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Varázslatos zsidó dallamok
December 20-án több mint 80-an jöttek el a Menház Wallenstein Zoltán termébe, hogy 

közösen ünnepeljük hanuka harmadik estéjét, együtt gyújtsuk meg a hanukia fényeit. A 
Komáromi Zsidó Hitközség nevében a megjelenteket Paszternák Tamás programkoor-
dinátor köszöntötte. A rendezvényt, melyre a széles régióból érkeztek érdeklődők, me-
gtisztelte jelenlétével Keszegh Béla polgármester is. 

A gyertyákat Rudas Dániel, a Dohány utcai zsinagóga kántora lobbantotta fel az áldások, 
hanukai dalok kíséretében. Az ünnep eredetéről, napjainkban betöltött szerepéről Kurucz 
Ákos nyíregyházi rabbi szólt az egybegyűltekhez. Gondolatai nagy tetszést arattak a hallga-
tóság körében. A fergeteges hangulatról a Hamsa zenekar koncertje gondoskodott, az ismert 
és kevésbé elterjedt izraeli, zsidó dallamok elvarázsolták a közönséget. A Kuna testvérek és 
zenésztársaik produkciója igazi kárpótlás volt, az elmúlt két esztendőben a koronavírus jár-
vány miatt elmaradt közös ünneplések helyett. 

A hanukai dalokkal záródó koncertet követően Paszternák András moderálásával gazdá-
ra találtak a tombola nyereményei. A szentföldi finomságok, ünnepi kellékek mellett kóser 
borok, izgalmas könyvek szerepeltek a kínálatban. A gyerekek külön ajándékokat is kaptak. 
Természetesen a finom falatok sem hiányozhattak, a Budapestről érkezett kóser szendvic-
sek, fánkok és a helyi olajos finomságok hamar elfogytak a terített asztalokról. 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a program előkészítésében és lebonyolításá-
ban közreműködtek! A rendezvény Komárom városa, Nyitra megye, a Kisebbségi Kulturális Alap, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő és a JHF támogatásával valósult meg.  

PA
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HAnuKA, A fÉny ÜnnePe

KÖnyVBeMuTATÓ
Rendhagyó felkérés, rendhagyó ta-

lálkozás – Dr. Novák Tamás beszámo-
lója Galo Vilmos helytörténeti kiadvá-
nyának pozsonyi bemutatójáról. 

IRÁny A SZenTfÖLD
Folytatódik Herzog Itzhak történe-

te, ezúttal Lajcsi útját követhetjük fi-
gyelemmel az új haza felé Érsekújvártól 
egészen Haifáig.  

KÓSeR KOnyHA
Állandó rovatunkban tanácsokat ka-

punk a mediterrán „diétához”, meg-
ismerhetjük a tu bisváti francia almás 
sütemény receptjét.  3

KOMÁROMBAn

December 13-án találkoztunk ismét a 
Komáromi Zsidó Hitközség virtuális klub-
jában, ahol Lengyelfi Edit (www.felmenok.
hu) családfakutatóval beszélgettünk. Fel-
térképeztük, kik fordulnak a szakember-
hez, milyen források állnak rendelkezésre, 
miként érdemes belekezdeni a nagy mun-
kába. Kitértünk a témakör zsidó vonatkozá-
saira, megvitattuk a résztvevők tapasztala-
tait is. A megosztott személyes történetek, 
fellelt, gyakran váratlan dokumentumok 
tették rendhagyóvá a negyvenhatodik 
online összejövetelt. A hivatalos program 
zárását követően meghallgattuk, mi újság 
Ashkelontól, Jeruzsálemen át Balassagyar-
matig, Pozsonytól Dunaszerdahelyen ke-
resztül Komáromig. A január 10-i klubról 
februári számunkban írunk majd. Febru-
ár 14-én, kedden 18 órakor ismét várunk 
mindenkit, regisztrációs link az elektroni-
kus felületeinken található.

Online klub
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fa li új ság
rö vid hí rek

A Hitközségi Híradót, a Shalom klu-
bot és a hitközség működését Tama-
ra Zusková (Dečín), Ádám Róbert János 
(Tatabánya), dr. Balázs Ferenc (Komá-
rom), Darina Langer (Svájc), valamint 
anonimitásukat kérő adományozók tá-
mogatták. Köszönjük!

Y
Folyamatosan zajlik a 2022. évi pályá-
zataink elszámolása és az idei évre szóló 
kérelmek benyújtása.

