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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

K
edden levél ér-
kezett a hit-
község e-mail

fiókjába. Daniel írt
Kanadából. Nagyszü-
lei gyökereit kutatva
csütörtökön beugrik
a  M e n h á z b a .  Kis
szervezés, s csütörtök délután már
fogadják is a hitközség titkárságának
vezetői a messziről jött vendéget és
feleségét. Raab Klára és férje Reitman
László, valamint a hozzánk látogató
fiatalember nagybácsija, Reitman
Iván neves filmes szakember az 50-
es évek elején hagyták el a várost,
vándoroltak ki a távoli kontinensre.
Az unoka most képekkel, történetek-
kel felvértezve indult útjára felkutat-
ni a pozsonyi, nyitrai, komáromi és
budapesti mozaikokat. A kehila je-
lenlévő tagjai Kollár Gábor jóvoltából
leküzdenek minden nyelvi akadályt.
Amit tudunk, amit ennyi év távlatá-
ból még fel lehet tárni, azt mind
megosztjuk a látogatókkal. A Menház
után jön még egy kis városnézés, te-
metőlátogatás.

Örömmel hallgatom a szülői be-
számolót a sikeresen lezajlott ta-
lálkozásról, illetve olvasom Daniel
kedves sorait, mekkora hatással
volt rájuk a Duna és a Vág összefo-
lyásánál eltöltött néhány óra. Pén-
teken aztán mi is összefutunk ve-
lük itt Pesten, bátyámmal együtt a
Dohány utcai zsinagóga előtt vár-
juk „földieinket”. Van még egy kis
időnk az imáig. Beszélgetünk múlt-
ról, jelenről, a családi történetek
megismerésének fontosságáról. A
templomban köszöntjük a szom-
batot. Olyan mintha ezer éve is-
mernénk egymást, tűnődöm az
ódon falak között a kórust és az or-
gonát hallgatva. Végül is mind ko-
máromiak vagyunk! �

Zsidó Kultúra Európai Napja

� Lapzártánk után, augusztus 26-án egész napos programmal vártuk a zsidóság
hagyományai iránt érdeklődőket a Menházba. A felvételen Deutsch Péter budapes-
ti rabbi tart előadást az őszi ünnepekről. Részletes beszámolónkat lapunk októbe-
ri számában olvashatják.

Kedves Barátaink!

P
ár nap és beköszönt az 5779-es zsinagógai esztendő. Rosh
Hasanah- az új év és Jom Kippur az engesztelés napja, legna-
gyobb ünnepeink. Ezeken a napokon a komáromi zsinagóga

kinyitja kapuit és vár mindenkit, hogy ősi hagyományainkat követ-
ve együtt, közösségben töltsük ezt a fontos időszakot.

Az utóbbi években kis hitközségünk létszáma nagyon megfogyat-
kozott, már kevesen vannak olyanok, akiknek gyermek vagy ifjú korukban is termé-
szetes volt, hogy eljöttek ezekre az alkalmakra, ezért is kiemelten fontos, hogy ünne-
peinken számítunk mindenkire. Fontos, hogy legyen minjen, 10 felnőtt zsidó férfi, de
természetesen a hölgyeknek, gyermekeknek, más vallású családtagoknak is ott a he-
lyük ezeken a napokon a Menház falai közt. Nem kell félni az ismeretlentől, közössé-
günk Önökre is vár, Riszovannij Mihály és Balogh István vezetésével az alapoktól te-
kinthetnek be a zsidó ünnepek világába.

Kérjük, szánjon pár órát ezen a négy napon a közös ünneplésre, biztosítva és segít-
ve közösségünk fennmaradását és további fejlődését. Boldog új esztendőt és jó bepe-
csételést kívánva! �

PASZTERNÁK
ANDRÁS

PASTERNÁK
ANTAL

– Minden kedves Olvasónak
boldog 5779-es zsinagógai

esztendőt  kívánunk! Shana Tova! –
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KÖZÖSSÉG | HÍREK

Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tő sé ge sze rint tá mo gas sa a Ko má ro mi Zsi dó Hit köz -
ség prog ram ja it, a HH meg je le né sét, épü le te ink, te me tőnk fel újí tá sát.

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia
Nem zet kö zi át uta lás kül föld ről:
Cí m: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Ban kunk cí me: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

A KZSH-t, a Shalom klubot és a HH-t
támogatták: Ava Hirsch, JUDr. Vass Pál
és anonimitásukat kérő adományozók.
Köszönjük!

�
Az ünnepek alatt a KZSH irodája az

alábbi napokon zárva tart: szeptember
10-11., 18-19., 24-25., október 1-2. Ok-
tóber 3-tól a megszokott rendben vá-
runk mindenkit!

�
A komáromi zsidó temető az alábbi

napokon nem látogatható: szeptember
10-11., 18-19., 24-25., október 1-2., és
szombati napokon!

�
Új könyvekkel gazdagodott a Spitzer

Béla Kiskönyvtár állománya. Várjuk ol-
vasóinkat!

Hitközségi Híradó – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk),
Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ: Saláth Richárd,
olvasószerkesztõ: Vadász Magda (Budapest), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), Katarína Potoková (Nitra), nyomtatás: Nec-arte Kft.,
Komárom, a KZSH címe:  Židovská náboženská obec, Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia, tel.: 00421/35/7731-224, e-mail: kile@menhaz.sk,
tel.:/fax: 00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Lapunk Önnek készült,
kérjük ne dobja el!

Kérjük a támogatását!

Támogatóink / naši sponzori:

Fa li új ság
rö vid hí rek

� Az új zsinagógai esztendő kezdetén, Saláth Richárd tördelőszerkesztőnknek
köszönhetően megújul a Hitközségi Híradó kinézete. Ebből az alkalomból in-
dítjuk el múltidéző rovatunkat. A felvétel, újságunk első születésnapi partiján
készült 1997 nyarán. A két szerkesztő között Piczek Ferenc alapító munkatár-
sunk látható. A háttérben lelkes olvasónk Knöpfler Lajos bácsi tűnik fel Kollár
Franciska néni és Laci bácsi előtt.

Közösségi mozaik 
- kép(ek) a hitközség múltjából -

Gyászhír 
A napokban, Tel-Avivban kísérték utol-
só útjára Simon Segalit (1933 – 2018),
a neves magyar idegenvezetőt, aki az
elmúlt években többször járt Komárom-
ban. Az ismerőseinél tett látogatásai so-
rán a Menházat is útba ejtette, megis-
merve közösségünk történetét. Izraelben
is többször találkoztunk vele, hallgattuk
gyermekkori, terezíni történeteit, szent-
földi kalandjait. A család gyászában osz-
tozunk, emlékét megőrizzük!
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TRADÍCIÓ | HITÉLET

T
öbbé nem voltam
emberek birtoka
és kiszolgálója, de

lett életemben teljes va-
lóság Isten akarata és
terve elfogadásának

egyetlensége, a mindenre kiterjedő enge-
delmesség akarata és vágya. Most pedig
már mindezen kötelékektől szabadon vá-
rom Jom Kippurt. Halld Izrael, az Örökké-
való az Istenünk, egy Áldott legyen neve
örökkön örökké. A személyes Kol Nidre
tehát életünkben, nemcsak az engedel-
messég kinyilvánítása Isten előtt. Kinyí-
lik az Ég ajtaja, mely számodra lehet bár-
mikor valóság, éld meg a szabadságot, és
tedd szabaddá embertestvéreidet! A szel-
lemi tekintély hatalmaskodását soha ne
fogadd el, egyetlen embertől sem, ha sze-
retnéd mindazt megvalósulni, amit Isten
újként, áldásként akar tenni veled, ben-
ned és általad.

S másnap a zsidóság legnagyobb ünne-
pe, s miközben a Tórát olvassák, minden
zsidó ott áll Isten előtt és várja bejegyzé-
sét az Élet Könyvébe. Jónás próféta köny-
vét olvassák, a megtérésnek az egyik pél-
dáját, s Isten tulajdonságainak egyik leg-
jobb ábrázolásáról szóló könyvet, Ez az
ellentmondással teli könyv, sokszor még
azt is megkérdőjelezi, hogy Isten igaz-e,
állandó-e. Jónás történetét egyéni életre
alkalmazni nem lehet, ezért sokféle mó-
don magyarázzák.

