár feléjük a Mikulás, de azért bol-
dogok; a csomagoknak, még a virgácsnak is örülnek. Ez a 
mi ünnepi mixünk.

 Tavaly nagy volt a torlódás, mert egyidőben kezdődött a 
karácsony és a chanuka, melyet nyolc napig tartó örömün-
nep követ: a Szentély nagyszerű és boldog újraszentelésé-
nek ünnepe. Karácsony pedig a kereszténység legnagyobb 
ünnepe; a béke, a szeretet, a család és a ragaszkodás, a meg-
értés ünnepe. És persze a nagy ajándékozásoké és a nagy 
lakomáké is. Túlélve az ünnepeket egészségben és súlygya-
rapodás-mentesen, kopogtatott az ajtón a szilveszter, az 
óévbúcsúztató. Persze nagy ivászatokkal és evészetekkel, 
bűnbánásokkal és soha be nem váltott fogadalmakkal. Így 
torlódnak egymásra a keresztény és a zsidó ünnepek.

Dr. Dolinay Tamás

MIKULÁS, KARÁCSONY, 
CHANUKA ÉS EGYEBEK

Dr. Klein Éva: Vannak még tanúk 
című könyvének I-II. kötete 

megrendelhető a Nyíregyházi 
Zsidó Hitközségnél.
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Folytatás az előző számból

A következő emberek, családok sorsá-
ról van több-kevesebb információm – 
többségüket elpusztították:

Czitrom András iskolatársam Mathau-
sen ben halt meg. A szülei sorsáról nem 
tudok. A családfő ügyvéd volt.
 Balázs család. Apa és neje a Zrínyi 
Ilona főutcán, a drogériában dolgoztak. 
A két fiú, Pista és Jancsi barátaim vol-
tak. Igazi úri család. Balázsné született 
Glück Erzsébet nagyon szép asszony 
volt. Az egész család öngyilkos lett va-
lamikor a német megszállás után.
 Dr. Klein Bertalan és családja szin-
tén az öngyilkosságot választotta a né-
met megszállás valamelyik fázisában. 
Ágira jól emlékszem: egy évvel volt fi-
atalabb nálam. Kicsit bandzsa, de gyö-
nyörű és nagyon tehetséges, mindamel-
lett szerény kislány volt.
 Moskovitz Gábor osztálytársam volt, 
tehetséges zongoristaként is. Nem jött 
vissza, és a többi családtag úgy látszik, 
szintén elpusztult. A Vay Ádám utcán 
volt a családfőnek egy földműveléssel 
foglalkozó üzlete.
 Rényi Tibor dr. ügyvéd, felesége és 
Gyuri, a barátom elpusztultak. Csak 
Erzsi, aki Pesten lakott, maradt életben. 
A háború után az ő házukban volt a 
Nyíregyházi Zsidó Központ.
 Teitelbaum Bertalan a Deák Ferenc 
utcai pékség tulajdonosa volt. Két lá-
nyuk: Lívia, huncut, vörös hajú lány és 
Éva, fekete hajú, kicsit szégyenlős kis-
lány. Évával együtt jártam tánciskolába 
és ott határoztuk el, hogy mi egy pár 
vagyunk. Így aztán 1943-ban oda jár-
tam istentisztelet után a Szarvas utcai 
zsinagógából vacsorára.  Bertalan, az 
apja nagydarab, lágyszívű ember volt, 
aki lányait, különösen Évit istenítette. 
A négytagú családból mindenki elpusz-
tult.
 Fried Sándor, Fried Sándorné, 
Fried János és Fried Márta. Sándor a 
nyíregyházi kisvasút vezérigazgatója 
volt. 1945 januárjában Jawosnow lá-
gerben egy bombától pusztult el. János 
Birkenauban, Márta szintén valamelyik 
lágerben halt meg. János a deportálás-

NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ SORSOK
kor 16 éves, kicsit együgyű gyerek volt, 
mert a nagymamája csecsemő korában 
elejtette. Márta 18-19 éves gyönyörű, 
tehetséges lány volt, csellózott. Lelkes 
cionista volt, ami annak idején Nyír-
egyházán nagyon nem volt népsze-

rű. Egyik nagyon megható emlékem 
Birkenauban, amikor Jancsi, aki egy 
másik blokkban volt, megpróbált vala-
hogy odasomfordálni az apjához, de az 
kénytelen volt elküldeni magától.
 Klein Adolfné, Klein István. Nem 
tudom, hol és mikor gyilkolták meg 
őket. Pista volt a legjobb barátom; ki-
csit vörös hajú, nagyon tehetséges fiú. A 
könyvemet – Journey of Survival – töb-
bek között neki is szenteltem.
 Szőlősi Mór és Szőlősi Mórné el-
pusztultak. Öt gyerekükből csak hár-
man maradtak életben: Magda, Gyuri 
és Pista. Laci és Erzsébet, aki a Búza 
téren lakott férjével és pici lányával, 
mindnyájan elpusztultak.
 Schwartz Hugó, Schwartz Hugóné, 
Zoli barátom és lánytestvére, Margó 
mind odamaradtak. Zoli élénk szemű, 
gyorsbeszédű, nagyon okos gyerek volt. 
Azt hiszem, apámmal (Sichermann 
Zoltán) együtt gyilkolták meg egy 
Auschwitz melletti táborban.

