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Szerkesztői
gondolatok

M

árcius 13-án,
fél egykor
fogok hoz-

zá a Szerkesztői gondolatok papírra vetéséhez. Több mint
két hete háború van a
szomszédban. Nézzük
a megrázó videókat,

PASZTERNÁK
ANDRÁS

végnélküli híradókat, követjük a percről percre tudósításokat a neten, látjuk
a városainkba érkező menekülteket, a
bőröndökbe zárt életeket, történeteket. Reményt vesztett anyák, gyereu Purim alkalmából a Komáromi Zsidó Hitközség süteménnyel kedveskedett a
helyben élő tagoknak. A slachmonesz flódnival próbáltuk megédesíteni az ünnepet ezekben a gondterhelt napokban. Bízunk benne, hogy 5783-ban ismét
személyesen, jelmezbe öltözve olvashatjuk együtt a Megilát a Menházban. A finomságok nagy sikert arattak.

kek, idősek képe ég bele az elménkbe.
Mintha már láttuk volna ezeket a fotókat? Hányszor mondtuk, soha többé! A mi életünkben nem ismétlődhet
meg mindaz, amiről a nagyszüleink
meséltek! Tévedtünk! Hiába a szám-

B

talan oktatási program, könyv, film,

Így teltek az Ajvé, hétfő!-k

nem tanultunk semmit a XX. század
vérzivataros történéseiből.

ár a koronavírus miatti járványügyi

Itthon vagyok, jóllakva az ebéd

előírások régiónkban is enyhülnek, a

után. Őszintén, el sem tudom kép-

közösség tagjainak egészségét a leg-

zelni – és nem is szeretném látni -,

fontosabb szempontként kezelve, az elmúlt

milyen felriadni a légiriadóra, füstö-

időszakban is online találkoztunk. Az Ajvé,

lögve égő házakat látni az utcánkban,

hétfő! rendezvényei kéthetente várták az

menekülést szervezni, ki tudja hova,

együtt töltött időre vágyókat. 2022. febru-

ki tudja mennyi időre.

ár 14-én ismét a budapesti Zsidó Múzeumba

Szóval, döbbenten ülök a gép előtt.

„kirándultunk”. Az intézmény két tárlatvezetője, Bánfalvi-Orosz Eszter és Nemecsek Panni, kedvenc kiállítási tárgyaikról mesélt személyes történeteket is megosztva. A rendezvény Toronyi Zsuzsanna, a Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatójának közreműködésével valósult meg.
Február 28-án a JDC Mozaik Hub projektjével ismerkedtünk. Moldován Bendegúz
programkoordinátor a zsidó és nem zsidó civil szervezeteket felkaroló kezdeményezés
céljairól, elért eredményeiről szólt. Számba vettük a szakmai partnereikkel megvalósuló legjelentősebb működési területeket, hallottunk a sikeres együttműködésekről.
Szóba került az ukrajnai menekültek helyzete, a zsidó közösség összefogása a rászorulók segítésének tekintetében.
A hivatalos programokat követően, mindkét alkalommal hosszasan beszélgettünk a
Szlovákiából, Magyarországról és a nagyvilágból érkező klubtagokkal.
Köszönet a beszélgetőpartnereknek, a rendezvények szervezésében közreműködőknek, és természetesen mindazoknak, akik kéthetente velünk tartanak!
Az aktuális rendezvényekről online felületeinken adunk hírt. Programötleteiket, javaslataikat az ajve@menhaz.sk címre várjuk. t
PA

Mi lett a nyugodt, békés, reményekkel teli, koronavírus előtti életünkkel? Hol vannak a két éve még biztos pontok, értékek? Miközben
sokan határokon, pályaudvarokon
segítik az otthonukból menekülőket, írni kéne valami lelkesítőt, erőt
adót, így a tavasz kezdetén, a 310. újság címlapjára. Nem megy! Adja az
Ö´rökkévaló, hogy a szenvedő milliók
imája meghallgatásra találjon, s egy
hónap múlva egy jobb világban íródjon majd a következő nyitóhasáb. t
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Segítség a rászorulóknak

K

ollár Zoltán vezetőségi tag tájékoztatta az Ajvé, hétfő! program résztvevőit, hogy a Komáromi Zsidó Hitközség a mögöttünk hagyott téli szezonban is
támogatta - a többi helyi egyházhoz hasonlóan -, a komáromi hajléktalano-

kat meleg étellel segítő, évek óta sikeresen zajló kezdeményezést. A hitközség tartós
élelmiszereket jutatott el arra a gyűjtőpontra, melyet Komárom városa hozott létre
az Ukrajnából érkezők megsegítésére. t

Faliújság
rövid hírek
A Hitközségi Híradót, a Shalom klubot
és a hitközség működését Karol Frühauf
(Svájc), valamint anonimitásukat kérő
adományozók támogatták. Köszönjük!

Y

Kiállításmegnyitó az ipariban

Február végén online ülést tartott a Szlo-

M

vákiai Zsidó Hitközségek Központi Szö-

az Ipari Szakközépiskolába, ahol dr. Novák Tamás

ségvetését és részletesen foglalkoztak

tartott ismeretterjesztő foglalkozást a zsidóságról

az ukrajnai háború hatásaival.

árcius elején a 230 éves Komáromi Zsi-

vetségének vezetősége, melyen a KZSH

dó Hitközséget bemutató kültéri kiállí-

elnöke Pasternák Antal is részt vett. Az

tás a Selye János Gimnáziumból átkerült

ülésen elfogadták a szövetség idei költ-

Y

szlovák, majd magyar nyelven. t

Két év kihagyás után terveink szerint idén
részt veszünk a Komáromi Napok rendez-

Iskolai csoport a Menházban

F

vénysorozatban és júniusban mártírnapot

ebruár 22-én előzetes egyeztetés után nevelőik kíséretében a Menházba látogattak a Komáromi Speciális Iskola tanulói. Pasternák Antal röviden ismertette a hitközség töténetét, szólt a vallási szokásokról, majd a Schnitzer Ár-

min Mikromúzeumban kalauzolta a látogatókat, akik ezt követően megtekintették a
zsinagógát. A tanulók nagyon fegyelmezetten, érdeklődéssel hallgatták az előadást,
kérdéseket tettek fel, majd udvariasan megköszönték, hogy ellátogathattak hozzánk.
Gratulálunk a kísérőknek, ritkán találkozunk ilyen fegyelmezett csoporttal! t
PZs

A

Új kiadvány

közelmúltban megjelent Saláth János könyve, mely a komáromi postagalambászat

is tartunk. Részleteket áprilisi számunkban olvashatnak.

Y
Pészach ünnepe április 15-én pénteken
(első széder) kezdődik. Április 16-án és
17-én (szombaton és vasárnap) főünnepek vannak. Április 18-21-ig félünnepeket
tartunk. 21-én csütörtökön este kezdődik
az utolsó két főünnepi nap. Pészach április 23-án szombaton este ér véget. A főünnepeken irodánk zárva tart, a temető
pedig nem látogatható.

történetét dolgozza fel. A szerző fényképekkel gazdagon illusztrált kiadványa átfogó tájékoztatást nyújt a szervezet munkájáról. Köszönjük a tiszteletpéldányt! t

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetősége szerint támogassa a Komáromi Zsidó Hitköz
ség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetőnk felújítását.