Jónás 1 1-3 vers olvasása, melyről több-
féle tanítást is hallani, félelemként, gyá-
vaságként írják le, de a történelmet is is-
merni kellene, hogy az  Amittai fia, Jónás
a 10 törzs egyesülését, egy király alá he-
lyezését prófétálta megmondhatnánk úgy
is, hogy Jónás racionalista próféta és so-
viniszta is a maga formájában, aki leg-
főbb tevékenységének azt vette, hogy a
nép egyesüléséről beszéljen, aki egyszer
csak egy teljesen más feladatot kap: ide-
genekhez, ellenséghez  kell mennie pró-
féciával, Isten szavával. Isten azt mond-
ta, menj oda, nem az egységen munkál-
kodás a te dolgod. Idáig, amit mondtál, az
bekövetkezik. És mégis annak a bekövet-
kezése után, pont ez a Ninive az, amely
szétveri Izraelt, pont ez a birodalom lesz
Izrael kárára. Nos, akkor mi az igazság?
Isten elküldi Jónást, aki azt mondja, de-

hogy megyek, s ebben ott van a mi sza-
vunk is. Én? Oda? Azokhoz? Hát azok
bántanak engem! Nekem itt, ezt kell ügy-
ködnöm! Nekünk itt építeni kell a kis és
nagy csoportokat, gyülekezeteket, egy
zászló alá mindenkit. Nem megyek oda!
Isten valóban azt akarja, hogy egység le-
gyen a zsidóságban, azonban van egy
olyan terve, ami lehet, hogy számunkra
ismeretlen, de akkor is, ez fontosabb a mi
tervünknél! Isten ebben az értelemben
dinamikus, s tervéhez már egy másik terv
kapcsolódik. Amelyben léptet előre, s
nem engedi, hogy te most ezen a biroda-
lom építésén dolgozzál.

Menj oda! Bizony ez minket leplez le,
mert sok embernek vannak, jónási érzü-
letei Minek jöjjek én? Nem teszem, de
mégis ez benne van az emberben, hogy
olyan jó dolgokat tudnék én most otthon
csinálni Kész van a könyv, már írhatnám
a másikat! Annyi félkész, vagy csak gon-
dolatvilág kész tanítás ott van, miért nem
azt csinálom? Nem megyek! Jónás azt
mondta, nem megyek!  Én azért tanul-
tam, s ezt nem merem, nem akarom ki-
mondani, mert ha Isten csak egy kicsi
szelet bocsát, és megingatja életedet,
mások fogják észrevenni, hogy miért van
vihar. Nem szeretném, ha az én döntésem
miatt másokkal együtt viharban kelljen
lennem, hiszen abban a hajóban, amely-
ben Jónás utazott, többen is voltak. Isten
mondta: menj! Jónás felelte: nem! Isten
mondta, akkor mész a hajóval a tengeren,
oda a cethal gyomrába! Ott majd beszél-
getünk. Istennek vannak ilyen módszerei!
Nem halsz bele, csak egy kicsit kellemet-
len. Milyen szép lehetett Jónás ott a cet-
hal gyomrában! Kisavazva, hófehéren, a
fején egy kis hínár. Isten tud bennünket
így a cethal gyomrába küldeni, s ennek is
van következménye: mert Isten akaratá-
ban volt az is: az a hajós nép, amely ott
volt ijedtében mindjárt elkezdett imád-
kozni a saját Isteneihez azonnal áldoza-
tot mutattak be a bálványaiknak, s mégis
történik egy változás, megismerte az a
hajó népe az Örökkévaló Istent! A mi en-
gedetlenségünk, megítélésünk szolgálhat
másoknak bizonyságként, mert a törté-
nések a mi engedetlenségünk, ellenére
működnek! Ha Isten elrendelt valamit az
életedről, olyan mindegy, hogy milyen

eszközzel, de be fogod teljesíteni! Hiába
akarsz te még nagyobb birodalmat csi-
nálni és teljesen tökéletessé tenni a zsi-
dóságot, még ha sikeres is voltál ebben,
most Isten neked más feladatot adott. Vé-
gül is jó volt Jónásnak ez a turné, mert
megtanult imádkozni. Tudott ő, hiszen
beszélő viszonyban volt Istennel, de más
beszélni és más imádkozni. és Jónás egy-
ből elkezd könyörögni, hogy „azért, ha
lehet, mentsd ki az életemet az esőléből”
mert tudta, hogy hova mehet a cethal,
tudta, hogy az út vége a halál lehet. Meg-
tanult könyörögni és imádkozni, megta-
nult bizonyság lenni és amikor mindez
megtörténik, akkor a hal kiveti a partra,
de Jónás nem úszta meg, mégis csak el
kell mennie Ninivébe. A történetből egy
mondat különös üzenettel bír: ”Ninive
pedig nagy városa Istennek. Kelj fel, menj
Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene-
mért gonoszságuk felhatolt elémbe!” Van
egy nagy városom, menj el a nagyváros-
ba, mert a nagyváros az „Enyém” Mikor
Isten azt mondja, hogy az én városom Ni-
nive, mi hányszor lemondunk arról, hogy
Istennek nemcsak az Ő népe az övé, ha-
nem az egész világ az Övé! Nemcsak a
zsidóság és kereszténység Isten kizáróla-
gos birtoka! Amikor Isten azt mondja,
van egy városom Ninive, ami az enyém,
abban benne van a jövő is, benne van az Ő
akarata, s benne vannak azok az emberek
is, akiket mi leírunk, levallásosozunk, és
jóformán kárhoztatunk! Az az ember, aki
az utcán a bűnében fetreng, lehet mégis
Istené! Olyan könnyen leírunk embere-
ket, gyülekezeteket, népeket, hogy mi
közöm hozzá! Én Istené vagyok, a többi
meg nem érdekes!

Számomra tanítás, hogy Isten azt mond-
ja, van egy városom, s ha ezt szélesebbre
nyitom, akkor azt mondom, van egy embe-
riség, ami Istené. Ténylegesen Isten célba
küld téged, egy országba, egy városba,
hogy menj oda, mert ott az enyémek van-
nak –pedig nem úgy néz ki! S ezen igesza-
kasz után elszégyelli magát az ember, hogy
undorodok felmenni a fővárosba, mert a
bűn nyakig ér, az országban gyűlölet, a
szétszakadás és az egymás ellen menő em-
berek érzése, látványa, borzalmas! És ne-
kem itt kell élni, mert e város Istené. �

FOLYTATJUK

Kol Nidre és Jom Kippur – 2. rész  

HALMOS
SÁNDOR
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INTERJÚ | KÖZÖSSÉGEK

� Rendszeresen szervez kulturális
programokat a Debreceni Zsidó Hitköz-
ségnél. Milyen témában?

A Debreceni Zsidónegyed kurátora va-
gyok. Néhány évvel ezelőtt minden hit-
községi program szervezésében próbál-
tam aktívan részt venni, de ez a progra-
mok számának növekedése és  sokszínű-
sége miatt ma már nem lehetséges. Egy
néhány fős apparátus végzi ezt a felada-
tot, - akik között sok önkéntes is van - az
ő munkájukat támogatom.

A kiállítások, irodalmi programok, az
egyedi koncertek, színházi előadások, va-
lamint az egyéb nagyobb programok szer-
vezése az én feladatom, mint például a
Múzeumok Éjszakája, vagy az Izraeli
Filmnapok programjai, vagy akár a Ma-
gyarországi- és Határon Túli Zsidó Hit-
községek találkozójának programjai, és az
én saját programom a Művészetek Udvara.

� Hogyan látja a kis vidéki és határon
túli közösségek jövőjét?

Ez nehéz kérdés. Valójában most látszik
és érződik igazán, hogy milyen tragédiát
is jelent a zsidóság számára a második vi-
lágháború és annak hatása. 1995-től nép-
rajzkutatóként ez az egyik fő kutatási
irány a munkámban; feltárni, hogy a há-
ború előtt, hogyan éltek a zsidó közössé-
gek, milyen hagyományvilággal, és abból
mi maradt meg mára. Ezekről elsősorban
az adott települések idősebb lakói tudnak
beszámolni, akik közül már kevesen van-
nak olyanok, akik együtt éltek a háború
előtti zsidó közösség tagjaival és jól em-
lékeznének rájuk. 