 Wirtschafter Elemér és kisfia, Gábor 
elpusztultak. Felesége életben maradt 
és Ausztráliába vándorolt ki a háború 
után. Elemér apámnak volt a legjobb 
barátja, felesége, született Horovitz Ró-
zsi pedig anyámnak volt jó barátnője. 
Együtt álmodoztak a 30-as években 
arról, hogy kivándorolnak Amerikába. 
Anyám és apám hozta össze Elemért és 
Rózsit.
 Kara Sándor egy ócskavas-nagy-
kereskedő volt a Víz utcában. Lányuk, 
Edit visszajött, a többiek sorsáról nem 
tudok.
 Grünspan Adolf, felesége és fia, Jó-
zsi barátom közül senki nem jött vissza. 
Józsi jóvágású, szerény, nagyon hallga-
tag fiú volt.
 Altmann Sándor és fia, Gyuri el-
pusztultak, Altmann Sándorné visz-
szajött. Gyuri jó barátom volt. Egy kis 
epizód: évtizedekkel később egyik nyír-
egyházi utamon megálltunk feleségem-
mel a Bercsényi utcában, kerestem az 
Altmann család házát. Egy idősebb asz-
szony segíteni akart. Mit tetszenek ke-
resni? kérdezte. Mondtam, azt a házat, 
ahol Altmannék laktak. Megmutatta és 
rögtön hozzátette: Azt mesélték, hogy 
az Altmannék a pincébe falazták be a 
pénzüket…
 Weiszhausz Tomi barátom kis kö-
vér, nagyon jó humorú fiú volt. Mivel 
szüleinek péksége volt, mindig zsemlét 
hozott az iskolába vajjal és szalámival. 
Onnan tudom ilyen pontosan, mert 
sokszor kikönyörögtem a felét. Tomi 
volt az egyetlen, akinek „tintanélküli 
tolla” volt, amit szintén kölcsönadott 
néha. Édesanyja visszajött a háború 
után, emlékszem, mennyit szenvedett 
fia halála miatt…
 A Lipkovits családból csak Pista jött 
vissza. A halálmenetben Ja woz nowból 
Blemar láger felé Pista a halálosan le-
gyengült apját, Ignácot leültette egy 
fa mellé. Amint továbbment, hallot-
ta a lövést, amivel az apját az SS-tiszt 
meggyilkolta. Pista testvére, Gyuri a 
megszállás elején Budapesten a cionis-
ta mozgalomban volt partizán. Mint 
Pista vendége, jelen voltam a tel-avivi 

Fried Sándor
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Egyetemen, amikor Gyuri kormányki-
tüntetést kapott a magyar nagykövettől, 
amit testvére, Pista vett át. Gyuri 1944-
ben próbált Románián át Palesztinába 
jutni, de egy román besúgta és vissza-
toloncolták Magyarországra, ahonnan 
Auschwitzba próbálták deportálni. A 
vagon padlóját felszedve próbált ki-
ugrani, de észrevették és agyonlőtték. 
Pista Izraelben Gaaton kibucban lakott. 
Gyerekei, unokái és dédunokái vannak. 
 Gottdiener Béla és családja (Gott-
di ener magyarul azt jelenti: Isten 
szolgája, úgy, mint az arab Abdullah, 
vagyis Abed Allah név.) A Gottdiener 
házaspás szüleimnél sokkal idősebb 
volt. Gottdiener néni csodálatos diós- 
és mákos bejglit sütött. Szomszédok 
voltunk, mi a Bánság utca 3-ban lak-
tunk kb. egy évig 1938-39-ben. A két 
felnőtt férfi gyerekük, Miklós és Bandi, 
a szüleimtől fiatalabbak voltak vagy 10 
évvel. A fiúk Gál-ra magyarosították a 
nevüket, nem tudom, pontosan mikor. 
Gál Miklós orvos volt, belgyógyász, Gál 
Bandinak nem tudom, mi volt a tanult 
szakmája, de a háború után a kereske-
delem volt a főfoglalkozása. Miklós Iz-
raelben alijázott és mint jónevű házior-
vos működött. Bandi munkaszolgálatos 
lett és orosz fogságba esett. Fiatal korá-
ban cionista volt, a Makkabi Ha’cairhoz1 
tartozott, de 1945-ben a magyar kom-
munista pártban működött, Vas Zoltán 
beosztottjaként. Vas akkor Budapest 
polgármestere és a főváros élelmiszer-
ellátásának felelőse volt, ebben segéd-
kezett neki Gál Bandi. Én 1945 nyarán 
már Budapesten voltam a nagynéném-
nél, Bleier Zsigmondné született Lakos 
Editnél. Borzasztó volt a flamó nálunk, 
állandóan éhesek voltunk. Én olyany-
nyira, hogy hetente egyszer, vasárna-
ponként három helyen ebédeltem: ott-
hon, megboldogult apai nagymamám, 
Steinbergerék családjánál és egy zsidó 
népkonyhán. 1945 novemberében va-
lahogy meghallottam, hogy Gál Bandi 
élelmiszerellátással foglalkozik Vasnál, 
úgyhogy felkerestem a hivatalában és 
elintézte, hogy egy orosz teherautóval 
leutazhassak Nyíregyházára krumplit 
venni a velem együtt héttagú buda-
pesti családomnak. Nyíregyházán a 
volt gyámom, Tarjánék házában alud-
tam és másnapra vettem egy nagy zsák 
krumplit. November vagy december 

volt, nagyon hideg. Az oroszokkal már 
nem tudtam Pestre utazni, rendszeres 
vonatok nem voltak, ezért egy teher-
vonatra szálltam fel, ami először fedett 
vagon volt, de később valahol Pest felé 
át kellett szállnom, és akkor nyitott 
vagonba kerültem. Csoda, hogy nem 
fagytam meg Budapestig, de még fiatal 
voltam, mindössze 15 éves.
 Később Gál Bandit Párizsba küldték 
mint Magyarország gazdasági követét, 
de nem tért vissza soha Magyarország-
ra. Később New Yorkba került, ahol 
dúsgazdag ember lett. Családja itt él 
Izraelben a Herzlia Pituachban, ami Iz-
rael egyik leggazdagabb külvárosa. Gál 
Bandi meghalt néhány éve. Mikor még 
élt, megtudtam a New York-i telefon-
számát. Barátságosan beszélgettünk egy 
ideig, de sajnos ő nem emlékezett rá, 
hogy Nyíregyházán szomszédok vol-
tunk és ő gyakran járt nálunk a testvé-
rével. Az 1945-ös pesti találkozásunkra 
sem emlékezett.
 Hahn Dezső, Hahn Dezsőné, Hahn 
Emil. Dezső nagyon magas kitünteté-
sű tiszt volt az I. világháborúban. Ha 
jól emlékszem, két aranykeresztje volt, 
ezért úgynevezett „kivételezett zsidó-
nak” számított egész családjával, már-
mint feleségével és fiával együtt. (Ha jól 
emlékszem, volt még egy kivételezett 
zsidó család, ahol a családfő hadirok-
kant és kitüntetett volt, ezért szintén 
nem kellett felvenniük a sárga csilla-
got.) A gettózás és a deportálás rájuk 
nem vonatkozott, úgyhogy egész idő 