Támogatóink / naši sponzori:

Belföldi átutalás Szlovákiáb
 ól:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa
Nemzetközi átutalás külföldről:
Cím: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962

SWIFT: GIBASKBX

Bakunk címe: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín“

Hitközségi Híradó – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, alapítva 5756-ban (1996), fõszerkesztõ: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk),
Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ: Saláth Richárd,
olvasószerkesztõ: 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.: 00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Lapunk Önnek készült,
kérjük ne dobja el!
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Bc. Stella Hamranová - ahojkomarno.sk:
Emlékezés Ivan Reitmanra

emrég járta be a világot Ivan Reitman rendező, producer és forgatókönyvíró
halálának szomorú híre. Bár Ivan az óceán túlpartján nőtt fel, 1946-ban Komáromban született. Családja 1951-ben hagyta el az akkori Csehszlovákiát, és

útra kelt a messzi Kanadába. A komáromi születésű fiatalember Torontóban nőtt fel.
Dráma- és zenetanulmányai a hamiltoni McMaster Egyetemre vezették, ahol pályafutása rövidfilmek rendezésével indult. Szűk egy évet töltött a CITY-TV alkalmazásában
otthon, Torontóban. Barátaival és 12 000 dolláros költségvetéssel 1971-ben nekilátott
a Cannibal Girls című horrorkomédia forgatásához, amely kilenc nap alatt készült el.
Rendezőként a múlt század nyolcvanas

tól. A gazdának, akinek a földjein dolgoztak,

és kilencvenes éveiben érvényesült, ami-

azonban nem voltak tisztességes szándé-

kor családi filmek készítésére összpon-

kai. Amint a család minden nehéz munkát

tosított. Pályafutásának egyik legjelen-

elvégzett a földjein, feljelentette őket.

tősebb filmje az 1984-es Szellemirtók. A

A hatgyermekes családot a gettóba

film világszerte közel 300 millió dolláros

kényszerítették, majd 1944 júniusában az

bevételt és Reitmannak két Oscar-jelölést

auschwitzi koncentrációs táborba depor-

is hozott. Nem csoda, hogy ez a film indí-

tálták. Innen Clara és nővére, Lily egy kö-

totta el a filmiparban a „szellemfilmek”

zeli munkatáborba került - a lányoknak

készítésének egyfajta őrületét.

egyetlen céljuk volt: életben maradni. A

Mi előzte meg a család Kanadába köl-

körülmények rendkívül nehezek, a mun-

tözését és fényes karrierjét? A szülei má-

ka végtelen és nagyon fárasztó volt. Clara

sodik világháborús élettörténetétől szinte

még évekkel később is fájdalmasan emlé-

megfagy a vér az ember ereiben.

kezett vissza azokra a megpróbáltatások-

Clara Reitman (született Raab), Ivan

ra, amelyeket akkoriban el kellett viselnie.

Reitman édesanyja, 1919. október 2-án

Az égető nyári napra, a víz és az árnyék hi-

született Komáromban. A családja szá-

ányára, a nem létező pihenésre, amely oly

mos generációja élt a városban, saját tex-

szükséges lett volna az erőgyűjtéshez.

tilboltjuk volt a központban. A mindössze

A lányok túlélték ezeket a megpróbál-

16 éves Clara 1937-ben, anyák napján ta-

tatásokat, és visszakerültek Auschwitzba.

lálkozott egy 21 éves fiatalemberrel, Leslie

Itt ismét szelekciónak vetették alá őket,

Reitmannal. Nem kellett hozzá sok, és a

és miután hajszál híján megmenekül-

szerelmespár a következő őszre tervezte

tek a gázkamrától, a lipcsei lőszergyárba

az esküvőjét. Nem tudták, hogy a sors ha-

küldték őket. Naponta hosszú órákon át

marosan elválasztja őket egymástól.

dolgoztak a föld alatt, de Clara elmondá-

1938 márciusában Németország annek-

sa szerint (Auschwitzhoz képest) ez maga

tálta Ausztriát, és Leslie-t behívták szolgá-

volt a földi mennyország. A rendes ruhá-

latra a cseh hadseregbe. 1939. március 14.

zatot és a napi kétszeri meleg ételt a nővé-

után Komáromban és környékén romla-

rek nagy kiváltságnak tartották.

ni kezdett a helyzet, és Clara életében elő-

A gyár területét azonban a téli hónapok-

ször félelmet érzett zsidó származása miatt.

ban kiürítették. Német katonák útra keltek

Még aznap éjjel erőszakos események tör-

a foglyokkal, és ezt az utat sokan közülük

tek ki a városban a zsidók ellen - Clara apját

nem éltek túl. Az erős fagyokban szinte le-

közvetlenül a házuk előtt támadták meg.

hetetlen volt túlélni az olykor 50 kilomé-

1944 márciusában a német csapatok be-

teres utat - különösen, ha a foglyoknak

hatoltak Magyarországra, és ez tovább

nem volt megfelelő ruhájuk, és fáradtak,

rontotta a helyzetet Komáromban is. Sö-

alultápláltak voltak. A legyengülés Clarát

tét felhők gyülekeztek Clara családja felett

is utolérte, aki a fáradtságtól elesett, és

- testvéreit, Sándort és Ernőt munkatábor-

képtelen volt lábra állni. Egy későbbi in-

okba küldték. Egyik nővérének, Edithnek

terjúban felidézte, hogy a nővére mellé fe-

sikerült kivándorolnia Palesztinába. Clara

küdt a földre, és együtt várták a sorsukat.

szüleivel, valamint nővéreivel Lilyvel és Ol-

Biztosak voltak benne, hogy az egyik ka-

gával (akinek volt egy kisfia, Tommy) együtt

tona lelövi őket. Az egyik pillanatban egy

kezdtek dolgozni a földeken, abban a hit-

német állt meg fölöttük, de nem vette elő

ben, hogy ez megmenti őket a deportálás-

a fegyverét, megkímélte az életüket.

Clara és Lily 1945. május 27-én végre
visszatértek szülővárosukba. Komáromban örömteli híreket kaptak – testvéreik Sándor és Ernő is életben maradtak. Ez
még nem volt minden. Clara itt végre újra
találkozott szeretett vőlegényével.
Leslie 1914-ben született a Pozsony melletti Szelepcsényben. Gabonakereskedő
édesapját, Gustavot, hároméves korában
látta először - fia születése idején és életének első éveiben ugyanis Gustav az első
világháborúban harcolt. A háztartásról, a
családi vállalkozásról és három testvéréről
édesanyja, Cecelia gondoskodott, akit mindenki nagyon vallásos asszonyként ismert.
Leslie 15 évesen már a családi gabonakereskedésben dolgozott, és emellett iskolába
is járt. 1937-ben három meghatározó esemény dúlta fel az életét: elkezdett szolgálni a cseh hadseregben, elvesztette édesanyját és megismerte élete szerelmét.
Clara Raabot komáromi szolgálata alatt
ismerte meg, amikor ugyanabban az utcában dolgozott, ahol a lány családja lakott.
Jó matematikai és üzleti ismereteinek köszönhetően ugyanis az egyik hadi hivatalban kapott állást. Leslie rövidesen meghódította a fiatal, bájos lány szívét. A lány
kedvéért még magyarul is megtanult. A pár
szinte minden nap találkozott. 1938 márciusában azonban áthelyezték a városból, a
terepen kellett dolgoznia, és ez a fiatal pár
számára a keserű búcsút jelentette.
1939-ben az állam elkobozta családja
vállalkozását – de továbbra is ott dolgozhattak. A második világháború kitörése
után Leslie-t behívták a cseh hadseregbe,
ahol a kijelölt katonai ezred könyvelőjeként dolgozott. Egy évvel később leszerelt,
hazatért, és újra az egykori családi vállalkozásnál dolgozott.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

zott. Cserébe újabb hamis papírokat sze-

tották. Egy csúnya vitát követően Leslie

Ez részben megmentette őt a deportá-

reztek számára, hogy biztonságban legyen.

és a hajóskapitány tervet eszelt ki - bolgár

lástól - gazdaságilag fontos személynek

Egy idő után további bujkáló zsidóknak

parasztoknak álcázva becsempészte őket

számított. 1942 március végén azonban

kezdett el segíteni - önkéntesként élel-

az amerikai zónába. Onnan Franciaor-

minden megváltozott. Minden családnak

met vitt nekik rejtekhelyeikre. A családhoz,

szágba vezetett az útjuk. 1951-ben végleg

egy zsidó gyermeket kellett bejelentenie

akiknél Leslie dolgozott, azonban egy nap

elhagyták Európa partjait, és Torontóba

a hatóságoknál. Leslie úgy döntött önként

bekopogott egy nyilas (Nyilaskeresztes

felé vették az irányt. A család itt telepedett

jelentkezik, ezzel megvédi fivéreit. Továb-

Párt - magyarországi fanatikus antisze-

le, és végre esélyt kapott az újrakezdésre

bi mintegy 1500 férfivel és nővel került a

mita és fasiszta politikai párt), és követel-

– bár a körülmények itt sem voltak töké-

nyitranováki koncentrációs táborba. Fele-

te az iratait. Megkérdezte a családfőt, hogy

letesek. Leslie az ecetüzlet újraépítéséről

ségéhez, Clarához hasonlóan évekkel ké-

hol rejtegetik a zsidót. Azonnal rájött, hogy

álmodozott, de a helyi monopólium lehe-

sőbb ő is egy interjúban idézte fel emlékeit

valaki elárulta és feladta őt. Sikerült kiug-

tetlenné tette ezt a vállalkozást.