Ma már sok szervezet fordít arra gondot,
hogy gyűjtéseket végezzen. Az eredmény
területenként hasonló. Elnéptelenedett
zsidó közösségek emlékeinek egy kis része
marad fent. Ezek vagy az épített örökség
részei: zsinagógák, imaházak, tanházak,
esetleg mikvék, amelyekben nem zsidók
laknak vagy akár gazdasági tevékenységet
folytatnak, a temetők. A legtöbb esetben
még tábla sem jelzi az épületeken, hogy
egykor milyen célt szolgáltak. Az adott te-

lepülések zsidó temetői vegyes állapotban
vannak, de leginkább gazosak, a síremlé-
kek rossz állapota jelzi csak, hogy egykor
népes zsidó közösség élt ott. Szomorú ké-
pe ez az 1940-es évek magyarországi zsi-
dó közösségeinek, elvétve találunk ott élő
zsidó emberek, akiknek csak az emlékei-
ben elevenek a zsidó hagyományok, de
nem gyakorolják azt.

Így elmondhatom a vidéki zsidóság, ki-
véve néhány nagyobb közösséget, mint a
debreceni, csak épített örökség részei, őr-
zik az egykor ott élt zsidóság emlékeit.
Jövője csak úgy lehet a vidéki közössé-
geknek, ha egyre nagyobb területen ka-
rolják fel (más településeket is beleértve)
a zsidó emlékek gondozását, programja-
ikkal teszik élővé azt. A programoknak
pedig minden érdeklődő számára nyitott-
nak kell lenniük.

A határon túli közösségek próbálnak
építkezni, minden tekintetben: közösség-
fejlesztés, programok szervezése, épület-
felújítások. Itt az anyagi források jelentik
az akadályt elsősorban, mint egyébként
sok más helyen is. A mi feladatunk, hogy a
határon túli közösségeket jelenlétünkkel,
szakmai és emberi támogatásunkkal se-
gítsük, így maradhat fent csak az 1700-as
évek közepétől híres magyar-vidéki zsidó-
ság emléke és így lehet jövője is.

� Milyen, zsidósággal kapcsolatos
tantárgyakat tanulhatnak Öntől a Debre-
ceni Egyetem hallgatói?

A Debreceni Egyetemen 2003-tól okta-
tok. Kezdetben a Néprajzi Tanszék mun-
katársaként, ma már a Történelmi Intézet
megbízott oktatójaként is. Büszkén mond-
hatom, hogy a néprajzos előadást fél-
évente száz fő, a történelmi előadásokat
pedig hatvan-nyolcvan fő látogatja, ami
függ az engedélyezett létszámtól. Ez fél-
évente közel kétszáz hallgatót jelent, akit
meg tudok ismertetni a zsidó hagyomá-
nyokkal és a zsidó kultúra más elemeivel
is. A Néprajzi tanszéken oktatott tárgyak
elsősorban néprajzi témájúak, mint pél-
dául: a zsidó folklór, a zsidó kultúra, a

holokauszt hatása, a csodarabbik világa.
A Történelmi Intézetben elsősorban a
szakrális terekről, az emlékhelyekről, a
holokausztról, és a zsidó kultúráról be-
szélek a hallgatóimnak. Ezen felül a zsi-
dósággal kapcsolatosan kutatásokat és
más projekteket is vezetek az egyetemen.

� A közelmúltban jelent meg verses
kötete. Melyek voltak irodalmi munkás-
ságának eddigi főbb állomásai? Miről
szól a mostani mű?

Igen. Ez az első önálló verses kötetem.
A kötetben több fő mondani való van; az
első Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni
képzelt levelezése, Miklós halála után,
amely egy kis irodalmi utazás is, hiszen a
költőnek több korábban általa megírt
versrészletére történik utalás. A másik a
zsidó örökségemre vonatkozó, még egy
másik rész az édesapám halála körüli
időszakra utal úgy, hogy az általa átörö-
kített zsidó hagyományokról írok, és van
egy rész a hitről, amely mindenki számá-
ra nagy jelentőséggel kell, hogy bírjon.

Korábban jelentek meg írásaim – ver-
sek, novellák – irodalmi szakportálokon,
mint a kulter.hu, vagy a kepiras.hu. De a
Breuer Péter által szerkesztett Halljad Iz-
rael! című műsorban is több írásom
hangzott már el. Van egy saját blog olda-
lam is, a hellerzsolt.wordpress.com,
amelynek több ezer aktív olvasója van.

Több kötet szerkesztésében is részt vet-
tem, ahol esszék, tanulmányok és novellák
jelentek meg tőlem. Jelenleg a Debreceni
Zsidónegyedhez kapcsolódóan a novelláim
szerkesztésével dolgozom, mely a saját
emlékeimen keresztül az erdélyi és a deb-
receni zsidóságot is bemutatja. �

PT

Bemutatkozik a Debreceni Zsidónegyed
Beszélgetés Heller Zsolttal 

D
ebrecenben születtem 1970-ben. Zsidó vagyok és annak is tartom magamat.
Apai nagypapám a debreceni Deák téri Zsinagóga utolsó kántora volt. A ha-
gyományok és a családom által közvetített örökség meghatározta és megha-

tározza a mindennapokban is az egész életemet.
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Később a rock zene, majd a csövesek
világa volt a témám – ahol már a Kádár
korban is találkoztam az ún. „zsidókér-
déssel”. Némileg kiábrándulva saját (tár-
sadalom) megváltó szerepemből, 1982-
83-ban egy nagyobb csavargásba kezd-
tem – illegálisan, hiszen a Kádár korban
nem lehetett szabadon utazni – aminek a
végén Izraelben kötöttem ki, s ahol egy
(amúgy érvénytelen) útlevélen kívüli 2
hetes vízummal, fél évet tartózkodtam,
kipróbálva, amit az ország adhatott: ki-
bucot, mosávot és jesivát.

Új identitásommal felvértezve indítot-
tam el újra a Múlt és Jövőt,- ugyanis ko-
rábban is szerettem volna folyóiratot ala-
pítani – csak akkor rock, vagy jazz fó-
rumban gondolkodtam.

A folyóirat szerkesztéséhez való tudni-
valókat az egy leckével a tanítványai előtt
járó tanár módjára szedtem össze. Később
1990-1992 – között tanultam a jeruzsá-
lemi Héber Egyetemen, amit megszakí-
tott az Öböl háború – tanulóból átmen-
tem a Népszabadság tudósítójába – majd
2000-től 2015-ig szintén a jeruzsálemi
Héber Egyetem keretében Ph.D-ztem, sőt
posztdoktori szakaszomat is ott töltöt-
tem. Három éve ismét Budapesten élek,
egy izraeli feleséggel is gazdagodva, mert
már olyan távolból nem lehet csinálni a
folyóiratot és a kiadót. Érdekes történel-
mi korba tértem vissza, mind a magyar,
mind a magyar zsidó történelem szem-
pontjából – mégha ezek az új korszakok
nem vigasztalóak, vagy reményteljesek is.

� Mikorra nyúlik vissza a Múlt és Jövő
című lap története?

A Múlt és Jövő-t Patai József alapította
1911-ben egy antológiával, 1912-ben in-
dult a folyóirat, amely 1944 márciusáig
jelent meg. Jómagam azért választottam
a nevet 1988-ban, szintén egy antológiá-
val – ki hinné ma? Schmidt Mária javas-
latára – mert arra gondoltam, hogy az

idősebb embereknek ismerősen cseng ez
a név, s segít a közönség toborzásban.
1990-től jelenünk meg évente négyszer.

Eleinte az ún. „zsidó reneszánsz” kife-
jeződésének képzeltem a folyóiratot. Elég
korán rájöttem, hogy ez egy csalóka álom
volt. A holokauszt következményei Ma-
gyarországon olyan súlyosnak mutatkoz-
tak – hogy az oly gazdag, de meglepően
mégis oly rövid magyar zsidó történelem
– különösen a kultúra területén – foly-
tathatatlan. (Erről írtam egy esszét: „A
halott arcán növekvő szakáll” címen – és
a cím metaforájában benne van a helyzet
lényege is. Ezért tíz év elteltével inkább az
vált a célommá, hogy a magyar zsidó iro-
dalom kincseit poroljam le, gyűjtsem
össze és kanonizáljam. 