alatt Nyíregyházán maradtak mind a 
hárman, mint a város nem zsidó lakói. 
A Szálasi rendszer 1944 októbere után 
megszűntette a kivételezett státuszt, de 
akkor már mindenki elfelejtette, hogy 
Hahnék egyáltalán léteznek. A Szarvas 
utca 121. sz. alatt laktak. A házat Dezső 
hozományul kapta a Léderer család-
tól, akinek a Szarvas utca 121. és 123. 
számú ház is birtokában volt egy sarki 
kocsmával együtt. (Ma már egyik ház 
sem létezik, a helyén bevásárlóközpont 
épült.) A Hahn család 1928–29 körül 
az anyagi boldogulást Jugoszláviában 
akarta keresni, Dezsőnek volt ott vala-
mifajta rokonsága. Szüleim éppen ak-
kor házasodtak össze és bérbe vették a 
Szarvas utca 121. sz. házat. Én ott szü-
lettem, vagyis a Szent István utcai kór-
házban, de ott laktunk 1938-ig, amikor 
a Hahn család visszatért Jugoszláviából. 
Hahn Emil és köztem 3 év a korkülönb-
ség, ő 1927-es születésű, én 1930-as, de 
azért jó barátok lettünk. Ők a Léderer 
nagymamánál laktak a Szarvas utca 
123. sz. házban, mi pedig közös ud-
varban és közös kúttal a 121. sz. alatt. 
Jól emlékszem, amikor gyalog mene-
teltettek Nyírjesről a vasúti sínek felé 
1944. május 26-án útban Auschwitzba, 
a Hahn család ott állt a sarkon és csend-
ben integetett nekünk.
 1945 márciusában, mikor hazakerül-
tem a deportálásból, Hahnék már meg-
tudták valakitől, hogy életben vagyok. 
Visszaérkezésem reggelén, március 
5-én tudtam meg, hogy üzenetet hagy-
tak: várnak engem otthonukban. Így 
aztán náluk laktam 1945 nyaráig, mikor 
Dezső szívrohamban meghalt. Tüdőba-
ja volt, amit I. világháborúban szerzett 
sebesülésének köszönhetett. A nyíregy-
házi zsidó temetőben nyugszik, a kapu 
közelében. Hahn Emil a Műegyetemet 
végezte el Budapesten és ott is dolgo-
zott, mint a villamossági kar dékánja. 
Amikor Magyarországra utazhattam 
1989-ben, felújítottuk barátságunkat és 
tartottuk a kapcsolatot haláláig…

Sichermann Károly

1 Baloldali cionista ifjúsági szervezet, 
amely a háború után is tevékeny volt. 
Magyarországon a harmincas évek 
második felétől, főként felsőfokú zsidó 
tanintézményekben működött.
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A személynév egy ember első tulajdona, mely még a halála 
után is az övé marad. Ezen tartják számon egész életében, és 
ez él tovább az utódok emlékezetében is. A név az ember ön-
magával való azonosságát fejezi ki. A zsidó hagyományban 
azonban még ennél is nagyobb jelentősége van: a héber név 
„nemcsak azonosításra szolgál, hanem szimbólum is, amely 
az őt viselő személlyel való szellemi kapcsolatot érzékelteti.”1 
Ugyanakkor talán egyetlen nép történelmében sem befolyá-
solták olyan erősen a névadást külső társadalmi folyamatok, 
mint a magyar zsidókéban. 
 Az első nagyobb beavatkozás II. József 1787-ben kelt ren-
delete volt, mely német családnév és személynév fölvételére 
kötelezte őket.2 Az 1867-es emancipációs törvény pedig a zsi-
dók elmagyarosodását indította el, ugyanis az egyenjogúság 
elnyerését ennek követelményével kapcsolta össze a magyar 
liberális nemesség.3 Az akkulturáció4 többek közt a zsidók 
családnévhasználatában is megmutatkozott, s különösen a 
19. század végétől egyre többen cserélték föl német vezeték-
nevüket magyarral.  
 Vajon az utónevek megválasztásában érződik-e a magyar-
sághoz való kulturális kötődés igénye? Erre kerestem választ 
az 1900-as évek elején született nyíregyházi zsidó gyerekek és 
szüleik utónevének összehasonlításával. (A családnevek kö-
zött egyébként a városban ekkor még elenyészően kevés ma-
gyarosított forma volt.)
 A digitális adatbázis-
ba5 feltöltött nyíregy-
házi polgári születési 
anyakönyvek jelenleg 
az 1895–1907-ig terje-
dő időszakban született 
gyerekek adataiba en-
gednek betekintést. Én 
ebből három év: 1900, 
1901 és 1902  névanya-
gát vizsgáltam. Bár 
ennyi adatból messze-
menő következtetése-

1 Oberlander Báruch: Mit rejt a név? (http://zsido.com/mit-rejt-nev/)
2 http://www.hebraisztika.hu/szovgyujt/KG_chrest_077.pdf
3 Dr. Fenyves Katalin: Zsidó polgáriasodás a 19–20. század for-

dulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzeté-
nek alakulása. Habilitációs értekezés. Országos Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem, Budapest, 2012. 7. 

4 Az a folyamat, amikor egy ember vagy közösség – önként vagy 
valamilyen külső vagy belső nyomás hatására – beilleszkedik 
egy számra új, domináns kultúrába.