Y
Az év végén új könyvekkel bővült a Spitzer 
Béla Kiskönyvtár. Előzetes bejelentkezés 
után (kile@menhaz.sk, vagy 7731-224) 
várjuk olvasóinkat.

Y
Megkezdődött a Szlovákiai Zsidó Hitköz-
ségek Központi Szövetsége alapszabályá-
nak módosítása, a munkában hitközsé-
günk is részt vesz.

Y
A pozsonyi székhelyű, az interneten mű-
ködő Tachles Tv közösségünket bemuta-
tó filmet forgatott, amely a közelmúltban 
jelent meg a televízió weboldalán: https://
tachles.tv/relacia/u-vas-na-obci/u-nas-
na-obci-zidovska-nabozenska-obec-v-
komarne A filmben Pasternák Antal elnök 
és Kollár Zoltán vezetőségi tag mesélnek 
kis hitközségünk mindennapjairól.

Y
Ezúton kérjük hitközségünk tagjait, hogy a 
2023-es évre esedékes tagsági díjat szíves-
kedjenek átutalással, csekken vagy a tit-
kárságon befizetni. A díjak változatlanok. 
Adományaikat szívesen fogadjuk!

Kérjük a támogatását!

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

Nemzetköziátutaláskülföldről:
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

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: Saláth Magda, 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!

Támogatóink / naši sponzori:

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

Hanuka Érsekújvárott
December 21-re Lang Tamástól személyes meghívást kaptunk az érsekújvári közös-

ség hanukai gyertyagyújtására. Először a zsinagóga előtti hanukián lobbant fel a negye-
dik láng, majd egy közeli étteremben folytatódott az ünneplés. A helyi közösség képvi-
selői mellett, a komáromi vendégeken kívül, megjelent Richard Duda, a Szlovákiai Zsidó 
Hitközségek Központi Szövetségének elnöke, aki köszöntötte a résztvevőket. Köszönjük a 
kellemes estét, szíves vendéglátást!

PZs

Gyászjelentés
Szomorúan értesültünk arról, hogy hosszantartó betegségben, a svájci Bern városában 

elhunyt Izsák Stefan, aki feleségével éveken át visszatért Komáromba, lakóautójukkal 
hónapokat töltöttek a kempingben. Itt tartózkodásuk alatt rendszeresen részt vettek a 
hitközség programjain. A család gyászában osztozunk, emlékét megőrizzük! 

a Komáromi Zsidó Hitközség vezetősége, 
a Hitközségi Híradó szerkesztői

Macesz, maceszliszt                           
és bor rendelhető

Pészah ünnepére macesz, maceszliszt és bor megrendeléseiket január 31-ig várjuk a 
KZSH titkárságán és a kile@menhaz.sk címen. Idén az ünnep április 5-én, szerdán este 
kezdődik (ekkor van az első széder este).

Temetőgondozási díj
Kérjük, a komáromi zsidó temetőben eltemetettek hozzátartozóit, hogy az ez évre 

esedékes sírgondozási díjat lehetőleg még a tavaszi munkák megkezdése előtt szíves-
kedjenek rendezni. A díjak nem változtak: 10 EUR/sír, dupla sírok esetén: 17 EUR/sír.

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit a Shalom klub tu bisváti (a fák ünnepe) összejövetelére, me-

lyet 2023. február 5-én, vasárnap 15 órakor tartunk a Menház Wallenstein Zoltán termében.

hírek
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Tavaly, november 29-én a fővárosi Po-
zsonyi Casinoban rendhagyó könyvbe-
mutatóra került sor a komáromi zsidóság 
történetével kapcsolatban. Rendhagyó volt 
azért, mert a Casino műsorában egy vidé-
ki zsidóság életét, történelmét bemutató 
előadás először szerepelt. Maga a Pozso-
nyi Casino  patinás épülete a régi zsidó-
negyed területén helyezkedik el, talán 100 
– 200 méterre a volt, 1969-ben lerom-
bolt Hal téri neológ zsinagógától. Maga az 
1837-es alapítású Casino régi hagyomá-
nyokra támaszkodik, a  pozsonyi magyar 
értelmiség számára  fontos az összetarto-
zás ápolása, a történelem ismerete. Első-
rendű célja a társadalmi élet föllendítése 
és a kultúra terjesztése.  