� Milyen gyakran jelenik meg az új-
ság? Kiknek szól elsősorban?

Ebből adódóan változott a megcélzott
olvasóközönség, s a szerzők is. Amikor
elindultunk az volt a gondolatom, hogy
szellemi táplálékot, s méginkább: vonz-
erőt, attraktivitást kell nyújtani mind-
azoknak, akik a zsidó azonosságban kí-
vánnak megerősödni, visszatérni, vagy
beleszületni. (Annál is inkább, mert a
rendszerváltás utáni Magyarország tár-
sadalma a szocialista kényszerzubbony
után visszatért a keresztény gyökereihez,
s ezért a zsidóknak (ama viccbeli „bel-
gáknak”) is muszáj lett valahova tartoz-
niuk. Amikor a Múlt és Jövőbe belekezd-
tem, számos olyan író, értelmiségi élt, aki
a holokauszt előtt eszmélkedett, s ők let-
tek a lap alapszerzői. Az évek során, külö-
nösen az elmúlt években állandóan nek-
rológokat kellett írjak, micsoda kitűnő
emberek sora ment el, s a helyükbe nem
lépett új nemzedék – sajnos betöltve a
metaforám üzenetét: már a halott arcán
sem nő szakáll. De nem irodalomból vett
példával: Scheiber Sándor, Schweitzer Jó-
zsef formátumú rabbik születtek-e? Pe-

dig ők sem sorolhatók ahhoz a nagy nem-
zedékhez, amely egy korszakban, Buda-
pestet jelölte ki a zsidó tudományok fővá-
rosának.  Mindezért a Múlt és Jövő írói és
olvasói közönsége megváltozott: azoknak
szól, akik ezt a csodálatos magyar zsidó
aranykort (1890-1944) szeretnék megis-
merni, s beépíteni az egyetemes világ- és
magyar kultúrába.

� Számos könyvet jelentetnek meg
évről évre. Mióta működik a kiadó? Me-
lyek voltak az eddig kiadott legfontosabb
könyveik?

A kiadó a folyóiratból nőtt ki szervesen.
(Hogy a munkatársainkat el tudjuk – fe-
lében – tartani, s hogy a megközelített
témákat és szerzőket könyv terjedelem-
ben és mélységben tudjuk reprezentálni.
Első könyvünk Scheiber Sándor beszéde-
inek gyűjteménye volt.

Közel 250 könyvünk jelent meg, nehéz
lenne fontossági sorrendet felállítani. Ki-
emelném a Pap Károly sorozatot, a most
futó Szomory Dezső sorozatot, vagy Hel-
ler Ágnes könyveit, akinek több, mint egy
tucat művét jelentettük meg. Vagy a Ma-
gyar-zsidó költészet kétszáz éve című
gyűjteményt, amely a reformkortól a for-
radalmak koráig tekinti át ezt a történel-
mi folyamatot – lírai szemszögből, amely
szerintem reprezentatívabb, akármilyen
történelmi elemzésnél. Most éppen egy
nagy felfedezésem lázában élek – Pásztor
Béla megtalált és összegyűjtött versei ki-
adásakor. Ezt azért emelem ki itt, mert a
holokausztban fiatalon elpusztított költő
a gyermekkorát Vágbesztercén töltötte, s
az a táj és történelem mélyen beívódott a
költészetébe. �

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Múlt és Jövő
Beszélgetés Kőbányai Jánossal  

N
yolc éves koromtól, mióta Jókai Mór: Janicsárok végnapjai című regényébe be-
lekezdtem, író szerettem volna lenni. Ettől – sajnos, nem sajnos? – eltérített a
szociográfia, ez az irodalom és szociológia, valamint az újságírás mezsgyéin

fekvő – speciálisan magyar – műfaj. Jogi egyetemet végeztem, az első szociográfiám
– Sírkő Gyalog Józsefnek – ezzel volt kapcsolatos, ezzel léptem be az irodalmi életbe,
egy hangsúlyos Mozgó Világ (a régi, az igazi) közlés után a hetvenes évek közepén.
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Szintén az ő szavaival élve:  „Simonból
a műveltség mellett nem hiányzott az
empátia a tudás, az alázat, ami lehetővé
tette számára, hogy nem vallásos zsidó-
ként ugyan, de büszke és hazájáért kiálló
izraeliként úgy adta át a Közel-Kelet
egyik legősibb népe legfiatalabb országa
polgáraként saját hazája narratíváját,
hogy az egyrészt ne sértse mások önképét
és identitását, másrészt pedig hozzásegít,
hogy a szemben álló felek úgy vitatkoz-
zanak egymással, hogy legalább átfogóan
ismerjék meg egymás álláspontját.”

Miután 67 rokonát vesztette el a holo-
kauszt során és bátyja Ávri Segali festő-
művész, 1946-ban alijázott - Izraelbe
költözött -, ő 1949-ben követte, szülei
pedig 1950-ben érkeztek az országba. 

Izraelbe érkezésekor elhatározta, hogy
a múltat Magyarországon akarja hagyni,
ahogy egyik interjújában fogalmazott, és
nekem is ezt a képet említette: „Dühös
voltam és gyűlölettel telt meg a szívem…
A magyarságomat bezártam egy fiókba, a
kulcsot pedig eldobtam.” Nem szólalt
meg többé magyarul – legalábbis akkor,
1949-ben úgy gondolta, hogy soha többé.
Székelyből Segali lett. A kezdetben kibuc-
ban dolgozott, ő is elvégezte a katonai
szolgálatot, majd jelentkezett a Zeneaka-
démiára, opera- később pedig operett
énekes és színész lett. Feleségét is a szín-
házban ismerte meg, akinek haláláig 43
évig éltek együtt. A 60-as években tért át
az idegenvezetésre, luxusjachtok kultúr-
tisztjeként bejárta a világot. 1987-től ve-
zetett Magyarországról érkező csoporto-
kat. 39 év után szólalt meg magyarul, és
olyan hibátlanul beszélt, mintha soha
nem hagyta volna el szülőföldjét. 

„A bezárt fiók kulcsa ezzel visszarepült
hozzám, én meg kinyitottam.”- emléke-
zett, majd így elmondta, hogy ma már
nincs benne harag. Több magyar, Izraelt
bemutató ismeretterjesztő film szereplője
volt. „Magyarország a kulturális otthonom,
Izrael pedig a hazám”. Ipolysághoz Büch-
ler nagyszülei miatt, Komáromhoz roko-

nai, a Lőwinger családnál töltött emlékeze-
tes vakációk miatt kötődött különösen. Ő
volt Izraelben Göncz Árpád legendás köz-
társasági elnök és több államférfi kísérője
is. A magyar államtól Pro Cultura Hungari-
ca kitüntetést kapott.

Marianna D. Birnbaum, Los Angelesben
élő magyar származású irodalmár pedig
így fogalmazott vele kapcsolatban: „Si-
mon Segali, vezetőnk, egy másik kis izra-
eli csoda, az izraeli történelem és kultúr-
történet kiváló tudora, több mint hatvan
év izraeli élet után, a tiszta magyar nyelv
hithű őre, színész, énekes, komédiás, fi-
lozófus és humorista.”

Simon éveken át publikálta érdekes
történeteit az általam szerkesztett Hét
Tükre című izraeli magyarnyelvű folyó-
iratban, majd könyvet jelentetett meg,
Simon mesél” címmel népszerű írásaiból.
Ezekben a történetekben jelképes sorsok,
fájdalmas emlékezések követik egymást,
a fájdalom mellett optimizmust, humort
egészséges jókedvet sugároznak írásai.

Simon az üldöztetések után fiatalem-
berként lehetőséget kapott arra, hogy
„ősi új hazájával” együtt nőhetett fel,
majd később arra, hogy Magyarországra
látogatva otthonról haza mehessen láto-
gatóba, több alkalommal e sorok írójával
is. Szívében az elszenvedett sérelmek mi-
att már nem táplált gyűlöletet.