5 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1: 9Q97-Y3S9-MF46? 
owc=9293-P8%3A40679301%3Fcc%3D1452460&cc=1452460

AZ APA NEVE: LIPÓT 
– A FIÚ NEVE: ZOLTÁN

ket nem lehet levonni, ahhoz azonban elegendő, 
hogy néhány figyelemre méltó jellegzetességet, 
illetve tendenciát megállapíthassunk. 
 Nyíregyháza lakosainak száma az 1900-as 
népszámlálás adatai szerint 33 088 fő volt, ebből 
izraelita vallású 3008 (9%).6 A vizsgált három 
évben összesen 294 zsidó kisgyerek születé-

sét jegyezték be az anyakönyvekbe (154 fiút és 140 lányt). 
Azoknak a szülőknek a nevét, akiknek e három év alatt két 
gyermekük is született, természetesen csak egyszer szerepel-
tetem az adatok között. Így a 19. század második felének, de 
főleg utolsó hamadának névanyagából összesen 240 férfinév 
és 250 női név állt rendelkezésemre. (Bár a zsidók körében 
ritkábban, de  előfordult, hogy hajadonok is szültek, ez indo-
kolja, hogy valamivel több a női, mint a férfinév.)
 Az adatgyűjtés során két nagyon érdekes – a más vallá-
súakétól eltérő – sajátosságra figyeltem föl. Az egyik: a zsidó 
családokban nem volt jellemző a szülők utónevének öröklé-
se. A teljes névanyagban mindössze egyetlen példa akad arra, 
hogy a fiú az édesapja nevét kapta. Ennek oka talán az lehet, 
hogy az askenáz zsidóknál – héber névként –  nem szokás élő 
személy nevét adni a gyermeknek,7 s ez a hagyomány átter-
jedhetett a polgári elnevezésekre is. A másik egyedi vonást a 
régebbi női nevekben fedeztem föl: ezek sok esetben becézett 
alakban olvashatók a hivatalos okmánynak minősülő matri-
kulában (Betti, Hani, Pepi, Záli stb.). A beceneveket általában 
a személyes, közvetlen kapcsolatokban használjuk, de a zsidó 
nők elnevezésében hivatalos névként is megszokott volt. (Ezt 
igazolja dr. Bernstein Béla egyik írása is, melyben egy zsidó 
temető 17–19. századi női neveit elemzi, s több ízben utal arra, 
hogy a név kicsinyítő képzős alakban szerepel a feliraton.8)

 A táblázatok az általam vizsgált két generáció utóneveit 
tartalmazzák nemenként, gyakorisági sorrendben. Az első 
hat helyen álló nevek esetében megjelöltem egy-egy utónév 
előfordulásának az adott csoporton belüli százalékos arányát 

6 http://szabolcs.zsidomult.hu/index.php/22-varosok-es-
vmvmhttps://library.hungaricana.hu/en/view/NEDA_1900_0
1/?pg=365&layout=s&query=Ny%C3%ADregyh%C3%A1za

7 Oberlander Báruch: Mit rejt a név? (http://zsido.com/mit-rejt-nev/)
8 Dr. Bernstein Béla: Női nevek a kismartoni zsidó temetőben. 

Magyar Zsidó Szemle, 1923. 96-99.

APÁK (240) ÚJSZÜLÖTT FIÚK (154)
Név % Név %

1. Ignátz 7,9 1. József 10,4
2. Sámuel 7,5 2. Sándor 9,7
3. Mór 6,6 3. Jenő 9,1
4. József 5,4 4. Miklós 7,8
5. Adolf, Jakab, Sándor 4,5 – 4,5 5. Ernő, László 5,8 – 5,8
6. Dávid, Lajos 3,7 –3,7 6. Béla, Zoltán 3,9 – 3,9 
7. Ármin, Herman, Izidor, Lipót, Miksa, Vilmos 7. Ferencz
8. Albert, Áron, Emánuel, Károly, Salamon 8. Ármin, Herman, Ignátz

9. Béla, Dezső, Éliás, Farkas, Fülöp, Henrik, Izsák, Mayer, 
Zsigmond 9. Emil, Imre, Lajos, Pál

10. Antal, Béni, Ferencz, Izrael, Jónás, Lázár, Márkus, 
Menyhért, Náthán, Simon 10. Andor, András, Áron, Géza, Gyula, István, János, 

Márton, Rezső, Simon

11.
Benjámin, Berko, Bernát, Bertalan, Borek, Cháim, 
Emil, Frigyes, Géza, Gyula, Kálmán, Márton, Miklós, 
Pinkász, Rubin, Wolf