A meghívás annak volt köszönhető, 
hogy a  Komáromi Zsidó Hitközség  meg-
alakulásának 230. évfordulójára rendezett 
programramok (kiállítás a Duna Menti Mú-
zeumban, a helyi önkormányzat által élet-
re hívott szabadtéri tárlat, egyéb rendezvé-
nyek) jó sajtóvisszhangja eljutott a városon 
kívülre is. Nagy Ildikó, a Szlovák Rádió Pat-
ria magyar nyelvű adásának szerkesztője és 
egyben a Pozsonyi Casino választmányá-

nak tagja, telefonon megkeresett, hogy egy 
előadás keretén belül Pozsonyban is szá-
moljunk be erről a rendezvénysorozatról. 
Miután jeleztem, hogy a városi kültéri illet-
ve múzeumi kiállítás anyagából egy kiad-
vány is készült, megegyeztünk abban, hogy 
a helyi zsidó közösség életéről, gazdasági és 
társadalmi szerepéről szóló könyv kerül be-
mutatásra a Casino novemberi programján.

Erre a szerepre  Galo Vilmos történészt, 
a könyv szerzőjét és engem, a hitközség 
tagját, egyben a komáromi múzeumbará-
tok elnökét kértek fel a könyv bemutatásá-
ra, amelynek során részletesen ecseteltük 
a zsidóság szerepét a város életében, a hit-
község 1791-es megalakulásának körülmé-
nyeit, különösképp az emacipációs időszak 
utáni  helyi zsidóság kiemelkedő szerepvál-
lalását a város gazdasági fellendülésében.
Nagy érdeklődés kísérte a komáromi zsidó-
ság kemelkedő személyiségeinek bemutatá-
sát, a holokauszt komáromi történéséit. Az 
előadás után meglepően sok kérdéssel hal-
moztak el bennünket, amelyek között szere-
peltek olyanok is: van-e a hitközségnek sa-
ját temetője, ill. milyen körülmények közt 
tartja meg a közösség az ünnepeit, isten-

tiszteleteit? A kérdezők meglepően tapasz-
talták, hogy a hitközségünk milyen színes 
tevékenységet folytat, érdeklődve forgat-
ták az ott szétosztott Hitközségi Híradó pél-
dányait és más kiadványait is. Néhány tag, 
akik Nagymegyerről, Dunaszerdahelyről, 
Galántáról származtak, az ottani zsidóság-
gal kapcsolatos ismereteket, tényeket, él-
ményeket osztottak meg a tagsággal.

A hosszúra nyúlt beszélgetés után az ér-
deklődők egy-egy példányt kaptak az új ki-
adványból. A találkozás végén jó érzéssel 
töltött el bennünket, hogy egy patinás  pol-
gári társulat számára betekintést tudtunk 
nyújtani a 230 éves hitközség értékes tevé-
kenységébe.

dr. novák Tamás

Könyvbemutató Pozsonyban

November 18-án, pénteken köszöntötték 80. születésnapja alkalmá-
ból Dráfi Mátyás színművészt a Városi Művelődési Központ Kis Péntek 
József termében. Az ünnepségen a családtagokon, ismerősökön kívül 
megjelentek a dél-szlovákiai társadalmi és kulturális élet vezetői, a Jó-
kai Színház művészei, az egyházak meghívott képviselői és magyaror-
szági vendégek is.  A művész úr pályájának ismertetése és személyes 
visszaemlékezése után kollégái egy-egy műsorszámmal köszöntötték 
az ünnepeltet, aki tevékenységének értékeléseként több rangos elis-
merésben részesült. A felemelő ünnepségen közösségünket Pasternák 
Antal elnök és felesége képviselték. 

PZs

Dráfi Mátyás 80 éves 

Fotó: VMK
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Az elismerésre a tatabányai Szenes Han-
na Magyar - Izraeli Baráti Egyesület jelölte. 
Miként indult az együttműködésük? 

Konkrét és szoros múltbéli együttmű-
ködésről nem beszélhetünk, de az egyesü-
let egy tagja (Salkovics Róbert - szintén dí-
jazott), aki ismerte az Esztergom Anno-s, a 
témát érintő írásaimat, publikációimat, sőt 
korábban részt is vett egy, az esztergomi zsi-
dóság történetét feldolgozó helytörténeti sé-
támon, jelezte, hogy „esztergomi botlatókő 
témában” üljünk le egy megbeszélésre, il-
letve megkért, hogy használhassa az általam 
leírtakat, elmondottakat.