erről a helyről. Szinte le sem tudta szavak-

rania az ablakon, elmenekült és elvegyült a

Szűk két évvel később Clara ikreknek

kal írni, mi történt a tábor kapui mögött - a

város utcáin, majd eljutott egy közeli falu-

adott életet - Áginak és Susannak. Leslie

foglyokat brutálisan támadták és verték, a

ba. Barátja szénapadlásán bujkált 1945. ja-

és Clara gyárban dolgozott viszonylag ala-

ruhájukon kívül mindenüket elvették.

nuár 19-től március 27-ig, amikor az orosz

csony bérért. Ennek ellenére sikerült elég

hadsereg felszabadította.

pénzt megtakarítaniuk ahhoz, hogy sa-

Leslie csak rövid időt töltött Nyitranovák-

ját vállalkozásba kezdjenek, és egy ruha-

ban. Ő volt az egyik fogoly, akit Lengyelországba akartak küldeni. Az utolsó pil-

A szerelem és a szökés története

tisztítót nyissanak. Leslie itt kamatoztatta

lanatban azonban megjelent egy rendőri

Leslie visszatért Komáromba, ahol ki-

a budapesti táborban szerzett készségeit.

osztag, amelyet régi barátja, Shanya

tartóan várta Clarát. Semmi híre nem volt

Később ingatlanokba és egy régi autómo-

Urban vezetett. Ha ő nem lett volna, Leslie

róla, fogalma sem volt arról, hogy valaha is

só üzemeltetésébe is fektettek pénzt.

elpusztult volna a többi 1500 ember-

viszontlátja-e még. A jegyespárnak azon-

A Reitman házaspár nagyon hálás volt

rel együtt, akiket Auschwitzba küldtek -

ban megadatott, és újra találkoztak. Nyolc

Kanadának, amiért menekültként befo-

a történelmi feljegyzések szerint abból

év várakozás után végül Aranyosmaróton

gadta őket, és lehetővé tette számukra,

konvojból senki sem tért vissza.

házasodtak össze, mindössze egy héttel

hogy békében és nyugalomban építsék fel

Politikai kapcsolatainak köszönhetően

azután, hogy Clara hazatért. Együtt pró-

a család életét. A helyi közösségben sok új

Leslie-nek sikerült elrejtőznie, majd Ma-

bálták elfelejteni az elmúlt évek tragikus

barátra tettek szert, akik közül néhányan

gyarországra jutnia, ahol a zsidók nagyobb

eseményeit, és építették közös életüket.

szintén

komáromi

holokauszt-túlélők

biztonságban voltak. Hamis papírokkal ap-

Egy évvel később világra jött fiuk, Ivan.

voltak. Az 1970-es években megvásárol-

jával és a testvérével Budapesten bujkált. A

A boldog család mellett Leslie saját vállal-

ták az említett autómosót, amely később

veszély azonban itt is rátalált. Egy véletlen-

kozást is épített - ecetgyárat nyitott Ko-

a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál köz-

szerű rendőrségi ellenőrzés majdnem vég-

máromban. 1948. február 25-én azonban

pontjává vált. A hely manapság TIFF BELL

zetes lett számára - ismét elfogták, és egy

a gyár a cseh kommunisták kezébe került,

LIGHTBOX néven ismert.

budapesti tartaléktáborba küldték, ahol a

akik börtönnel fenyegették Leslie-t, ha

Leslie Reitman 1993 márciusában, 78

foglyok egyenruhákat készítettek a nácik-

nem teljesíti az általuk megszabott kvótá-

éves korában halt meg. Felesége, Clara

nak. Az ott fogvatartott lengyelek mond-

kat. Így a Reitman családot a sarokba szo-

hét évvel később, 80 éves korában követ-

ták neki, hogy ha marad, biztosan életét

rították. Leslie, Clara úgy döntöttek, hogy

te őt. A Reitman család múltjáról Ivan, Agi

veszti. Ügyességének köszönhetően Leslie

elmenekülnek Csehszlovákiából.

és Susan a Starting Over: The Legacy of Leslie

egyenruha-szállítóként dolgozott, és a tá-

Hármasuk öt hosszú napot töltött egy

and Clara Reitman című rövidfilmben kö-

bor határain kívülre, kijelölt helyekre vit-

szénszállító bárka sötét belsejében, ame-

zölt további részleteket. A filmben szere-

te azokat. Az egyik ilyen úton sikerült leve-

lyen Komáromból Bécsbe jutottak a Dunán.

tettel emlékeznek szüleikre és rendkívüli

let küldenie a bátyjának, amelyben leírta a

A házaspár tudta, hogy ezzel mindent koc-

élettörténetükre. t

helyzetét. A szerencse másodszor is rámo-

kára tesznek. Ugyanakkor ez volt az egyet-

solygott, amikor egy nap a kezébe került a

len módja, hogy végre szabadon és biz-

(a fordítás a szerkesztőség

tábor főkapujának kulcsa. Ügyesen megka-

tonságban éljenek. Az Associated Pressnek

engedélyével közölve)

parintotta a kulcsot, egy darab szappanban

adott 1979-es interjújában Ivan Reitman

lenyomatot készített belőle, amelyet egy

felidézte életének ezt az időszakát. Bár neki

újabb út alkalmával elküldött a bátyjának

magának csupán kusza és halvány emlékei

- nemsokára Leslie a bátyja segítségének

voltak, a szülei sokat meséltek neki a bécsi

köszönhetően a kezében tartotta a szabad-

útról. A kisfiúnak altatót adtak, hogy meg-

ság kulcsát. Szökése napján más fogoly-

nyugtassák és csöndben legyen. A gyógy-

társai előtt is nyitva hagyta a tábor kapu-

szer állítólag olyan erős hatással volt rá,

ját, akiknek ezáltal megmentette az életét.

hogy nyitott szemmel aludta végig az utat.

Ezt követően nagy döntést hozott. Felszállt

A szülei megrémültek, azt hitték, véletle-

a Komárom felé tartó vonatra, remélve,

nül megölték a fiukat.
Bécsben a család további nehézségekkel

hogy újra megtalálja szeretett Claráját.
Leslie egy bolgár család mezején dolgo-

szembesült, mivel a várost zónákra osz-
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Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 12. rész
Budapest, VII. kerület, Király utca 31.

melynek külön bejárata is volt a lépcső-

Ö´rökkévaló, a világ királya, aki a szőlőtő-

Szüleim kibéreltek egy lakást a hetedik

házból. Az ablaka a lifthofra nyílt. Gáztűz-

kének gyümölcsét teremtette.” Az ebédlő-

kerületben, ahol sok zsidó lakott, egyben

helyünk volt, néha elgondolkodom azon,

ben volt egy kis kiszögelés, mely nagyobbá

közel volt az iskolához. Ez egy hatemeletes

hogy itt Izraelben, még 80 év elteltével

tette a teret. Trapézalakú alaprajza volt, egy

ház volt, az utcafronton piros téglák díszí-

sincs vezetékes gáz nálunk, palackokban

nagy ablak, két oldalán kisebb ablakok ha-

tették. Az épületben bérlakások voltak, ab-

táruljuk a ház külső fala mellett. Ez elég

tárolták, gyönyörű függöny díszítette eze-

ban az időben még nem léteztek társashá-

veszélyes, pláne itt a közel-keleti minden-

ket. A szülők hálószobájába az előszobából

zak. Emeletenként két utcára néző lakás

napokban. Erre a veszélyre többször fel-

és az ebédlőből is be lehetett menni, onnan

volt, egy kisebb és egy nagyobb. A miénk a

hívtam a helyi hatóságok figyelmét.

nyílt az erkély. A csillárról egy csengő lógott,

nagyobb volt, erkéllyel. Az ötödik emeleten

Az előszoba végén volt egy WC, ezután

mellyel a cselédlányt tudtuk hívni, hogy fel-

laktunk, ez hatalmas változás volt a falusi

következett egy kis előszoba, melyből a

szolgálja az ételt. Apropó, a cselédlány kür-

életünkhöz képest. Először féltem kimenni

fürdőszoba nyílt, káddal, bojlerrel, melyet

ti vagy dunamocsi volt. Minden munkát el-

az erkélyre és lenézni az utcára.