11.
Bernát, Dávid, Ede, Endre, Gábor, Gergely, György, 
Henrik, Leo, Lőrincz, Miksa, Mór, Móricz, Nándor, 
Náthán, Ödön, Salamon, Samu, Zsigmond
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is. A szülők zöme a 20-as, 30-as éveiben járt a gyermekek 
születése idején, tehát kb. három évtized alatt végbemenő 
változást figyelhetünk meg a táblázatok adatai alapján. Azon-
nal szembetűnik, hogy a gyakorisági sorrend módosulásán 
kívül a névanyag összetételében is változás történt.
 Az apák első hat helyen szereplő nevei közül csupán a Jó-
zsef és a Sándor maradt továbbra is a legkedveltebbek között, 
sőt ezek az 1. és 2. helyre kerültek. A korábban 1. helyen álló 
Ignátz viszont a 8. helyre esett vissza, az ugyancsak nagyon 
gyakori Mór és Dávid az utolsóra, az Adolf, a Jakab és a Sámu-
el pedig eltűnt a fiúnevek közül. S ami talán a legmeglepőbb, 
hogy négy olyan név lett nagyon kedvelt, mely nem is szerepel 
az apák nevei közt: Jenő, Ernő, László, Zoltán. Ezek, valamint 
a Béla név rangos helye markánsan, de a Sándor és a Miklós 
is egyértelműen igazolják 
a magyar történelemhez 
és kultúrához való vonzó-
dást. A József kivételével 
az első hat helyen nincse-
nek  sem ószövetségi, sem 
germán nevek. Helyükre 
a 19. században felújított 
régi magyar személy-
nevek, illetve az Erneszt 
magyarosított formája, az 
Ernő került. S hogy nem 
divatkövetésről van szó, 
azt a nem zsidók ugyan-
ebben az időben adott 
neveinek lényegesen elté-
rő preferenciája igazolja. 
1900-ban 674 keresztény vallású kisfiú született Nyíregyházán, 
s a nevük gyakorisági sorrendje a kövekező: András, József, Mi-
hály, János, István, Pál. Csupán a József név fordul elő mindkét 
hatos listán. A zsidó kisfiúk első hat helyen álló többi nevét 
csak nagyon kevés nem zsidó választotta (négyet 1% alatt, hár-
mat 1–3% között). Az is elgondolkodtató, hogy míg az apák 
közel harmada viselt bibliai nevet, mely a hagyománykövetés 
mutatója, addig a fiúknál ez az arány csak 15%. Ezzel van össz-
hangban az is, hogy a fiúknak adott 45 féle névnek csak 51%-a 
fordul elő az apák nevei között is, a többi újonnan bekerült 
utónév. Itt tehát egy erős újítási tendencia érvényesült, mely-
ben a sok magyar eredetű név megjelenésével egyértelműen 
kifejeződik a magyarosodás szándéka.
 Nem érezni viszont ennyire erősnek ezt a lánynevek esetében. 
Az első hat hely valamelyikén itt is két név maradt meg a régiből: 
a Gizella és a Mária. Kiugró kedveltséget mutat a korábbi 10. 
helyről az 1. helyre került Erzsébet. Ebben valószínűleg az 1898-
ban meggyilkolt Erzsébet királyné kivételes népszerűségének is 
szerepe lehetett. Rangos helyre került két magyar személynév: 
az Aranka és a Jolán, továbbá az Ilona, a Helena magyarosított 
formája, de népszerű maradt az eredeti görög alak is. Az előző 
évtizedekéhez képest növekedett az Irén, a Margit és a Szeréna 
kedveltsége (közülük csak a Margit magyar eredetű), s mindösz-
sze két olyan név került be az első hat közé, mely az anyák nevei 
közt egyáltalán nem szerepelt: a héber Anna és az orosz Olga. Az 
1900-ban született 651 nem zsidó nyíregyházi kislány nevének 

gyakorisági sorrendjével összehasonlítva ezt a listát, azt tapasz-
taljuk, hogy több az egyezés, mint a fiúk esetében. A sorrend 
a keresztényeknél a következő: Ilona, Erzsébet, Mária, Julianna, 
Zsuzsanna, Anna. A Julianna és a Zsuzsanna kivételével a többi 
négy rajta van az izraelita lányok listáján is, annyi különbséggel, 
hogy mivel náluk kétszer annyi (12) név osztozik az első hat he-
lyen, kisebb százalékos arány esik egy-egy névre. Érdekes, hogy 
a keresztények körében oly népszerű ószövetségi eredetű Zsu-
zsanna az izraelitáknál egyáltalán nem szerepel sem az anyák, 
sem a lányok neve között.
 Az elemzett példák azt mutatják, hogy a lánynevek körében 
erősebbnek látszik az általánosan elterjedt nevek használata, 
hisz a 40 féle utónévnek 77,5%-a az anyák neve között is ott 
van, és mindössze 9 új név jelent meg (szemben a fiúk 22 új 

nevével). Ám a névalakok használatában mégis megmutat-
kozik a magyar névrendszerbe való beilleszkedés szándéka. 
Lényegesen lecsökkent ugyanis a becézett alakok korábban 
hivatalos névként való használata. Ha teljesen eltűnt volna, 
azt gondolhatnánk, hogy ezt az 1895-ben bevezetett polgári 
anyakönyvezés már nem engedte meg, de így föltételezhető, 
hogy ez inkább az akkori magyar nyelvhasználati szokáshoz 
való alkalmazkodás eredménye. 
 Hajdú Mihály kutatásai szerint a magyarországi zsidók név-
adásában három viselkedés különül el: a hagyományőrzés, az 
újítás és a környezethez való alkalmazkodás.9 Ezt alapul véve 
elmondható, hogy a nyíregyházi névadásban a századfordulón 
kezdett háttérbe szorulni a hagyományőrzés, s a férfinevek kö-
rében az újítás, ezen belül a magyar eredetű nevek preferálása 
figyelhető meg. A női nevek kiválasztásakor pedig inkább a 
környezetbe való beolvadás igénye jellemző. Azt pedig, hogy a 
magyarsághoz való kötődés nem csupán a nevekben fejeződött 
ki, az elkövetkezendő évtizedek gazdasági, kulturális és tudo-
mányos életének számtalan zsidó képviselője bizonyította.
 Nyíregyháza, 2017. január. 8.

Urbán Terézia

9 Fenyves Katalin: Hirschből Szarvady és Ábrahám fia Jenő: a 
névválasztás mint akkulturációs stratégia. In Farkas Tamás – 
Kozma István (szerk.): A családnév-változások történetei idő-
ben, térben, társadalomban. Budapest, 2009. 148.