Másrészt a nyári díjátadó előtt kaptam 
egy felkérést a Szenes Hanna Magyar - Iz-
raeli Baráti Egyesület elnökétől, hogy a no-
vemberben (ami a közelmúltban volt) „a 
helytörténész és eszközei - Bevezetés a Ko-
márom-Esztergom megyei zsidó közössé-
gek kutatásának műhelytitkaiba” címet vi-
selő konferencián egy előadás keretein belül 
járjam körül az esztergomi zsidóság törté-
netét, ismertessem a témában végzett hely-
történeti sétáim módszertani sajátosságait 
és bemutassam annak kihívásait.

Örömmel tettem eleget a felkérésnek és 
bízom benne, hogy a kapcsolat a jövőben is 
megmarad, így az egyesület tagjait viszont-
láthatom majd 2023-ban az esztergomi zsi-
dóság történetével kapcsolatos következő 
helytörténeti sétámon vagy előadásomon.

Mit érdemes tudnunk az Esztergom 
Anno-ról? Miért fontos napjainkban, hogy 
egy-egy település múltját megismerjük?

Talán az egykori pedagógus-múlt „ka-
tedraéhségének” és a „látens küldetéstuda-
tomnak” egy sajátos megnyilvánulása volt 
az, amikor úgy döntöttem, hogy a fizikai 
gyűjteményem egyre nagyobb számú és fo-
lyamatosan bővülő darabjait, illetve a meg-
szerzett helytörténeti információkat rende-
zett formában mindenki számára elérhetővé 
teszem. Ekkor - jó 15 éve - hoztam létre az 
Esztergom Anno-t, amely kezdetben we-
boldalként, de több mint egy évtizede Social 
Média (facebook, instagram) platformként 
vált igazán ismertté.

Az Esztergom Anno facebook oldal a több 
mint tízezer követővel, a napi átlagos 2-3 
évfordulós bejegyzésével szeretné képekben, 
hosszabb-rövidebb magyarázatokban, tör-
ténetekben, egykori hírekben megmutatni 

az olvasóknak, hogy Magyarország első (fő)
városa mennyivel több, mint, amit általában 
az emberek ismernek belőle.

Mennyi fel nem tárt vagy elfeledett ér-
dekességet rejt még ez a város és mennyire 
együtt mozgott és lélegzett anno Esztergom 
a magyar történelemmel. Talán nem egye-
dül hiszem, talán nem egyedül gondolom 
azt; Esztergom az egyedüli hely Magyar-
országon, ahol a város „helytörténetének 
puzzle darabjaiból” kirakható a teljes ma-
gyarországi történelem többezer darabos, 
több mint ezeréves történelmének hol dicső 
és fényes, hol pedig sötétebb és szomorúbb, 
keret nélküli, folyamatosan bővíthető képe.

Az Esztergom Anno felületen publikált 
„puzzle-darabok” napi szintű kirakásá-
val előbb-utóbb feltárul előttünk Esztergom 
múltjának képe, a „képkirakás folyamatá-
nak” egyre élesedő részletei pedig hozzá-
segítik az olvasóimat ahhoz, hogy olyan-
nak lássák, olyannak ismerjék meg a várost, 
amilyennek a település valójában megérde-
melné. Megismervén a múltat, ebből jó pél-
dákat látva, így azt a jövőre vonatkoztat-
va lehet bizakodni, fejlődni, fejleszteni, az 
esztergomi múlt helyi „sötét foltjaiból” pe-
dig lehet tanulni, bízva abban, hogy a nega-
tívumok a jövőben elkerülhetők lesznek. Ez 
utóbbira példa 1944 tavaszának és kora nya-
rának e beszélgetés témájába vágó, szomo-
rú története is.

Kiemelkedő szerepe volt 2021-ben a he-
lyi botlatókövek elhelyezésében. Mesélne 
egy kicsit a Salkovics Róberttel végzett kö-
zös kutatásaikról?