olajjal fűtöttünk. Volt egy nagy mosdó tü-

végzett, segített anyámnak a bevásárlásban,

A házban felvonó működött, elég las-

körrel, szekrénnyel, vízcsapokkal. Ez tény-

ő beavatta a főzés titkaiba. A zöldségeket a

sú volt, de nagyon szerettem. Mindig én

leg nagy újdonság volt számomra, Mocson

Klauzál téri nagycsarnokban vettük. Ezen a

nyomhattam meg a gombot a szüleim en-

ilyet nem láttam. Ki tudja, mikor vezették be

téren mentem mindig keresztül az iskolá-

gedélyével. A liftnek kovácsoltvas ajta-

a vizet a faluba? A fürdőből – ahol szintén

ba menet és onnan jövet. A Dohány utcában

ja volt. A ház udvari része mélyen benyúlt,

volt WC -, a hálószobába is be lehetett men-

volt a nagy neológ zsinagóga, orgonával,

egy- vagy kétszobás lakások sorakoztak

ni. A testsúlymérleget a fürdőkád alatt tar-

kórussal. Pénteken este, amikor visszajöt-

egymás után a gangon. Ezekben szegé-

tottuk, a skálát egy tükör segítségével lehe-

tünk a Rumbach utcai zsinagógából, anyu

nyebb emberek laktak. Akkoriban minden

tett leolvasni. Az előszobából nyílt az ebédlő

csókkal és sabat salom köszöntéssel kí-

háznak volt házmestere. Ő nyitotta reggel

vagy szalon. Ez volt a legszebb szoba, nagy

vánt békés szombatot. Égtek a gyertyák, fé-

és zárta éjfélkor az utcai kaput, beszedte

asztallal, székekkel, szekreterrel, kristály-

nyük visszatükröződött a kristálycsillár-

minden hónapban a lakbért, karbantartot-

csillárral. Az igaz, hogy nekem nem volt kü-

ról. A serleg is anyám anyjától származik,

ta az épületet, beszerezte a szenet a fűtés-

lön szobám, az ágyam az ebédlőben volt.

nagy dilemma, hogy a család folytonossá-

hez. A pincében lakásonként külön elkerít-

Emiatt gyakran panaszkodtam. A tálalón

gát hirdetve, melyik lányom használja majd

ve tárolták a szenet, melyet a hátsó lépcsőn

állt két ezüst gyertyatartó, melyet anyám az

ezeket, ha mi már nem leszünk. Emlék-

hordott fel a vice az otthonokba. Ő tartot-

édesanyjától kapott. Péntek este és az ün-

szem, az asztalon volt a két ünnepi kalács

ta rendben a lépcsőházat, a liftet, a bejá-

nepnapokon ebben gyújtott gyertyát. Ezek

letakarva, mellettük a bor. Feri bácsi meg-

ratot. Tojásformájú koksszal tüzeltünk. A

most nálunk vannak, drága feleségem, Ju-

töltötte a serleget, aztán felfedte a barche-

kényelmes, tágas lakásunknak elég magas

dit gyújt bennük gyertyákat, ha nem is min-

szeket, elmondta az áldást: „Áldott legyél te

volt a bérleti díja. Az ajtót kinyitva az „elő-

den péntek este. A gyertyatartók között egy

mindenható I´stenünk, a világ királya, aki a

szobába” érkezett az ember, ahol fogasok

ezüst serleg is volt, melybe apám, aztán Feri

kenyeret termeszti a Földből.” Letört három

és esernyőtartó voltak. Innen nyílt az ab-

bácsi töltötte a bort az áldáshoz, mely így

darabot a kalácsból, kicsit megsózta, kiosz-

laktalan cselédszoba. Jobbra volt a konyha,

hangzott: „Áldott legyen az I´stenünk, az

totta anyámnak és nekem. Aztán mentünk
kezet mosni. Anyám meghúzta a csengőt, a
cselédlány hozta a gőzölgő húslevessel teli
tálat, melyben házi tészta volt. Ezt követte
a sült kacsa vagy csirke nokedlival, főzelékkel, fejes salátával vagy savanyított uborkával, a végén kompóttal. Szódát ittunk, vajon ki emlékszik már erre? Nagy palack volt,
a fogantyúját kellett nyomni. Nem voltam
nagy evő, elég nyápic voltam. Anyám erőltette az evést, néha kirohantam hányni. Elvitt a Mabiba, ez volt a magán betegbiztosító, az orvos azt javasolta, hogy vegyék ki
a mandulámat. Ezt napjainkban már nem
ajánlják. Emlékszem az operációra, odaszíjaztak egy székhez és elaltattak. Utána jó
dolgom volt, sok madártejet kaptam, a fájdalmaim enyhítésére. t

Kép forrása: Wikipedia

(a részletet a szerző engedélyével közöljük)
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Kék-fehér hétköznapok
114. fejezet:
Gyász
(2013. január 29.)

H

a valamit magammal viszek majd
Izraelből, a posztdoktori kutatás
végén, azok az apró emberi pil-

PASZTERNÁK
ANDRÁS

lanatok lesznek, amelyek különlegessé,
maradandóvá tették az idekint átélt hét-

köznapokat. Délután szögre akasztottuk a fehér laborköpenyt,
s szinte az egész csoport elindult Lod városába. Kollégánkhoz,
Pinihez tartottunk, aki a múlt héten veszítette el – hosszas betegeskedés után – édesapját. A zsidó hagyományoknak megfelelően süvét ülnek a temetést követő napokban.
„A Süve időszaka a temetést követően veszi kezdetét és hét napon át tart. A célja ennek az időszaknak az, hogy a gyászoló el
tudjon szakadni egy időre a mindennapoktól, s tudjon az elhunyt
emlékére koncentrálni. Ebben az időszakban látogatja meg a
gyászolókat a bővebb család, a barátok és a közösség többi tagja,
hogy próbálják vigasztalni őket.”
Mint arról, egyszer már írtam a blogban, Pini pár hónappal
utánam csatlakozott a kutatócsoporthoz. Az 50-es éveinek derekán járó vegyész nem sokkal korábban alijázott Grúziából. Bár
az utóbbi hónapokban szinte alig akadt nap, hogy ne a kórházból érkezzen reggel vagy oda tartson munka után, a lelkesedése, az öröm, hogy végre egy országban lakhat a kisunokáival és
családja nagy részével, mindig kiül az arcára. Lelkesen beszél
ereci életükről. Történetei nem csak a kelet-európai posztdokot
varázsolják el, hanem a bennszülötteket is. Én neveztem el
szabának, azaz nagypapának, hiszen délutánonként mindig kitárja finomságoktól roskadozó szekrényét, s nincs az a diák, aki
ne kapna valamit a felhalmozott készletből.
Szóval úton voltunk a gyászoló családhoz. Az 1-es utat elhagyva egyre kietlenebb környékre értünk, Lod régi részén próbáltunk kiigazodna a GPS által mondottak kusza tekervényéből. Kis
sikátorok, behajtani tilos táblákkal, néhol földutak, aztán hirtelen a nagy semmi… Nem is gondoltam volna, hogy léteznek Izraelben ennyire lepukkant helyek, olyan környékek, amik még
a tel-avivi buszpályaudvar korántsem gyalogosbarát miliőjét is
felülmúlják. Megmondom őszintén, kis félelem lett rajtam úrrá,