ANYÁK (250) ÚJSZÜLÖTT LÁNYOK (140)
Név % Név %

1. Róza/Rozália 9,6 1. Erzsébet 12,1
2. Hani, Záli 5,2 – 5,2 2. Irén 5,7
3. Gizella, Regina 4,8 – 4,8 3. Mária/Mariska 5,0
4. Berta, Fáni/Fanni 4,0 – 4,0 4. Anna, Gizella, Ilona, Olga 4,3 – 4.3

5. Lina, Mária/Mari 3,6 – 3,6 5. Helén/Heléna, Jolán, Margit, Szeréna/Sze-
rénke 3,6 – 3,6

6. Eszter/Eszti 3,2 6. Aranka 2,8
7. Amália, Czeczilia/Czili, Ilona
8. Betti, Etel
9. Irén, Jolán, Julianna, Laura

10. Borbála/Boriska, Erzsébet, Johanna, Katalin, Lujza/
Luisa, Malvin, Margit, Pepi, Szeréna, Zseni 7. Elza, Etel, Irma, Róza/Rozália, Sarolta

11. Emília, Helén, Irma, Janka, Jetti, Jozefa/Jozefin, 
Nelli/Nelly, Rézi, Sára, Teréz 8. Amália, Berta, Fáni/Fanni, Frida, Magdolna, Regina, 

Rózsi/Rózsika, Piroska, Teréz

12. 

Aranka, Adél, Bella, Charmy, Franciska, Friderika, 
Hermin, Ida, Jenny, Juli, Klára,  Kornélia, Lenke, 
Leona, Máli, Mina, Ottilia, Paula, Perl, Piroska, 
Riza, Rózsi, Sarolta, Száli, Tini, Vilma, Zetti

9.
Bella, Borbála, Brigitta, Czili, Edith, Eszter, Ferike (nem 
tévedés!), Ibolya, Klára, Kornélia, Laura, Lujza, Malvin, 
Zseni
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A XVIII. században Lengyelországot háromszor is felosztották, 
utoljára 1795-ben Poroszország, az Osztrák-Magyar Monar-
chia és az Orosz Birodalom között. Oroszországban ennek előt-
te is éltek zsidók, a Krímben például azok, kiknek elődeit még 
Hadriánusz római császár telepítette oda a Bar Kochba felkelés 
leverése után. A lengyel, ukrán és belorusz területekkel Orosz-
ország zsidó lakossága hozzávetőleg egymillió főre gyarapodott. 
Lengyel uralom alatt a zsidók meglehetős jogfosztott állapotban 
éltek, bár a lengyel nemesség nem tudott nélkülük létezni, mert 
birtokaik igazgatását, a földesúri birtok hasznot termelő jogosult-
ságait zsidóknak adták bérbe. Orosz uralom alatt a zsidók bizo-
nyos állami hivatalokat is betölthettek, de jogfosztottságuk alap-
jában véve fennmaradt. 
 A földesurak, akik a jobbágyaik fölött szinte 
korlátlan urak voltak, gyakran úgy rendelkeztek, 
hogy a jobbágy a terményét kizárólag a bérlőnek 
adhatta el, kölcsönt is csak tőle vehetett fel, és vá-
sárolni is csak nála vásárolhatott. Előfordult, hogy 
a földesúri birtok területén lévő templom feletti 
felügyelet is a bérlőhöz került. Ha a paraszt ke-
resztelni vitte a gyerekét, akkor is bizonyos díjat 
tartozott a bérlőnek fizetni. 
 Fontos előjoga volt a földesúri birtoknak a 
szeszfőzés és a kocsmaműködtetés. Mivel e jogok 
is a bérlőkhöz kerültek, figyelembe véve, hogy a 
rendkívül alacsony kulturális színvonalon élő job-
bágyság körében dívott az alkoholizmus, a felso-
rolt körülmények komoly súrlódásokhoz vezettek 
a zsidók és a parasztok között (bár a zsidók is szerették a vodkát, 
csak nem meginni, hanem eladni...). 
 Természetesen nem minden zsidó volt bérlő, de szinte minden 
bérlő zsidó volt, ezért a bérlők elleni ellenszenv általában rájuk 
vetült ki. A vasút megjelenése előtt a postaállomásokat is több-
nyire zsidók üzemeltették. Az állomásokon fogadó is működött, 
itt váltották a postakocsit húzó lovakat is. Olykor az állam meg-
próbálta korlátozni a zsidók különböző gazdasági tevékenységét, 
de ilyenkor azonnal esni kezdtek az állami bevételek. Amikor a 
postaállomások bérletét el akarták tőlük venni, az a veszély állt 
fenn, hogy összeomlik a postaszolgáltatás, mert alig akadt nem 
zsidó jelentkező, aki a feladatot el tudta volna látni.
 A zsidókat idegenekként kezelték Oroszországban, és a zsi-
dók az immár közel két évezredes „galuti” lét miatt sem érezték 
magukénak az adott országot, ahol éppen a következő kiűzeté-
sig éltek. Gettókban laktak, a saját közösségük törvényei szerint, 
a számukra kijelölt letelepedési övezetben. Jiddisül beszéltek, és 
legtöbbjük oroszul sem tudott. A hatalom a velük szemben tá-
masztott kötelezettségek teljesítését nem az egyes zsidókon kérte 
számon, hanem az adott közösségen. Ezért fontos volt a közösség 
megszervezése. A szervezeti forma a „kahal” rendszer volt, me-
lyet a „kehalim”-ok vezettek. Ők a közösség jómódú, köztiszte-
letben álló tagjai voltak, és természetesen a rabbi is jelentős hata-
lommal bírt. A szaporodási ráta magas volt, mert mint köztudott, 
a fiúgyermek tizenhárom, a leánygyermek tizenkét éves korától 
számít felnőttnek, és nagyon fiatalon összeházasították őket. A 

közösség tagjainak nagy része szegény volt, sokuk kifejezetten 
nyomorgott. Többnyire közvetítő tevékenységekből, kiskereske-
delemből (gyakran olyan kicsi volt a „kereskedés”, hogy egy ba-
tyuban is elfért a kereskedő hátán) és kisiparból éltek. Volt közöt-
tük szabó, órás, cipész, bádogos, meg Tevje, a tejesember. Sokan 
az Írás tanulmányozásának szentelték életüket, ők adományokból 
éltek. 
 Az állam szeretett volna a helyzeten változtatni, de az adott 
korban az a gondolat, hogy egyenlő jogokat adjon nekik, és azon 
túl a kötelezettségeket is az egyénen kérje számon, ne zárt közös-
ségként kezelje a zsidókat, fel sem merült. 
 Körülbelül ötven évig próbálkozott a kormányzat azzal, hogy a 
zsidókat földművelésre késztesse. Kedvezményes földbérleti lehe-