Ez volt az az információ, amely kicsit a díj-
átadáskor is „félresiklott”, így mindenképp 
pontosításra szorul. Ahogy korábban említet-
tem, Róbert leült velem egyeztetni, elmondta, 
hogy mire készül, részt vett, sőt „illusztris” 
vendéget is hozott az egyik zsidósággal kap-
csolatos helytörténeti sétámra - Hanti Vilmos 
személyében, aki a Magyar Ellenállók és An-
tifasiszták Szövetségének elnöke. De a „pro-
jekttől” a kezdeti egyeztetésen túl szándé-
kosan maradtam távol. Mikor láttam, hogy ő 
milyen eltökéltséggel indul neki, úgy gondol-
tam - és ezt ma is jó döntésnek tartom -, hogy 
ez már annyira előkészített és kész, hogy itt 
nekem „nincs dolgom”.  Mivel nem vagyunk 
túl sokan a városban, akik az esztergomi zsi-
dóság múltjával, történetével rendszeresen 

vagy tematikusan foglalkozunk, fontos, hogy 
e szűk körön belül minden egyes tag munká-
ja a megfelelő területen, kellő figyelmet kap-
hasson. A „botlatókő-projekt” pedig a lehető 
legjobb kezekben volt. Szóval, az „esztergomi 
botlatókövek” Salkovics Róbert és Peragovics 
Ferenc kitartó, áldozatos munkáját dicsérik, 
ők karolták fel és vitték véghez azt a kezde-
ményezést, amely néhány aprónak tűnő (10 
x 10 cm), ám annál fontosabb bizonyítékai, 
szemmel látható eszközei annak, hogy emlé-
keznünk kell. Emlékeznünk, sőt emlékeztet-
nünk kell, hiszen a XXI. század abban is „kü-
lönleges lesz”, hogy örökre eltűnnek majd az 
1944/45-ben élő szemtanúk.  

Vannak az esztergomi zsidóság múltjá-
nak feltáratlan fejezetei, melyeket érdemes 
lenne a szélesebb nyilvánosságnak is meg-
ismernie? 

Egyrészt, amikor 2007-ben először pub-
likáltam egy évforduló kapcsán az 1944-
es esztergomi eseményeket (Emlékezzünk 
címmel) valós nevekkel, valós helyszínekkel, 
nem gondoltam, hogy a téma- és tárgykör 
felgöngyölítésében még hosszú évek állnak 
majd előttem. Másrészt a „zsidóság törté-
netének témaköre” itt Esztergomban nem 
a preferencialisták élén álló kérdés, hiszen - 
több mint ezer esztendeje - mégis csak a ró-
mai katolikus egyház hazai fellegvárában, a 
„Magyar Rómában” vagyunk és a múltban 
ez az együttélés nem mindig volt „súrlódás-
mentes”. Egy érdekes adalék például, hogy 
Prohászka Ottokár, akinek mellszobra az 
esztergomi érsek lakhelyén, azaz a prímá-
si palota kertjében áll, plusz egy emléktáb-
lája pedig annak az esztergomi plébániának 
falán, ahol papi pályáját 1882-ben elkezd-
te, a numerus clausus-törvények magyaror-
szági beiktatásának a vezéregyénisége volt, 
aki nyílt antiszemitaként már jóval 1920 előtt 
bevezette volna a numerus clausust.

Folytatás a következő oldalon.

Esztergom anno – 2. rész 
Interjú Sárosi Attilával

közösség
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Folytatás az előző oldalról.
„A Mi Hazánk esztergomi alapszerveze-

te szerint Mindszenty Józsefhez hasonlóan 
Prohászka Ottokár is megérdemelné, hogy a 
város díszpolgára legyen.” - írta egy 2020-
as hír. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 
Gömbös Gyula még ma is hivatalosan Esz-
tergom díszpolgára (1934 óta). Eme rövid - a 
kérdésre adott - bevezetőből látszik, hogy ha 
Esztergomban talán nem véletlen, ha érez-
hető némi „rejtett távolságtartás” a hivata-
los egyházi és városi oldalról, mindannak el-
lenére, hogy a helyzet javulása - szerencsére  
- évről évre érezhető, amelynek egyik jó pél-
dája az egykori izraelita temető mai állapota.

Mindezekből adódóan és mindezeken túl is 
van bőven még feltárni és pontosítani való, de 
a kérdésre válaszolva, nézzünk néhány konk-
rétumot: A Magyarországon fellelt legrégebbi, 
a zsidóság jelenlétét bizonyító „relikvia” egy 
harmadik évszádból származó zsidó sírkő, 
amely honnan máshonnan is származhatna, 
mint Esztergomból. Ez ma a Zsidó Múzeum 
legkorábbi „kézzel fogható, magyar” darabja. 
Nem tudni, hogy jóval a magyarok, Géza fe-
jedelem Esztergomba érkezése előtt hol, mi-
ként és pontosan hogyan élte hétköznapja-
it a helyi zsidó közösség itt, a mai Esztergom 
területén. Nem elhanyagolható az sem, hogy 
- tekintettel Esztergom Árpád-kori kiemelt 
szerepére - az írott forrásokból már 1050-
ben értesülhetünk arról, hogy Esztergomban 