Állandó előadója volt az izraeli ma-
gyarajkú kluboknak, többek közt a Ne-
tanjai Immánuel Bné Brit Páholynak is.
Erről így ír búcsúztatásképpen Egervári
Vera újságírónő: ”A közönség tudta,
hogy a remek szórakozáson kívül mindig
kap valamit, valami egyéni, tanulságos
megállapítást, életbölcseletet, néha a rá
nem igazán jellemző komolyabb téma-
körben. Egyik ilyen alkalommal nagy
szeretettel beszélt a nagyapjáról. Mesél-
te, hogy gyakran sétáltak együtt a hábo-
rú előtt városukban, ahol sok koldus ké-
regetett. Nagyapja mindig adott egy kis
összeget valamennyiüknek. Simon meg-
kérdezte tőle:

- Nagyapa, miért adsz minden koldus-
nak? Kérdés formájában kapott választ:

- Tudod mennyivel jobb így csinálni,
mint így? - ezzel tenyerét adakozó formá-
ba helyezte, majd kérő formára váltott.

A nagyapa válaszát természetesen il-
lusztrálva kapta meg a hallgatóság. Si-
mon egész életében a nagypapa példáját
követve, sok nemes célra adakozott. Sze-
rette az idegenvezetést. Számos történe-
tet hallottunk útjairól, tájakról, esemé-
nyekről, emberekről Simon mesél c.
könyvében.

Önmagát így mutatta be: “Székely La-
ciként kezdtem, aztán átmentem a Si-
mon Segaliba. Nőorvos akartam lenni,
de Hitler megváltoztatta terveimet... 49-
ben alijáztam, és egy negevi kibucban
lettem földművessé, de amit ültettem,
megették a sivatagi rigók. Így lettem
madárijesztővé. Aztán drámaiskola és
Zeneakadémia. Íme, kész operaénekes. –
Tönkrement az Opera. Fordul a forgó-
színpad, zenei vígjátékok jönnek, héber,
majd jiddis nyelven, de – kihal a közön-
ség. Kultúrtiszt egy utasszállító hajón,
még vagy egy ideig, de – eladták a hajó-
kat. Most jön az idegenvezetés, de jön-
nek a háborúk is: a 67-es, a 73-as, a 82-
es, egy pár autóbusz robbanás és meg-
halt a turisztika. Írtam a Hét Tükre című
világhírű hetilapban –, erre tönkrement
az újság. Sikeres karrierem a magyar
nyelvű klubokba irányított előadásokat
tartani. Az Istenért, csak éljenek a klub-
tagok 120 évig!”

Drága Simon! Te sajnos nem érted meg
ezt a bűvös kort. Nyugodj békében! Emlé-
ked legyen áldott! �

Schlesinger Hanna (Tel-Aviv):
Simon már nem mesél

É
letének 86. évében elhunyt Simon Segali, a legendás izraeli idegenvezető.
„Simon esete bizonyítja, hogy az idegenvezetést is, mint minden más mun-
kát, lehet – mondhatni – művészként is művelni” - mondta róla dr. Jung-

bert Béla nyugalmazott nagykövet.

Simon Segali a tel-avivi Tulip magyar
étteremben az utolsó születésnapján.



75. fejezet: 
Anyák napja a távolban

(2012. május 6.)

A
z egyetemről hazafelé tartva elmel-
lőzök egy virágboltot. Szívem sze-
rint betérnék, s vennék Anyák nap-

jára egy csokrot vagy cserepes növényt. Vennék, ha Pesten eset-
leg Komáromban lennék, s tudnám, órákon belül személyesen
átadhatom az ünnepeltnek. Múlt vasárnap reggel arra riadtam,
hogy Anyák napja van, s azonnal a telefonom után kaptam, hogy
sms-t írjak. Anya csak tegnap árulta el, egy héttel tévedtem…
Hát igen az év különleges napjaival, születésnapok dátumaival,
évfordulókkal mindig hadilábon álltam. Ha már anyunál tar-
tunk, szólnom kell a Posztdok Naplóban a családi háttérről,
amely nélkül sokkal nehezebb lenne idekint egyedül. Jó érzés,
hogy mindig ott vannak a háttérben, megoszthatom velük él-
ményeimet, tanácsot kérhetek tőlük, s beszámolnak a két szá-
momra oly fontos Duna-parti település, Komárom és Budapest
történéseiről. Néha szeretnék újra kicsi lenni, anya bejönne es-
te mesélni. Valamelyiket a kedvenceim közül, arról hogyan is-
merkedtek meg apuval,… hogyan költözködtek anno Tanyra… A
történet végén betakarna, odatenné a kedvenc kis, frissen mo-
sott rongydarabot a fejem mellé. Télen rám adná a manó-sap-
kát a kincskereső kisködmönnel, hogy óvjon a hidegtől. Nyáron
újra mindennap elmennénk a strandra, az első pancsolás után
lángost kapnánk, a második után tejszínhabos gofrit… Köszönt-
se hát a mai blogbejegyzés az ANYÁKAT, akik mindig ott állnak
lányaik/fiaik mellett, nem csak ezen a napon.

(2012. május 12.)
A megfáradt nanomunkás csütörtök délelőtt… ideje van a hét-

végének Lassan vége felé közeleg egy újabb otthonülős izraeli
hétvége. A két héttel ezelőtti háromnapos, hétszáz kilométeres
csavargás fáradalmait még mindig nem sikerült “kiheverni”.
Így szombat este olyan jól esne még az a vasárnap, tudom-tu-
dom, a péntek szabad volt. Miután kirugdostam magam az ágy-
ból, Givatayim felé vettem az irányt. Nem volt semmi különö-
sebb úti célom, gondoltam felszállok a buszra, s addig megyek,
míg nem érzem úgy, elég volt a tömegközlekedési eszközből.
Hosszú hónapok óta keresztezem az itteni utcákat, mégis hihe-
tetlen, itt gurulni vagy lépkedni Weisz Jehosua bácsi „Nagyme-
gyertől Givatayimig” című élettörténeti írásának helyszínén.
Szavai a fülemben csengenek minden alkalommal:

„Levelezésünk folyamán András megkért, hogy írjam meg
élettörténetemet „Nagymegyertől Givatájimig”. Nagy meglepe-
tésemre, a történet részletei nemcsak a nyomtatott Hitközségi
Híradó lapjain, hanem a hitközség weboldalain is megjelentek,
amelynek webmestere nem más,… Ezúton óhajtom hálámat és
köszönetemet kifejezni neki, kezdeményezéséért és sok meleg,
bátorító szaváért, amit sorozatom írása folyamán kaptam tőle.”

Végpontként a már egyszer bebarangolt givatayimi pláza sze-
repelt a menetlevelemen. Idáig végül nem jutottam el. A szom-
szédos kerület, azaz helyesebben kisváros üzletekkel szegélye-

zett, központi utcáinál nem mentem tovább. Elbúcsúzva a 63-
astól, egy „100 forintos” boltban találtam magam. Amikor az
eladó megkérdezte, keresek-e valamit, jeleztem, csak azon tö-
röm a fejem, mit is kéne vennem. „Ja, akkor jó.” – mosolyodott
el. A nagy pénteki bevásárlás során három dolgot szereztem be.
Azt gondolom, ezektől jobban semmi sem jellemzi az izraeli
posztdok napjaimat:

1. egy háromsékeles, aranyszínű műanyag kiddus-poharat,
mégiscsak a Szentföldön van az ember, s hamarosan beköszönt
a hetedik nap, a Sabesz,

2. Három pár zoknit – jelezvén, az öngondoskodásról, meg a
szabadnapon sem feledkezhet meg a külhonba szakadt kutató,

3. egy 3D puzzle hajó-modellt – valószínűleg, hogy kiéljem a
nyelvi korlátaim miatt idekint nagymertekben elfojtott kreatív
hajlamaimat.