arra gondoltam, mi lehet itt sötétedés után. A hét-nyolc emeletes lakóház valaha szebb napokat láthatott. Egyáltalán nem úgy
nézett ki a hely, mint azt az ember elképzeli új otthonaként, mint
ahova kivándorol egy országból, ahol leélte élete nagy részét. S
távol állt mindattól, amit magunk előtt látunk az olvasmányok
alapján a Közel-Kelet e szegletéről…
Miközben együttérzésünket fejeztük ki a családnak, végig ott
motoszkált bennem a gondolat: milyen nagyot is nőtt Pini most a
szememben, hogy e hétköznapi sivárság ellenére, mindig ott a mosoly az arcán, s szüntelen lelkesedéssel beszél régi-új hazájáról!
(2013. február 2.)
„Vigyázzanak magukra Izraelben!” – ismételte meg az angol
után magyarul is a Wizzair ma délutáni Budapest – Tel-Aviv járatának vezető stewardja a leszállást követően. „Mi van, valamiről
lemaradtam?!” – kaptam fel a fejem erre a szokatlan mondatra…
Ismét túl vagyok egy hétvégi hazaruccanáson. Korábban a
Posztdok Napló fejezetei mindig a Ben Gurion Repülőtéren zárultak, s a Liszt Ferencen nyíltak újra. Most, hogy viszonylag
gyakran hagyom el pár napra a Szentföldet, nem lenne értelme
továbbkövetni a blog hagyományait. Munkahelyi asztalszomszédom meg is jegyezte csütörtöki kirajzásom előtt, hogy nekik izraelieknek fel sem tűnik, amikor egy újabb hétvége közeledik, ellenben nekem ez teljesen más lehet, pláne, egyre
többet hazaugrálva az utóbbi időben.
Mögöttem van most is, 48 csodálatos óra, határátlépéstől határátlépésig. Lehet-e forintosítani vagy sékelesíteni egy-egy repülőjegy árát, barátnői ölelés, komáromi nagymamalátogatás,
családi vacsora tükrében? Holnap emlékezünk meg a MALÉV
leállásának első évfordulójáról, s bár teljes az együttérzésem
a munkájukat elvesztőkkel, a céget évtizedeken át szolgálókkal, azért le kell írni, hogy ez a szomorú helyzet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rózsaszín-lila fapados társaság közelebb
hozza az ideiglenes itthont az otthonnal.
„Ha az elmúlt évtizedekben Izraelbe indult vagy onnan érkezett egy-egy ismerős, a Mikor?-t követő második kérdés
minden bizonnyal az volt: MALÉV-vel vagy ELAL-lal? Az utazó fél szemmel mindig a két légitársaság elektronikus hírleveleit leste, van-e véletlenül egyiknél, másiknál valamilyen Ben
Gurionra szóló akció.” – posztdok napló 117. – kérdés a múltból: MALÉV-vel vagy ELAL-lal? 2012. február 4.
Így másodszorra már teljesen megszokottnak tűnt a Wizzaires utazás, kicsit olyan érzésem volt, mint amikor Pestről vonatozom haza egy-egy hétvégére Komáromba…
Az izraeli határon ismét tanácstalanul álltak az egyszerre meglévő diák és munkavállalói vízumom láttán, no ez utóbbi kalandos megszerzéséről, egyszer biztos írok majd egy posztot.
Miközben a taxi Ramat Gan felé száguldott vagy inkább repült velem (Ja, lehet, ezért mondták a repülőn, hogy vigyázzunk magunkra?), a nyolcórás hírekben élőben közvetítették
amint Peres megbízta Netanyahut az új kormány megalapításával. Továbbra is téma, lesz-e szíriai vagy iráni válasz a múlt
heti izraeli légicsapásokra.
Hát újra idekint, savua tov, jó hetet! t
Folytatjuk.
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Löwinger Manci szakácskönyvéből

P

Itt a tavasz, itt van pészách

urim után kezdjük a pészáchi, illetve a tavaszi nagytakarítást, amelyet nem csak vallási okokból
végzünk, hanem bebizonyítjuk magunknak és a szomszédoknak, rokonoknak és barátoknak, hogy
milyen szorgalmas, gondos háziasszonyok vagyunk. Lehet, hogy a fiatalabb generációhoz tartozó-

kat ez kevésbé érdekli, de mi jól emlékszünk gyerekkorunkra, mikor sokat segítettünk otthon, minden-

DR. ORNA
MONDSCHEIN

ki tudta, hogy mi az ő feladata és mindent kitűnően elvégezett. Szerettem a ruhásszekrényt rendezni, a téli
ruhákat félretenni és a nyáriakat kipakolni. Mindig volt ott valami meglepetés.

Mikor minden ragyogó tiszta, végre le-

A bölcsesség sem azt jeleni, hogy jó tanu-

pohár kevert zöldség )lehet fagyasztott

ülhetünk a széder asztalhoz, élvezhetjük a

ló vagyok, hanem hogy tudja valaki úgy élni

vagy konzerv: zöldborsó, sárgarépa, ká-

sok munka eredményét, főleg a finom va-

az életét, hogy hasznos tagja legyen a társa-

poszta, kukorica, csicseriborsó, zöldpap-

csorát. Míg a vacsorához érünk a Hágádá

dalomnak, segítsen, tisztelje embertársa-

rika), 2 pohár forróvíz, só és bors.

felét felolvassuk. A Hágádában történel-

it, azok jogait. A gonosz pont az ellenkezője,

Elkészítés: Egy közepes nagyságú ser-

mi tényeket találunk az Egyiptomban levő

nem lát senkit magán kívül, mindenkin át-

penyőbe (melynek fedője is van) egymás

zsidó rabszolgák csodás megmenekülé-

gázolhat céljai elérése érdekében.

mellé helyezzük a bulgurt, a húst és a zöld-

séről. A tudósok szerint ez az esemény az

Az együgyű és aki nem tud kérdezni, azok,

séget. Meghintjük sóval és borssal, rá-

időszámítás előtti 13. században történt

akiken a bölcsnek kell segíteni és nem gú-

öntünk másfél pohár forróvizet. 10 per-

és a mai napig emlékezünk a nagy csodá-

nyolni őket, mint azt a gonosz teszi. Azt is

cig főzzük letakarva. Utána összekeverjük

ra, amely a rabszolga népet szabad nem-

gondolhatjuk, hogy ez a két fiú a saját bel-

és meglocsoljuk a 1/2 pohár forróvízzel, és

zetté tette. Amióta emlékszem az ünnep-

ső érzéseinket jeleníti meg. Vannak hely-

még 10 percig főzzük. Tálaláskor frissen

lésekre, azóta próbálom megérteni a négy

zetek, mikor inkább nem akarunk beavat-

vágott petrezselyemmel díszítjük.

fiú szerepét a Hágádában.

kozni, elfordítjuk a fejünket, arra gondolva,

A négy fiú: a bölcs, a gonosz, az együgyű

hogy semmi sem történt, sehol sem kell a mi

és az, aki nem tud kérdezni. Gyerekként

segítségünk, a mi tanácsunk. Ilyenkor újból

biztos voltam abban, hogy a világ, illetve

a bölcs feladata megváltoztatni ennek a két

az emberek, erre a négy kategóriára van-

„fiúnak” az életszemléletét.

Pészachi könnyű zsemlék
Hozzávalók: 2 pohár maceszliszt, 4 tojás,
1/2 pohár olaj, 1 pohár víz, kis só.
Elkészítés: összekeverjük a lisztet, olajat,

nak felosztva. Nagyon igyekeztem a bölcsek

Két receptet szeretnék közölni. Az egyik

vizet és a sót. Pihentetjük 10 percig és utána

osztályába kerülni, jó tanulónak lenni, ki-

egy könnyű, hamar elkészíthető tál a nagy-

egyenként hozzáadjuk a tojásokat. Nedves

tűnő bizonyítványt hozni és kerülni a töb-

takarítási napokra, a második pészáchi.

kézzel kis gombócokat formálunk és előre
melegített sütőben 20- 25 percig sütjük. Le-

bit, főleg a gonoszokat. A Hágádá szerint a

het muffintepsiben is sütni.

gonosz az, aki kivonja magát a közösség-

Egytálétel

ből, de megtanultam, hogy sok más értel-

Hozzávalók: 1/2 pohár bulgur vagy

me és megvalósulása van a gonoszságnak.

kuszkusz, 1 csirkemell apróra vágva, 1

Adhatunk hozzá 1/2 kanál cukrot, ha édesen szeretjük a reggeli zsemlét. t

Tóra-avatás Budapesten

M

árcius 6-án, vasárnap új tóra avatására került sor
a Dohány Utcai Zsinagóga Közösségében. A tórát még 2019-ben rendelték meg, a zsinagóga 160.