tőségeket, oktatást biztosítottak számukra, mind-
hiába. Ők meg akartak maradni a megszokott 
tevékenységeik mellett (ez a körülmény érdekes 
annak fényében, hogy a saját országukban példás 
földművelőkké lettek, sokkal rosszabb feltételek 
mellett).
 II. Sándor cár 1861-ben eltörölte a jobbágysá-
got, és elindult a birodalom liberális megújításá-
nak folyamata. A technika is fejlődésnek indult, 
a zsidó fiatalok egyetemet végezhettek, és az új 
nemzedék élt is a lehetőségekkel. Némely felső-
oktatási intézményben a zsidó hallgatók száma 
túllépte az ötven százalékot is. A korábban tehe-
tőssé vált zsidó üzletemberek befektettek a kibon-
takozó vasútépítésbe, gyáriparba. A szeszfőzésből 

származó tőkét a cukoripar megteremtésébe fektették. Elérhető-
nek látszott, hogy a zsidók beolvadnak az orosz társadalomba, és 
csak a vallásuk különbözteti meg őket másoktól.
 Ekkorra azonban Oroszország-szerte forradalmi mozgalmak, 
anarchista csoportok jöttek létre, melyek a fennálló cári rendszer 
felszámolását tűzték ki célul. Sok véres merényletet követtek el, és 
1880 purim előestéjén a Narodnaja Volja (népakarat) nevű szer-
vezet meggyilkolta II. Sándort. A hírre felbolydult az ország, ha-
talmas paraszti tömegek érezték úgy, hogy a cár halálával életük 
biztosnak látszó alapjai omlanak össze. Várható volt, hogy robba-
nás következik be. Arra kevesen számítottak, hogy az indulatok a 
zsidók ellen fordulnak, de mégis így történt. A merényletet köve-
tően zsidóellenes pogromok kaptak lángra először Ukrajnában, 
majd viharos sebességgel terjedtek szét országszerte. Üzleteket, 
lakásokat dúltak fel, raboltak ki, gyújtottak fel, verték a zsidókat. 
Halálos áldozatok is voltak. 
 Sok zsidó úgy látta, értelmetlen Oroszországban maradni, so-
kan kivándoroltak Amerikába, és sokan mentek Palesztinába is. 
Amerikában a  hollywoodi álomgyárat – és ki tudja még, miket 
– kelet-európai zsidó bevándorlók hozták létre, a Palesztinába 
vándorlók pedig nagy részt vállaltak Izrael Állam létrehozásában.  
 De ezek már más történetek.

Glück Gábor

Forrás: A. I. Szolzsenyicin: Együtt – oroszok és zsidók a cári biro-
dalomban, 2004.

ZSIDÓK AZ OROSZ BIRODALOMBAN

A. I. Szolzsenyicin
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Tavaly decemberben mutatták be a 
mozikban Bereczki Csaba Soul Exodus 
című zenés dokumentumfi lmjét, amely 
három héttel később eljutott a Krúdy 
Art moziba is (harmadmagammal lát-
tam, igaz, az utolsó vetítés alkalmával).
A fi lm főhősei a tradicionális klez-
merzenét játszó Th e Brothers Nazaroff  
együttes tagjai. Az amerikai születé-
sű muzsikusok – Michael Alpert, Dan 
Kahn, Psoy Korolenko, Bob Cohen, 
Jake Shulman-Ment – valamennyien 
őrült fazonok, akik zenéjük segítségével 
keresik gyökereiket, önmagukat, zsidó 
identitásukat. Mintegy fordított exo-
dusként nyugatról keletre vándorolnak, 
Montrealból New Yorkon, Párizson, 
Berlinen, Budapesten, Nagyváradon át 
jutnak el Máramarosba, Besszarábiába 
(Botosani, Jasi), Moldovába (Kisinyov). 
Útjuk ezúttal nem fájdalmas mene-
külés, hanem hazatalálás őseik, nagy-
szüleik, szüleik földjére. Mindeközben 
zenélnek utcán, hajón, templomban, 
kocsmában; magukban vagy másokkal, 
újdonsült ismerőseikkel.
 Ám Bereczki Csaba munkája nem 
csupán zenés fi lm, hanem töprengés a 
világ folyásáról: a menekültkérdésről, 
a holokausztról, Izraelről. „Zsidónak 
lenni arról szól, hogy arról gondolko-
zol, hogy mit jelent zsidónak lenni.” 
– mondja egyikük. Berlinben, a holo-
kauszt emlékmű labirintusában ilyen 
kérdések fogalmazódnak meg: „Milyen 
érzés itt zsidónak lenni? Kellemetlenül 
érzi magát a múlt miatt? Itt minden-
ki antiszemita?” Meg hogy „milyen 
itt, a „tettesek országában”? De hát 
ez ugyanakkor az áldozatok földje is.  
Budapesten a zuglói piacot keresik fel, 
ahol igazi magyar kovászos uborkát 
vesznek. Itt hangzanak el a következők: 
„A zsidó identitás Magyarországon 
úgy 1820 és 1900 között kovácsolódott 
össze, amikor magyarrá lehettél. Teljes 
jogú állampolgár lehettél vallástól füg-
getlenül.” Ugyanitt – a rendező erdélyi 
származására is utalva – esik szó arról, 
hogy „Úgy nőttél fel, hogy azt hitted, 
magyar vagy. Aztán egy nap valaki azt 

mondja, te Nagyváradról jöttél, román 
vagy. Ezt hirtelen elvették tőled, és 
semmi nem maradt a helyén.” 
 Az önazonosság keresésének része ez 
is: „És mihez kezdesz, ha nem tudod, 