Ezzel a három kultikus tárggyal indultam neki két egymásra
nagyjából merőleges utca alaposabb szemrevételezésének. Ha már
az öngondoskodásról beszeltem, a zuborgó gyomrom jelezte, ide-
je elkölteni az ebedet. Lényegében a buszról is már a sarkon álló,
csábítóan hívogató kisvendéglő énekelt le. Odaérve picit csalód-
tam, egy humuszos kajálda volt. Felmerült, hogy feloldom a csi-
cseriborsó krémre bevezetett embargót, de az előttem alló hétvé-
gi másfél nap miatt nem mertem kockáztatni. Kicsit lejjebb rá is
akadtam egy másik, az előzőnél sokkal zsúfoltabb helyre. Ahol so-
kan vannak, ott biztos jól is főznek. A Nelson 33-ban angol étlap
nincs. Az eddigi tapasztalataim szerint az éttermek kb. felében
gondolnak csak a héber nyelvvel hadilábon álló vendégekre. Szó-
val a végen a héber nyelvű étlapot nem hagyta ott a Csabitlan mi-
niszoknyás pincérlány, helyette egy „élő-menüsor”, angolul az
előző hölgynél meg jobban beszelő társa világosított fel a hely kí-
nálatáról. A harmadik vagy negyedik szó a HAMBURGER volt, jó ne
is folytassa, emellett döntöttem, törtem le a lelkesedését pillana-
tokon belül. A jelentős méretű, ízletes adag kiütött, sétáltam meg
pár tömböt, aztán vissza a buszmegállóba. A zöldséges előtt meg-
torpantam, vonzott a mostanság megjelenő, meg nem túl olcsó
sárga- es őszibarack, valamint a cseresznye látványa. No, majd az
uzieli zöldségesnél – minek cipeljem innen. Persze visszaérkezé-
semkor ott csak narancsot, almát es grapefruitot láttam, amelyek
szerintem hetek óta állnak ugyanazokban a halmokban, nem túl
vevőcsalogatóan… Így nem ettem gyümölcssalátát a hétvégén… �

FOLYTATJUK

IZRAEL | ÉLMÉNYEK

PASZTERNÁK
ANDRÁS

Kék-fehér hétköznapok
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
Új év, új ígéretek

Izraelben sok nézeteltérés van a min-
den napi életben a vallásos és a nem val-

lásos világnézetűek között. Hogy kinek, van igaza, nem fogjuk
eldönteni. Nem próbáljuk megérteni azt, amit lehetetlen és a tu-
datlanság miatt előhívjuk a képzeletbeli hasonlatosságot, el-
képzeljük azt, amit szemünkkel sosem látunk.

Izrael népe már 40 éve zarándokolt a sivatagban, egyhangú
ételeket már megunták, vágytak valami másra. Mózes ötödik
könyvében a Dvárimba találjuk azt az ígéretet, hogy kis türelem
után a vándorlók olyan országba fognak érkezni, ahol "búzát és
árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és
méznek a földjére" találnak.  Ezek a hét alapétek található a Ká-
naán földjén, ahova a Jó Teremtő vezeti a népét. Az ígéret be lett
tartva, és a hét alapétek képletesen kíséri az Izrael népét és a
vallását.

Mai napig találhatók ezek az alapételek zsidó ünnepek étlap-
ján. Vannak, akik a Dvárimba említett mézet datolyának értel-
mezik, mert szerintük akkori időkben az ország elég kopár volt,
nem ismerték a mézkészítés technikáját, csak a datolyamézet
szokták elkészíteni. Valójában ez nem egyértelmű és mind a
kettőnek megvan a fontossága. Rosh Hásháná, az új év kitűnő
alkalom hogy új ígéreteket tegyünk. A két legnépszerűbb ígéret,
aminek nincs vallási jellege: az új évben le fogok fogyni és csak
tápláló és egészséges ételeket fogok az asztalra tenni. A lefo-
gyásra nincs semmi különleges ajánlatom, mivel a saját tapasz-
talatom szerint hamarabb lehet elérni egy hold felé egy kutató
küldöttséggel, mint lefogyni pár kilót, de az egészséges és táp-
láló ételekről tudok pár tanácsot adni. Az első tanács, amely

mostanában irányvonallá vált az, hogy a mindennapi étlapon
három, és ha lehet, négy félét fogyasszunk a hét alapétekből.
Mivel mindenki szereti a kenyeret és a süteményeket, a búzát és
az árpát könnyű elfogadni. A szőlőt, fügét és a gránátalmát az
őszi ünnepek friss és ízletes. Az olívaolaját és az olívabogyót
egész évben használjuk, úgy a datolyát meg datolya mézet is.
Ebből látszik, hogy azt az ígéret, hogy egészségesen fogunk táp-
lálkozni, könnyű betartani. Vannak más alapételek, amelyek,
fontosak és egészségesek, de mi az őszi ünnepek alkalmából a
bibliai alapételeket használjuk fel.

Datolyás résztelt máj:
Hozzávalók: 1/2 kg csirkemáj kikóserozva és kis darabokra

vágva. 2 nagy fej hagyma, 10 db kimagozott datolya, 1 pohár
édes vörös bor, kevés olaj, só, pirospaprika és liszt.

Elkészítés: Olajban megpirítjuk az apróra vágott hagymát,
hozzáadjuk a májdarabokat. Majd pár perc főzés után a datolyá-
kat. Utána megszórjuk piros édes paprikával, és kis liszttel és
hozzáötjük a bort. Tálalás előtt sózzuk meg. 

Libamell, olívabogyó és füge saláta
Hozzávalók: 1 db füstölt libamell felszeletelve, 1 fej friss salá-

ta, 10 db olajbogyó kimagozva, 5 db füge, négyfelé vágva, só,
olívaolaj, balzsamecet.

Elkészítés: Szép tálba rakjuk a metéltre tépkedett salátát, a
szeletelt füstölt libamellet díszítve a fügével és az olívabogyók-
kal. Tálalás előtt megsózzuk és meglocsoljuk az olajjal és az
ecettel. �

B
eköszöntött az új év, 5779-es év a világ teremtése óta. Lehet mondani, hogy a világ sokat fejlődött
azóta és az emberiség szép eredményeket ért el. Ez nem az a hely ara, hogy megoldjuk azt a kérdést,
amit mindenki ilyenkor kérdez a két keltezésről, illetve azok, akik kételkednek arról, hogy mikor

teremtődött a világ, és hogy oldjuk meg az különbözőséget a vallás és a tudomány között. 
DR. ORNA
MONDSCHEIN

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL

� Milyen tervei vannak a jövőben?
Éppen egy Izrael 70, folyóirat számot

szerkesztek, amely egy kicsit késve, au-
gusztus végén jelenik meg. Egy számom-
ra szokatlan feladatra vállalkoztam, egy
Pásztor Béla és egy Somlyó Zoltán estet
szervezek, neves színészekkel és zene-
szerzőkkel, ugyanis a mai világban, a pa-
pírra nyomtatott szöveg mellé kell vala-
mi plusz, hogy eljussunk az olvasókhoz.
Ezeket ősszel tervezzük megrendezni, a
PIM-ben, illetve a Várbazárban a Margó
Fesztivál keretében.

� Hol találkozhat Önökkel a közönség?
Hol vásárolhatók meg a kiadványaik?

A könyveinket a legtöbb könyvesbolt

árulja Magyarországon. Amikor Pozsony-
ban jártam, próbáltam ottani könyvter-
jesztővel is felvenni a kapcsolatot – bi-
zony nehezebb eljutni a határon túli ma-
gyar olvasókhoz, könyvtárakhoz, mint a
régi, szocialista időkben. Rendszeresen
ott vagyunk a Budapesti Könyvfesztiválon
és az Ünnepi Könyvhéten. Legközelebb a
Pozsonyi Pikniken lesz standunk. A
www.multesjovo.hu-n elérhető minden
információ. A mai ínséges időkben a leg-
hasznosabb, ha a szerkesztőségünkből
személyesen, vagy posta útján rendelik
meg a könyveket és fizetik elő a folyóira-
tot. Sőt: azok számára is előmozdítják
ezt, akik nem tudják megfizetni.

� Hogyan látja a kis vidéki és határon
túli közösségek jövőjét?