évfordulója alkalmából, de a járvány miatt csak most tudták
ünnepélyesen felavatni. A hagyományokhoz híven az utolsó
betűket a közösség tagjai írták, majd zenekari kísérettel körbevitték a tórát a Zsidó negyed utcáin. Kísérőként vagy nézőként bárki csatlakozhatott.
Megtisztelő számunkra, hogy egy szakaszon, közösségünk
programkoordinátora, a Dohány utcai minjen rendszeres résztvevője, Paszternák Tamás is vihette az új tórát. A jelenlévők felemelő ünnepségen vehettek részt, melyen dr. Frölich Róbert
főrabbi adott tanítást, Nádel Tamás elnök mondott ünnepi beszédet. Fekete László és Rudas Dániel kántorok működtek közre, a zsinagóga kórusa zenei kísérettel adott hangversenyt. t
PZs
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a srdca. Nebyť ľahostajný, ako to vidíme na
nastupujúcej mladej generácii. A hlavne začať, zahodiť ostych. Nebáť sa osloviť starostu, úrady, písať, telefonovať a mať cieľ. Ako v
každom inom projekte, postupovať postupne a tešiť sa aj z malých úspechov. Nedať sa
odradiť a znechutiť. Spätná väzba určite príde. Mám také motto: „Božie mlyny melú pomaly ale rýchlo“. Metodiku v tomto prípade
neovládam, nie som odborník na takýto výskum. Ale viem, že aj tu platí dať si cieľ a postupnými krokmi sa k nemu prepracovávať.
Kroky mať konkrétne, merateľné a reálne. O
to väčšia satisfakcia vás čaká.
Vždy platí, ak začnete, okolie si vás všimne. A ak len trocha ide o dobrú vec, dostanete podporu a veci sa začnú meniť k lepšiemu.
Kameň, ktorý bol pánom Babjakom schovaný v zemi pred zničením v dobe, keď bol bezcitne v roku 1992-93 zlikvidovaný židovský cintorín, mi osobne pomáhal vykopať
môj priateľ, ktorému som zavolal so stiahnutým hrdlom, že sa asi stal zázrak. Nebol
ním nikto iný ako Richard Duda, dnes predseda ÚZ ŽNO. Všetko doma pustil a o pol hodiny bol ochotne v Barci a kráčal so mnou na
pole, kde bolo miesto zakopania označené
pánom Babjakom, záchrancom dvoch kameňov. V zázrak treba veriť. Ako sa neskôr
ukázalo, zakopaný kameň je súčasťou prvého kameňa pôvodne uloženého v príjazdovej
ceste a spolu tvoria jeden temer úplný náhrobok. Dokonca sa podarilo Petrovi Absolonovi vypátrať a skontaktovať sa s potomkom
pána Spiegela, ktorému náhrobok patrí. DoPokračovanie zo strany 4.

pade synagógy, o ktorej nejestvuje žiadna

Sľubujem si od toho obnovenie vzťahu a

informácia. Jestvuje jediná dochovaná fo-

úcty k zaniknutej komunite zo strany mla-

tografia, z ktorej sme aplikovali vyobraze-

dých obyvateľov nezaťažených bačiansky-

nie priečelia synagógy aj na pamätnú tabuľu

mi „hriechmi vojny“, očakávam rozhovory

na mieste, kde stála. Zaujímavé bude bádať v

so staršou generáciou, ktorá si ešte pamätá

zápisoch architektov, skúsiť nájsť jej histó-

a skúsime dať dokopy aspoň nejaké chýba-

riu, projekty, nákresy, dátumy, dokumen-

júce informácie. Skvelou pridanou hodno-

ty, asanačný príkaz, atď. Podľa vyobrazenia

tou by mohlo byť obnovenie ekumenického

to bola skvostná budova strednej veľkosti,

dialógu s ostatnými cirkvami v Barci.

každopádne dominanta Barce spolu s tromi

tyčný pán býva v Budapešti a keď to okolnosti
dovolia, zúčastní sa na slávnostnom odhalení pamätnej tabule v lapidáriu na barčianskom cintoríne. Kruh sa tým uzavrie. t
PA-PT

kaštieľmi, ktoré sa tu dodnes nachádzajú.
Máte plány na pokračovanie? Sú ešte
oblasti, ktoré je možné skúmať?

Sám cítim, že môj prístup je insitný a
amatérsky. Možno bude vhodné pokračo-

Ozval sa mi obyvateľ susednej obce Še-

vať odbornejším a systematickejším spô-

bastovce, že vie o ďalšom kameni, maceve,

sobom, kde bude určite potrebná pomoc

ktorá určite pochádza z barčianskeho cin-

špecialistov v jednotlivých disciplínach.

torína, keďže sa nachádza na poli v medzi,
kam ho mohol v minulosti zatiahnuť poľ-

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí sa chcú

nohospodársky stroj, resp. odhodiť jeho

teraz zaoberať

obsluha. Zatiaľ sa nám macevu nepodarilo

nej židovskej komunity? Akou metódou je

nájsť. Hľadať budeme zas na jar.

možné začať túto prácu?

Ďalší priestor na výskum je možný v prí-

históriou jednej miest-

Odporúčam ísť za hlasom svojho svedomia
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Rozhovor s Ernestom Salzerom

olám sa Ernest Salzer, mám 51 rokov, som Košičan a od narodenia v Košiciach
aj bývam. Som ženatý a s mojou manželku máme tri deti – Samuela (23r), Dorku (18r) a Tea (13r). Celý život pracujem v oblasti IT biznisu, posledných 5 rokov

v oblasti financovania IT zariadení.
Pani Marta Győriová vás navrhla na cenu

Podľa mňa je dôležité poznať históriu,

Kehila, ktorú ste dostali v auguste od ŽNO

ktorá je so mnou bezprostredne spätá. Tý-

Komárno. Čo to pre Vás znamenalo?

kajúca sa miesta, kde bývam, ľudí v mo-

Bolo to pre mňa veľké prekvapenie.

jom okolí, mojich susedov, pekára na su-

Viem, že v Komárne je aktívna ŽNO, avšak

sednej ulici, stolára, či mäsiara, starostu a

jej predstaviteľov nepoznám osobne. Ne-

úradníkov na úrade atď. Keď sme sa pred

tušil som, že naša pani Marta, s ktorou sa

4 rokmi do Barce prisťahovali, nikde som

poznám cez jej synov od detstva, vyvinu-

nenašiel žiadnu zmienku o židovskej ko-

la takúto iniciatívu. Každopádne som sa to

munite. Nezarážalo ma to, veď to je v tejto

dozvedel, bohužiaľ, až po výročnej slávnos-

krajine štandard, že na židov sa zabudlo až

ti vašej ŽNO, kde ste mali úmysel mi osob-

príliš rýchlo. Avšak dopátral som sa k in-

ne ocenenie odovzdať. Veľmi rád sa prídem

formácii od pána starostu, že je odložený

osobne pozrieť do Komárna a bude mi cťou

jeden nájdený náhrobný kameň, resp. jeho

sa zoznámiť s členmi miestnej židovskej

úlomok a je zámer v kaštieli – dnešnom

komunity. Cena je pre mňa prvým veľkým

Miestnom úrade - zriadiť izbu tradícií, kde

zadosťučinením zvonka, keď odhliadnem

by mal svoje miesto aj tento kameň. Ako

od mojich vnútorných pocitov zadosťuči-

jediná spomienka na židovskú komunitu.

nenia, ktoré mám od začiatku tohto pro-

Myšlienka sa mi páčila do momentu, kým

jektu. Ako keď si niekto pre vás úplne ne-

som sa nedozvedel, že dotyčný kameň je

známy všimne vašu prácu a pozitívne ju

„uložený“ v zemi ako súčasť príjazdovej

pred širokou skupinou ľudí vyzdvihne. Po-

cesty do jednej garáže na súkromnom po-

teší vás to, lebo nemusel. Nepozná vás, iba

zemku istého obyvateľa Barce. A to som si

vidí výsledok vašej práce. O to hodnotnejšie

povedal, že to je už „za čiarou“. Že to nie

a nezávislejšie je takéto ocenenie.

je v poriadku, ak toto je pre Barčanov normálne a nikomu v okolí to nevadí. Nič som

Vo vašom ďakovnom liste (ktorý sme

s tým nerobil, kým som neobjavil, skutoč-

uverejnili v októbri) ste detailne písa-

ne úplným zázrakom, náhrobný kameň

li o židovskom cintoríne v Barci aj o Vašej

pani Schönovej. Potom som začal pátrať

práci na zachovaní dedičstva miestnej ži-

intenzívne a informácie sa mi začali hrnúť

dovskej komunity. Prečo ste považovali za

aj od miestnych obyvateľov Barce. Ozval sa

dôležité, aby miestni obyvatelia aj budúce

mi pán Falat st., ktorý pred 2 mesiacmi za

generácie spoznali históriu komunity?