hogy mi a zsidó kultúra? Csak annyit 
hallottál róla, hogy ó, az Izrael. Akkor 
rohansz Izraelbe identitásért. És kapsz 
egy másik, mitológiából épített, kreált 
identitást.” Daniel Kahn így töpreng: 
„Én nem New Yorkot hagytam el, ha-
nem Amerikát. Valami megváltozott. 
Például a zsaruk fel és alá járkálnak a 
parton, büntetőcédulát osztogatnak a 
gyerekeknek, akik túl messzire úsznak 
be. A fenébe is, mikor kezdődött ez?” 
 S persze mindig, mindenütt muzsi-
kálnak. Emlékezetes az a rögtönzött 
örömzenélés, amikor a banda a hajó-
motor kattogásának ritmusára elkezd 
játszani, s ebben partnerre talál a hajó 
kapitányában (alighanem az Al-Dunán 
járunk). Összetett, zenés roadmovie ez 
tehát, lelki utazás önmagunkba, önma-
gunkért. A rendező így nyilatkozott 
mindezekről: „Az volt a célom, hogy a 
fi lm jókedvűen, nyíltan, tabuk nélkül, 
természetesen beszéljen a zsidóságról, 
az identitásról, a világról. Úgy, ahogy 
mindenről kéne beszélnünk, ha nem 
félnénk, ha elég bátrak és szabadok 
lennénk, ha valóban tisztában lennénk 
az identitásunkkal.”
 Egy másik interjúban arról beszél, 
hogy a 19. században, az oroszországi 
haszid zsidó közösségekben született 
klezmerzene a pogromok, majd a holo-
kauszt következtében Európában szinte 
teljesen eltűnt. Amerikában a világzene 
egyik ágaként kelt életre a 70-es évek-
ben, majd szivárgott vissza Közép- és 

Kelet-Európába. „Ez adta az ötletet a 
fi lmhez: a klezmerzenészekkel együtt 
járjuk végig mi is a zene útját, de visz-
szafelé, fordított exodusként.”
 Szórakoztató, jókedvű, őszinte, ener-
giát és életörömöt sugárzó, egyszersmind 
felemelő fi lm ez, amely az élet igenlésére, 
szeretetére ösztökéli a nézőt. Fontos fi lm, 
mert sötét traumákra, velünk, bennünk 
élő dilemmákra világít rá: az erősödő 
rasszizmusra, az idegengyűlöletre, a 
szexizmusra, a homofóbiára, az antisze-
mitizmusra. Fontos fi lm, mert önisme-
retre, a gyűlölet elleni küzdelemre szólít 
fel mindannyiunkat. Fontos fi lm, mert 
tudatosítja, hogy részesei vagyunk a zsi-
dó-keresztény kultúrának, hogy a zsidó-
ság múltja, jelene és jövője a miénk is.
 A kissé patetikusra sikerült gondo-
latok után befejezésül álljon itt Bíró 
Csaba egyik ironikus (önironikus?) 
mondata: „Kicsi ez az ország, ettől a 
hülyeség nagyobbnak tűnik.”

Fekete Antal

SOUL EXODUS – EGY JÓKEDVŰ FILM 
A ZSIDÓ IDENTITÁSRÓL

TEMETŐI NYITVA 
TARTÁS

Március 30-ig: vasárnaptól csü-
törtökig 9-től 12-ig

Április 2-től: hétfőtől csütörtökig 
9-től 16-ig,

vasárnap 9-től 12-ig.
Pénteken és szombaton, állami és 

zsidó ünnepeken,
valamint munkaszüneti napokon 

zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084
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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.

E-mail: sofarujsag@gmail.com • Tel./Fax: (36)-42-417-939
Web: www.sofar-ujsag.hu • Számlaszám: OTP 11744003-20331427

Szerkesztő: Dr. Klein Éva • Főszerkesztő: Somos Péter
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség.

Typográfiai munkák: Talpas Sándor (www.talpasdesign.hu)
Készült a Gprint Iroda digitális nyomdájában

(4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!

Március 12-én vasárnap 
hitközségünk

purimi ünnepséget rendez.
15.00 órától Megila olvasás,
utána szórakoztató műsor.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség
2017. március 5-én vasárnap 15.00 órai 

kezdettel tartja
rendkívüli vezetőségválasztó közgyűlését, 

amelyre
szeretettel meghívja a hitközség tagjait.

Napirendi pontok:
1. A 2016-os pénzügyi beszámoló

2. A 2017-es költségvetési terv benyújtása 
és megszavaztatása

3. Vezetőségválasztás a hitközség aktuális 
alapszabálya szerint

4. Egyebek.
A közgyűlés után rendezzük meg a 

halvacsorával egybekötött
Zájin ádár ünnepséget.
Kérjük, részvételi szándékát 

2017. február 27-ig
jelentse be a hitközségnél

(elérhetőségeket lásd az impresszumban).
Hitközségi tagok és hozzátartozóik részére

a vacsora ingyenes.

Peszach I:
április 10. hétfő 18.30: mincha, maariv

19.00: Széder este
április 11. kedd 8.30: sachrit

Peszach II: 
április 11. kedd 19.00: mincha, maariv

április 12. szerda 8.30: sachrit

Peszach VII:
április 16. vasárnap 19.00: mincha, maariv

április 17. hétfő 8.30: sachrit

Peszach VIII:
április 17. hétfő 19.00: mincha, maariv
április 18. kedd 8.30: sachrit – mazkir

A peszachi kóser élelmiszerek 
megrendeléséről érdeklődjék irodánkban 

személyesen, 
telefonon vagy e-mailben. 

A rendeléseket március 23-ig kérjük leadni!

KÓSER
borok, italok, sütemények, fűszerek, 

konzervek, édességek kaphatók:
Budapest, Dob u. 35. 

(az ortodox hitközség épületében).
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.00-19.00, 

pénteken 8.00-13.00 óráig.
Tel.: 06-1344-5165, 06-20-318-0640