Beszéltem a holokauszt rettenetes
pusztításáról. Ez elsősorban a vidéki kö-
zösségeket érte, s ebből a szempontból
idetartoznak a határon túli közösségek is.
Erdélyben többször jártam a Múlt és Jövő
programját propagálni, két éve a pozso-
nyi Magyar tanszéken tartottam előadást
a magyar zsidó irodalomról (Csehy Zoltán
meghívására) – legutoljára alig másfél
hónapja a brünni magyarok számára
szervezett találkozót velem, fiatal kollé-
gám Haklik Norbert, aki ott él. Ezekben a
kis szórványokban még fontosabb, hogy
eljusson a könyv, a folyóirat, és az élő be-
széd. Mióta visszajöttem Izraelből, fontos
programom, hogy ezekben az utolsó idők
utáni időkben még találkozzunk. �

PT
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ROZHOVOR | ŽIDOVSTVO

�Aká je história židovskej štvrti v Třebíči?
Židé přicházeli do Třebíče již ve středo-

věku, pravděpodobně ve 13. století, kdy
zde začala rozsáhlá přestavba benedik-
tinského kláštera a přítomnost stavební
huti mohla přitahovat pozornost židov-
ských obchodníků. První písemná zmín-
ka pochází až z r. 1338. O Židech ve městě
se dále zmiňuje tzv. Pernštejnský urbář z
r. 1573, kdy v Třebíči žilo šest židovských
rodin. Od té doby počet židovských rodin
pozvolna narůstal, zejména pak v polovi-
ně 17. století, kdy k nám přicházeli Židé z
Ukrajiny, prchající před nenávistí kozác-
kého náčelníka Bohdana Chmelnického, a
z Vídně, odkud byli v roce 1669 vypověze-
ni a museli odejít.

V roce 1723 vydal majitel třebíčského
panství Jan Josef z Valdštejna tzv. tran-
slokační patent, kterým uzavřel židovs-
kou komunitu do tzv. ghetta na levém
břehu řeky Jihlavy. Ghetto bylo postave-
no tak, že se do něj mohlo vejít a vyjít
jen skrz jedinou bránu. Tvořilo ho víc
jak 120 bytových domů, z nichž většina
se dochovala dodnes. Po roce 1848, kdy
došlo ke zrovnoprávnění Židů s ostat-

ním obyvatelstvem, bylo ghetto zruše-
no a Židé se rozšířili do dalších částí
města. Mnozí z nich se odstěhovali za
prací, zejména do Vídně a okolních če-
ských měst. 

Před druhou světovou válkou žilo v
Třebíči asi 300 Židů. Byli to řemeslníci,
kožešníci, obchodníci a továrníci. Většina
z nich byla v květnu 1942 dvěma trans-
porty odvezena nejdříve do Terezína a
následně do vyhlazovacích táborů na vý-
chodě. Zpět se po válce vrátilo pouze ně-
kolik přeživších, ti už však neměli dosta-
tek energie na obnovení komunity, která
zanikla a není v Třebíči dodnes.

Od 17. století stojí v Třebíči dvě synago-
gy, jedna z nich už ve třicátých letech 20.
století nebyla využívána k bohoslužbám,
druhá byla uzavřena v r. 1942. V současné
době slouží jedna ze synagog potřebám
Církve československé husitské, druhá
slouží jako muzeum a místo k pořádání
kulturních akcí.

� Odkedy je štvrť zapísaná do zozna-
mu UNESCO?

Židovská čtvrť se židovským hřbitovem

a bazilikou sv. Prokopa je na Seznamu
UNESCO od r. 2003, v letošním roce si te-
dy připomínáme 15. výročí od zápisu na
tento prestižní Seznam.

� Na aké účely sú budovy použité? Exi-
stuje ešte židovská komunita v meste?

Židovská komunita v Třebíči zanikla za
války. Naprostá většina židovských domů
však stojí dodnes. Domy jsou většinou v
soukromém vlastnictví, obydlené neži-
dovským obyvatelstvem. V některých
fungují romantické kavárničky, cukrárny
nebo umělecké galerie. 

� Kedy a ako je  možné navštíviť
komplex?

Židovská čtvrť jako celek je volně pří-
stupná každý den v týdnu 24 hodin den-
ně. Pokud jde o interiéry budov, je možné
navštívit Zadní synagogu a Dům Selig-
manna Bauera, kde je dnes ukázka ži-
dovské domácnosti. Turisté, mající zájem
o prohlídku židovské čtvrti s průvodcem,
si mohou objednat průvodcovské služby v
našem informačním a turistickém centru
u Zadní synagogy.

� Od kedy organizujete festival Šama-
jim? Čo je hlavným cieľom tejto udalosti?

První ročník festivalu Šamajim se konal
tentýž rok, kdy byla židovská čtvrť zapsána
na Seznam UNESCO, tedy v roce 2003. Fes-
tival navazuje na židovskou kulturu, která
byla s Třebíčí spjata po staletí, navazuje na
židovskou historii a tradice a snaží se veřej-
nosti představit to nejzajímavější z oblasti
hudby, umění, židovské kuchyně, a to for-
mou výstav, koncertů, přednášek a ochut-
návek židovských pokrmů. �

PT
(text připravila Renata Poulová)

Židovská štvrť v Třebíči
Rozhovor s Dášou Juráňovou 

M
ám to potěšení a radost pracovat v jednom z nejkrásněších míst na světě – v
židovské čtvrti v Třebíči. Provázím návštěvníky a vyprávím jim o historii ži-
dovské komunity v našem městě. S mými kolegy plánujeme a připravujeme

akce zaměřené na židovskou kulturu, oslavy židovských svátků, vzpomínkovou akci k
uctění obětí šoa, Oživené židovské město a v neposlední řadě rovněž festival židovské
kultury Šamajim. V Zadní synagoze pracuji už od roku 2002 a stále mě to baví. 
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Ktoré boli najvýznamnejšie obdobia
histórie židovskej komunity v Liberci?

Významná období (v pozitivním smyslu)
v historii židovské komunity v Liberci byla
dle mého názoru dvě období. Za první po-

važuji 80. léta 19. století, kdy vzkvétající ži-
dovská obec postavila v centru města krás-
nou synagogu. Synagoga B-hužel nepřes-
tála listopadový pogrom roku 1938. Druhé
významné období bylo v 90. letech 20. sto-
letí, kdy se liberecká obec po sametové re-
voluci znovu osamostatnila a začala znovu
rozvíjet židovský život v Liberci, v roce
2000 byla otevřená nová synagoga, posta-
vená na místě té původní.

� Ako vyzerá v súčasnosti židovský ži-
vot vo vašom meste?

Naše židovská obec zajišťuje pro své
členy zejména náboženský život reform-
ního směru, kulturní činnost a jejich so-
ciální potřeby. V rámci své územní pů-
sobnosti pečujeme o kulturní a nábo-

ženské památky (synagogu, hřbitov, Pa-
mátník obětem šoa apod.). Podporujeme
vzdělávání svých členů v židovských tra-
dicích a přispíváme k všeobecnému vzdě-
lání o judaismu a židovské historii, zej-
ména při práci s mládeží (pořádáme
přednášky a besedy pro školy v celém Li-
bereckém kraji). Aktivně vystupujeme
proti všem projevům antisemitismu, fa-
šismu, nacismu, rasismu, xenofobie, pro-
ti jakékoliv diskriminaci a chráníme pa-
mátku židovských obětí. Dvakrát ročně

jezdíme na tryznu do Terezína a každý
rok pořádáme ve spolupráci s Institutem
Terezínské iniciativy čtení jmen obětí šoa
na Jom ha-šoa, ve spolupráci s kanceláří
primátora pořádáme každoročně vzpo-
mínku ke Dni holocaustu. Naším hlavním
cílem je péče o starší členy a ostatní pře-
živší holocaustu. Jsme velmi otevření
směrem k veřejnosti, naše akce většinou
volně přístupné. 

� Spolupracujete s ostatnými obcami
ČR? Máte kontakty so susednými ŽNO na
Slovensku, Nemecku alebo v Polsku?

S ostatními obcemi v ČR v rámci Fede-
race židovských obcí spolupracujeme. S
obcemi na Slovensku kontakty nemáme.
Ale pozvali jsme na vzpomínkovou akci k
výročí listopadového pogromu z roku
1938 p. Igora Rintela (předseda Ústredné-
ho zväzu ŽNO v SR), tak se těším, že se
poznáme. Pozvali jsme také zástupce ŽO
z Německa a Polska. Čas od času naši obec
někdo z Německa, z Polska či Slovenska
navštíví, ale doposud jen soukromě, za-
tím nikdy nešlo o oficiální kontakty.
Zdravím p. Wernera z bratislavské ŽO,
který byl u nás před lety na návštěvě.

� Ako vidíte budúcnosť židovskej ko-
munity? Aké sú vaše vízie ohľadne men-
ších miest?