svoju prácu Genealógia barčianskych Ži-

Foto: kosicednes.sk

dov dostal Plaketu Eugena Bárkánya a ktorý bol pre mňa zdrojom informácií a vzorom neoblomnosti a výdrže. Začal som
veriť, že Barčania majú ešte nádej „spomenúť si“ a minimálne mladá generácia 2040-ročných sa naozaj začala o môj výskum
zaujímať. Ukázalo sa to ako dobrá voľba z
mojej strany keď prišlo prvé celoplošné covid testovanie a ja som sa rozhodol v Barci robiť dobrovoľníka. Už som bol „ten čo
sa zaujíma o židovské náhrobky“. Pre mňa
je dôležité „bojovať s časom“ a odchádzajúce spomienky na barčianskych židov
niekde uchovať a mať k dispozícii pre ďalšie generácie. Ako vidíme dnes, tradície zaniknutých židovských komunít je dôležité
uchovať aj pre budúce generácie nežidovského obyvateľstva. A to nielen pre zvedavosť, všeobecný záujem o vedomosti, alebo až pre detailné poznanie histórie. Som
presvedčený, že návrat a oživenie niektorých pôvodných židovských tradícií pomôže komunite k návratu k hodnotám, ktoré
dnes tak chýbajú v spoločnosti. Ide o charakter, morálku, súdržnosť, spolupodieľanie sa na veciach verejných, ale aj senzitivitu voči prejavom rasizmu a xenofóbie a
hlavne aktívne postoje obyvateľstva proti
takýmto prejavom.
Ak pandemické opatrenia dovolia, čaká
nás v lete slávnostné odhalenie pamätných tabúľ na mieste asanovanej synagógy a na cintoríne, kde sú macevy uložené. Samozrejme, za účasti oficiálnych
hostí mesta a obce, členov ÚZ ŽNO, košickej Obce, ale hlavne čo najväčšieho počtu
bežných obyvateľov Barce.
Pokračovanie na strane 5.
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PhDr. Monika Adamická, PhD.:
Anton Baláž a slovenské židovstvo – 2. časť

nšpiráciou k napísaniu diela bolo nájdenie dokumentu v archíve v Novákoch, ktorý

bol datovaný 11. januárom 1950. Dokument bol hlásením nováckeho strážmajstra
Okruhlicu, ktorý v pracovnom tábore v Novákoch zisťoval u internovaných osôb

ich židovský pôvod. Zarážajúci na dokumente bol fakt, že Židia boli opätovne podrobení
vyšetrovaniu ich rasového pôvodu napriek tomu, že rasové zákony prijaté počas druhej
svetovej vojny neboli už päť rokov v platnosti. Predsa v tom bol jeden zásadný rozdiel.
Kým počas vojny museli Židia dokazovať, že nie sú Židmi, v povojnovom období
„nemusia sa snažiť spochybniť svoj židovský pôvod (napr. kresťanským sobášom), práve
naopak: musia sa ho snažiť akokoľvek hodnoverne preukázať!“ (Baláž, 2010, s. 147). Len
vtedy mohli byť zaradení do transportu do Erec Jisroel.
Jednou z ústredných tém knihy Transpor-

ocitli. Osídľovanie Izraela európskymi Žid-

ty nádeje je tzv. veľká židovská alija, teda

mi komplikoval najmä arabsko-izraelský

snaha Židov emigrovať do Palestíny v po-

vojnový konflikt, ktorý sa začal krátko po

vojnovom období, resp. do Izraela po 14.

vyhlásení štátu Izrael.

máji 1948, keď bol Benom Gurionom vy-

V

tejto rubrike sa Vám predsta-

via vedecko-výskumný pracovníci, doktorandi z Ústa-

vu stredoeurópskych jazykov a
kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na pracovisku dlhodobo sa
venujeme židovskej kultúre, interpretujeme literatúru a film so židovskou tematikou v stredoeurópskom
kontexte, organizujeme konferencie
pod názvom Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte
a okrem toho ponúkame aj študijný
program o židovských zvykoch a tra-

hlásený židovský štát. Otázkou alije sa za-

Prvý transport odišiel z Českosloven-

oberal Palestínsky úrad (slovenská poboč-

ska 1. decembra 1948 z Mikulova v zlože-

ka Jewish Agency for Palestine), ktorého

ní dobrovoľníkov z vojenskej jednotky Ha-

Jednotlivé príspevky sú odrazom na-

prednostom bol Dr. Ľudovít Kalina, po jeho

gana. Do konca roku 1948 odchádzali Židia

šej bádateľskej činnosti. Prajeme Vám

emigrácii do Izraela Adolf Reich. Počas hro-

na vysťahovalecké pasy, ale od roku 1949

príjemné čítanie.

madnej alije od februára do októbra 1949,

mohli vycestovať len na zájazdové súpisky.

bolo hlavnou náplňou ich činnosti zabez-

Od júna / júla 1949 bolo možné opäť ces-

pečiť transporty po technickej a organi-

tovať na cestovné pasy, ale návrat Židov

začnej stránke, vybavovať vysťahovalec-

do Československa na základe týchto pa-

Židov do Izraela boli označené za nelegál-

ké pasy, tranzitné víza cez štáty, cez ktoré

sov už nebol možný. Transporty Židov boli

ne. Organizátori tzv. veľkej židovskej ali-

Židia prechádzali, a vstupné víza do Izrae-

sprevádzané kontrolami z ministerstva fi-

je boli súdení v procesoch s buržoáznymi

la (Baláž, 2010, s. 65). Ich činnosť finanč-

nancií, ktoré mali zabrániť tomu, aby Židia

nacionalistami (okrem iných bol v tomto

ne podporoval American Joint Distribution

so sebou do Izraela vyviezli stroje slúžiace

procese súdený Rudolf Slánský) ako vlas-

Comittee, Americký vzájomný distribuč-

k založeniu živnosti (keďže transporty boli

tizradcovia. V procese proti tzv. štátne-

ný výbor, skrátene Joint. Po roku 1949 bola

zložené najmä z drobných remeselníkov,

mu sprisahaneckému centru bolo zo 14

činnosť Jointu, rovnako ako Palestínskeho

živnostníkov, robotníkov a stredných pod-

súdených 11 obvinených židovského pô-

úradu, zakázaná, pracovníci neamerické-

nikateľov). Tieto okolnosti Baláž ilustro-

vodu (nežidia boli Vladimír Clementis, Eu-

ho pôvodu, ktorým sa nepodarilo emigro-

val na príklade Jozefa Rosenberga zo Štú-

gen Löbl a André Simon, vlastným menom

vať do Rakúska, boli zatknutí a súdení ako

rova, ktorý sa snažil do Izraela prepašovať

Otto Katz). Jedenásti obžalovaní boli odsú-

špióni amerického imperializmu. Pri vy-

práčku. Dôsledkom tohto odhalenia bol

dení na trest smrti.

díciách pre univerzitu tretieho veku.

PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.

sťahovalectve Židov však podstatnú úlo-

z transportu vylúčený a daný do väzby (Ba-

hu zohralo aj Povereníctvo vnútra, ktorého

láž, 2010, s. 89). Najväčší dopad na nasle-

Jadro knihy Dva slovenské osudy. Špitzer

činnosť bola v povojnovom období obno-

dujúce udalosti mala kontrola v Devínske

– Mach je postavené na ambivalentnom

vená – 7. apríla 1945 (pôvodne vzniklo 5.

Novej Vsi v januári 1950, pretože výsled-

vzťahu Žida Juraja Špitzera, ktorého sa

septembra 1944). Osobitne Baláž spomína

ky z nej boli použité ako dôkazy v obžalo-

počas druhej svetovej vojny týkalo koneč-

angažovanosť Vladimíra Clementisa a Da-

be proti sionistickým buržoáznym nacio-

né riešenie židovskej otázky, a Alexandra

niela Okáliho v snahe dostať Židov za hra-

nalistom v roku 1953.

Macha, ministra vnútra slovenského štátu, ktorý sa spolupodieľal na deportáci-

nice Československa a umožniť im emigráciu do ich novej zasľúbenej krajiny. Židia

Po porážke Komunistickej strany v pr-

ách Židov. Zdá sa, že autor hľadá vysvetle-

pri svojej ceste prechádzali cez Rakúsko,

vých izraelských parlamentných voľbách

nie pre konanie Alexandra Macha, snaží sa

kde boli umiestnení v Rothschildovej ne-

začal byť tento štát vnímaný ako prislu-

dopátrať príčiny jeho postojov k židovskej

mocnici, ďalej cez Taliansko, následne lo-

hovač amerického imperializmu a činnosť

otázke, nezbavuje ho však zodpovednos-

ďami do izraelského prístavu – do Haj-

židovských spolkov vo východnom bloku

ti za jeho účasť na mašinérii slovenského

fy. Okrem Izraela však ich migračné cesty

bola odsúdená ako súčasť nepriateľských

štátu. Anton Baláž dva roky pred vydaním

viedli aj do USA, Austrálie či Južnej Ame-

akcií proti ľudovodemokratickému zria-

Dvoch slovenských osudov napísal pred-

riky. Autor v súvislosti so židovskou alijou

deniu. Sionistické organizácie vrátane Pa-

slov k dielu Alexandra Macha Pred rozsud-

spomína aj nehostinné existenčné a prí-

lestínskeho úradu sa stali predmetom sle-

kom. Denníky 1945 – 1947. Kniha vyšla post

rodné pomery, v ktorých sa Židia v Izraeli

dovania Štátnej bezpečnosti a transporty

mortem v roku 2017. t
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Pomoc ľuďom v núdzi

Nástenka

len vedenia obce Zoltán Kollár informoval účastníkov programu Ajvé,

krátke správy

pondelok!, že Židovská náboženská obec v Komárne – podobne ako iné cirkvi
mesta – aj počas poslednej zimnej sezóny podporila iniciatívu poskytovania

teplých jedál komárňanským bezdomovcom, ktorá sa úspešne uskutočňuje už
niekoľko rokov. Obec doručila na zberné miesto, zriadené mestom Komárno na
pomoc ľuďom z Ukrajiny, trvanlivé potraviny. t
PA

D

Žiaci na návšteve v Útulku

Vydávanie Spravodajcu, Klub šalom a činnosť obce podporil Karol Frühauf (Švajčiarsko) a anonymní darcovia. Ďakujeme!

Y
Koncom februára sa uskutočnilo on-line
stretnutie vedenia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, na ktorom sa zúčastnil aj

ňa 22. februára, po predchádzajúcom dohovore, navštívili Menház žiaci Špeci-

predseda ŽNO Anton Pasternák. Na za-

álnej školy v Komárne v sprievode svojich učiteľov. Anton Pasternák im krátko

sadnutí bol schválený rozpočet zväzu na

pohovoril o histórii komunity a náboženských zvykoch, previedol návštevní-

tento rok a podrobne sa diskutovalo o

kov mikromúzeom Armina Schnitzera a následne navštívili synagógu. Žiaci discipli-

dôsledkoch vojny na Ukrajine.

novane a so záujmom počúvali, kládli otázky a zdvorilo poďakovali za možnosť navští-

Y

viť nás. Vychovávateľom blahoželáme, zriedkavo máme to šťastie stretnúť sa s takou

Po dvojročnej prestávke plánujeme v tom-

disciplinovanou skupinou. t

to roku účasť na sérii podujatí Komárňanských dní a v júni zorganizovať Deň martýrov. Podrobnosti nájdete v aprílovom
čísle našich novín.

Nová publikácia

N

edávno vyšla kniha člena našej obce
Jánosa Salátha s názvom História
poštového holubárstva v Komárne.

Publikácia, bohato ilustrovaná fotografiami,
poskytuje komplexné informácie o činnosti
tejto organizácie. t

Vernisáž
v priemyslovke

Žiadame Vašu podporu

Z

ačiatkom marca sa exteriérová výstava o histórii 230-ročnej komárňanskej židovskej obce presunula z

Gymnázia Jánosa Selyeho na Strednú prieVážení čitatelia! Prosíme Vás, aby ste podľa Vašich možností podporovali programy

myselnú školu v Komárne, kde o judaizme

ŽNO v Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

prednášal JUDr. Vojtech Novák v sloven-

Poukázanie peňazí z územia SR:

skom i maďarskom jazyku. t

26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa
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
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: 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.

2 | SPRAVODAJCA | MAREC 2022

SPRAVODAJCA

Marec 2022 – adar i.-adar ii. 5782.

h´´ b

XX. reg. ročník 3. číslo, 310. číslo

mesačník žno v komárne

Pesach 5782

Myšlienky
redaktora

S

voje „myšlienky redaktora“
začínam písať

13. marca o pol jednej.
Už viac ako dva týždne
zúri v susedstve vojna. Sledujeme otrasné videá, nekonečné
spravodajstvá, minú-

ANDRÁS
PASZTERNÁK

tu po minúte čítame správy na internete, vidíme utečencov prichádzajúcich do našich miest, sledujeme životy
a príbehy zabalené do kufrov. Do mysle sa nám vkrádajú obrazy beznádeju Pekná spomienka na rok 2018… – Pesach v tomto roku sa začína v piatok 15. apríla
(prvý seder). 16. a 17. apríla (sobota a nedeľa) sú hlavné sviatky. Od 18. do 21. apríla sú
polosviatky. Vo štvrtok 21. apríla večer začínajú posledné dva hlavné sviatky. Pesach sa
končí v sobotu 23. apríla večer. Naša kancelária je počas hlavných sviatkov zatvorená a
cintorín taktiež nie je verejnosti prístupný.

ných matiek, detí, starých ľudí. Že by
sme tieto fotografie už niekde videli?
Koľkokrát sme si povedali, že už nikdy
viac! V našich životoch sa nemôže zopakovať to, o čom nám rozprávali naši
starí rodičia! Mýlili sme sa! Napriek

Takto plynuli Ajvé, pondelky!

nespočetným vzdelávacím programom, knihám a filmom sme sa z kr-

H

vavých udalostí 20. storočia nepoučili.

oci sa pandemické opatrenia

Som doma, nasýtený po dobrom

aj v našom regióne zmierňu-

obede. Úprimne povedané, neviem si

jú, so zreteľom na zdravie čle-

predstaviť - a ani nechcem vedieť - aké

nov našej komunity sme sa v posled-

to je, zobudiť sa na letecký poplach, vi-

nom čase stretávali len na internete.

dieť v uliciach horiace domy, organizo-

Podujatia Ajvé, pondelok očakáva-

vať útek ktovie kam, ktovie na ako dlho.

li tých, ktorí túžili stráviť čas v spo-

Slovom, ohromený sedím pred po-

ločnosti. Dňa 14. februára 2022 sme sa

čítačom. Čo sa stalo s naším pokoj-

opäť vybrali na „exkurziu“ do Židovského múzea v Budapešti. Dve sprievodkyne inštitúcie, Eszter Bánfalvi-Orosz a Panni
Nemecsek, sa s nami počas rozprávania o svojich obľúbených exponátoch podelili aj o
osobné príbehy. Podujatie bolo zorganizované s pomocou Zsuzsanny Toronyi, riaditeľky Maďarského židovského múzea a archívu.
Dňa 28. februára sme sa zoznámili s projektom JDC Mozaik Hub. Programový koordinátor Bendegúz Moldován hovoril o cieľoch a úspechoch tejto iniciatívy podporujúcej
židovské aj nežidovské občianske organizácie. Zhodnotili sme najvýznamnejšie oblasti spolupráce s odbornými partnermi a vypočuli sme si informácie o dosiahnutých úspechoch. Diskutovali sme o situácii utečencov z Ukrajiny, ako aj o súdržnosti židovskej komunity pri pomoci ľuďom v núdzi.
Po oficiálnych bodoch programu sme sa na oboch podujatiach dlho rozprávali s členmi
klubov zo Slovenska, Maďarska a z celého sveta.
Ďakujeme diskutujúcim, tým, ktorí pomáhajú organizovať podujatia a, samozrejme,
všetkým, ktorí sa k nám každé dva týždne pridávajú!
O aktuálnych udalostiach vás informujeme prostredníctvom našich online platforiem.
Vaše nápady a návrhy na program uvítame na adrese ajve@menhaz.sk. t
PA

ným, mierumilovným, nádejným životom pred koronavírusom? Kde sú
pevné body, hodnoty spred dvoch rokov? Kým na hraniciach a železničných staniciach mnohí pomáhajú utečencom, ktorí opustili svoje domovy,
mojou úlohou je takto začiatkom jari
napísať niečo inšpiratívne a posilňujúce na titulku 310. čísla novín. Nedokážem to! Nech Všemohúci dá, aby boli
modlitby miliónov trpiacich ľudí vypočuté, aby som o mesiac mohol písať
ďalší úvodník v lepšom svete. t