To je těžká otázka. Osobně bych byla vel-
mi ráda, kdyby se podařilo udržet všechny
naše aktivity (bohoslužby, přednášky, osla-
vy svátků, výuku, občasné koncerty, výsta-
vy atd.) tak, jako doposud. V tom je velká
výzva, neboť počty našich členů se pomalu
snižují. Bylo by dobré, aby více přicházeli
mladí lidé a rodiny s dětmi, v nich je naše
budoucnost. Také bych ráda, aby se podaři-
lo získávat finanční prostředky na sociální
služby pro tzv. druhou generaci přeživších,
která se díky svému věku stává stále více
potřebnější.  V ČR je v rámci Federace ŽO
deset obcí, všechny ve větších městech, čili
působnost těchto obcí je často větší než v
rámci jednotlivých krajů. Menší města ne-
mají vlastní židovské obce. �

PT

Židovský život v Liberci
Rozhovor s Leou Květ 

J
menuji se Lea Květ a na obci pracuji 13 let jako sociální pracovnice a tajemnice,
vystudovala jsem obor sociální práce a později ještě mezinárodní vztahy. Do ob-
ce jsem začala docházet v roce 1998, jsem vdaná a mám tři dcery.

Lea s mužem a dcérou
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ŽNO v Komárne , Klub Šalom a vydá-
vanie Spravodajcu podporili: Ava
Hirsch, JUDr. Pál Vass a anonymní dar-
covia. Ďakujeme!

�
Počas sviatkov bude kancelária ŽNO v

Komárne v nasledujúcich dňoch zatvore-
ná: 10.-11., 18.-19. a 24.-25. septembra,
1.-2. októbra. Od 3. októbra pokračujeme
podľa zaužívaného poriadku a srdečne
očakávame našich návštevníkov!

�
Komárňanský židovský cintorín ne-

bude možné navštevovať v nasledujú-
cich dňoch: 10.-11., 18.-19. a 24.-25.
septembra, 1.-2. októbra, ani v sobot-
ných dňoch.

�
Knižnica Bélu Spitzera je bohatšia o

ďalšie publikácie a knižky. Srdečne oča-
kávame našich čitateľov.

Nástenka
krátke správy

Smútočné
oznámenie

V uplynulých dňoch odprevadili v Tel
Avive na poslednej ceste významného
maďarského sprievodcu 

Šimona Segalita
(1933-2018), 

ktorý v posledných rokoch viackrát
navštívil Komárno. Počas týchto návš-
tev zavítal aj do Útulku a oboznámil sa
s históriou našej komunity. Niekoľkok-
rát sme sa s ním stretli aj v Izraeli, na-
čúvali sme jeho historkám z detských
rokov, spomienkam na Terezín a dob-
rodružstvám zo Svätej zeme. Smútime
spolu s rodinou zosnulého, jeho pami-
atku si navždy zachováme!

Vážení čitatelia! Prosíme Vás, aby ste podľa Vašich možností podporovali programy
ŽNO v Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Poukázanie peňazí z územia SR:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

Poukázanie peňazí zo zahraničia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno
alebo
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Žiadame Vašu podporu

� Dlhšie než pol roka sme organizovali, písali a rozprávali o tom... a nakoniec
sa to splnilo. 14. apríla 2010, na úsvite stál malý autobus pred Menházom, čo bo-
lo signálom toho, že teraz sa stáva realitou najväčšie podujatie našej ŽNO, náš
vzdelávací program roku 2010 – Na budúci rok v Jeruzaleme!

Komunitná mozaika 
- fotografie z minulosti -

Spravodaj – mesaèník ŽNO v Komárne, založené v roku 5756. (1996), šéfredaktor: Tamás Paszternák (tamas.paszternak@menhaz.sk),
András Paszternák (andras.paszternak@menhaz.sk), spolupracovníci: Judit Haas, Mgr. Ferenc Piczek, grafická úprava: Richard Saláth,
jazyková korektúra: Magda Vadász (Budapesť), Zsuzsanna Paszternákné Kertész (Komárno), Katarína Potoková (Nitra), tlaè: Nec-arte Kft.,
Komárno, adresa ŽNO: Židovská náboženská obec, Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia, tel.: 00421/35/7731-224, e-mail: kile@menhaz.sk,
tel.:/fax: 00421/35/7725-355. Regisztračné číslo: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Periodikum je nepredajné.
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SPRAVODAJCA
Židovská štvrť v Třebíči  

Milí priatelia!

U
ž o niekoľko dní privítame 5779. židovský rok. Roš Hašanah,
Nový rok a Jom Kipur, Deň zmierenia, sú našimi najväčšími
sviatkami. Už len pár dní a komárňanská synagóga otvorí

svoje brány, aby privítala každého, kto sa v duchu našich pradáv-
nych tradícií rozhodne stráviť tieto významné dni spoločne so sú-
vercami, v kruhu našej komunity.

Počas uplynulých rokov počet členov našej komunity veľmi klesol. Je medzi nami
málo takých, ktorí už aj v detstve či v mladosti pravidelne oslavovali takýmto spôso-
bom, v komunite – práve preto je veľmi dôležité, aby sme oslavovali spoločne a ráta-
me s prítomnosťou každého člena našej náboženskej obce. Najdôležitejšie je, aby sme
mali minjan, t.j. 10 dospelých židovských mužov. No je takisto samozrejmé, aby ten-
to deň s nami strávili ženy, deti a rodinní príslušníci iných vierovyznaní, aby sme spo-
ločne pobudli v priestoroch Útulku. Nemusíme sa báť neznámeho, naša otvorená ko-
munita srdečne privíta každého návštevníka a pod vedením Mihálya Riszovanného a
Istvána Balogha môžete nazrieť do sveta židovských sviatkov skutočne od základov.

Venujte počas týchto štyroch dní niekoľko hodín spoločnej oslave, zabezpečujúc a
napomáhajúc tak zachovanie našej komunity a jej ďalší rast. So želaním šťastného no-
vého roka a dobrého zápisu do knihy života. �

Myšlienky
redaktora

V
u t o r o k  s m e
dostali do e-
m a i l o v e j

schránky nábožens-
kej obce list.  Písal
nám Daniel z Kanady.
Vo štvrtok zaskočí k
nám spolu s praro-
dičmi, aby sa v Útulku niečo doz-
vedel o svojich predkoch. Trochu
organizovania a vo štvrtok popo-
ludní návštevníkov vítajú vedúci
pracovníci nášho sekretariátu.
Klára Raabová, jej manžel László
Reitman a strýko nášho návštev-
níka, známy filmár Ivan Reitman,
opustili naše mesto začiatkom
päťdesiatych rokov minulého sto-
ročia a emigrovali na vzdialený
kontinent. Ich vnuk teraz prišiel
medzi nás vyzbrojený fotografia-
mi a príbehmi, aby dejiny svojej
rodiny poskladal z kúskov moza-
iky zozbieranými v Bratislave,
Nitre, Komárne a Budapešti. Prí-
tomní členovia kehily sa vďaka
Gáborovi Kollárovi popasovali aj s
jazykovými bariérami. O všetko,
čo vieme, čo si po toľkých rokoch
pamätáme a nachádzame, sa po-
delíme s návštevníkmi.

S radosťou počúvam rozpráva-
nie svojich rodičov o vydarenom
stretnutí a čítam Danielove riadky
o tom, akú hlbokú stopu v nich za-
nechali hodiny strávene v meste
pri sútoku Dunaja a Váhu. V piatok
sa nakoniec tu, v Pešti, stretneme
aj osobne, spolu s mojim starším
bratom čakáme našich „krajanov”
pred synagógou na Ulici Dohány.
Pred modlitbou ešte máme trochu
času. Spomíname na minulosť,
hovoríme o súčasnosti, o tom, aké
dôležité je poznať rodinné prí-
behy. Veď nakoniec, všetci sme
Komárňania! �

ANDRÁS
PASZTERNÁK 

ANTON
PASTERNÁK

– Všetkým našim milým čitateľom
želáme šťastný  židovský rok 5779!

Šana Tova! –

� „Mám to potěšení a radost pracovat v jednom z nejkrásněších míst na světě –
v židovské čtvrti v Třebíči.“ Rozhovor s Dášou Juráňovou (Strana 4.)