létezett zsinagóga, sőt a középkorban a királyi 
városon belül zsidó negyedről is tudunk. En-
nek feltárása, pontosítása, az 1050-ben már 
meglévő esztergomi zsinagóga pontos helye 
(mérete, alapja) is megérné a nagyobb figyel-
met és kutatást. Érdekes adalék - egy nagyobb 
időbeli ugrás után - a vízivárosi zsidónegyed 
megszűnése, ugyanis Esztergomban 1711. de-
cember 15-én a török után betelepült zsidókat 
az érsek parancsára kiutasították a Víziváros-
ból, akik ezután a Szenttamáson telepedtek 
le, így nem véletlen, hogy itt épült például az 
utolsó előtti esztergomi imaház is 1858-ban. 
Erről az épületről azonban nem sokat tud-
ni, mert viszonylag hamar - harminc évvel a 
megépülte után - „átadta helyét” Baumhorn 
Lipót (akit a magyarországi zsinagógaépíté-
szet Ybl Miklósként szoktam aposztrofálni) 
első saját, önálló tervezésű zsinagógájának. 
Mivel ez az épület nem csak Baumhorn Lipót 
elsősége okán, hanem mint az utolsó eszter-
gomi zsinagóga is nagyobb figyelmet érde-
melne, ezért úgy gondolom, hogy a „modern 
kori esztergomi zsinagógák témaköre” is bő-
ven hagy számunkra még kutatási lehetősé-
get. Pontos alaprajz, belső tér, díszítések, ar-
chív rajzok, tény- és fényképek terén is.

Az esztergomi zsidó közösség aranyko-
rában, az 1895-ös „vallási egyenjogúsítás” 
után közel 1000 főt számlált, mivel a vesztes 
háború következtében történő határmódosí-
tással Esztergom határvárossá vált, ez magá-

val hozta az elvándorlást, így a közösség lét-
számának csökkenését is, amit a közelmúlt 
pogromjai (1848 tavasza, 1919 nyara) is in-
dukáltak már. Érdekes, hogy a pogromok-
kal kapcsolatban is „nagy a csend”, pedig az 
1848-as esztergomi azért lenne érdekes, mert 
ezt még sikerült idejében megelőzni, elfojtani, 
Besze János ügyvéd, a Nemzetőrség parancs-
nokának jóvoltából, ami nagyobb nyilvános-
ságot érdemelne, mint az én éves, évfordulós 
bejegyzéseim. Végül azt gondolom, hogy az 
1944-es esztergomi történéseket (a helyi de-
portálást) pont azzal lehetne átfordítani egy 
másik dimenzióba, ha a lenne valaki, aki fel-
adatköréből, rangjából adódóan végre „hiva-
talosan is” ki merne állni, és elmondaná: Saj-
náljuk, hogy közel 500 esztergomi polgárt 
nem tudtunk megmenteni. Ám napra pon-
tosan egy hónappal később, 1944. július 6-án 
Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az eszter-
gomi páncélosok alkalmazásával akadályoz-
ta meg a Baky László belügyi államtitkár által 
a budapesti zsidóság deportálására szerve-
zett „csendőrpuccsot”, ami azt jelenti, hogy 
az esztergomi páncélosoknak köszönhető-
en menekült meg a budapesti gettó zsidó la-
kossága. Ez a téma- és tárgykört érintő olyan 
Esztergomhoz köthető pozitívum, amely-
re méltán lehetünk büszkék, nagyobb nyilvá-
nosságot érdemel. t

PA-PT

Ugyancsak egy győzelemnek állít em-
léket a tavasz kezdetén purim, a sorsvetés 
ünnepe. A szúzai zsidók polgári időszá-
mítás előtt 450 körül történt csodás meg-
menekülésének történetét eszter köny-
ve beszéli el, amelyet az ünnep során a 
zsinagógában hagyományosan tekercs-
ből olvasunk fel, és a gonosz Hámán nevét 
kereplővel, zajongással, dobogással pró-
báljuk elnyomni. 

A zsinagógák ilyenkor megtelnek jelmez-
be öltözött gyerekekkel és felnőttekkel. Bi-
zonyosan a legönfeledtebb ünnepünk purim, 
amelynek jellegzetes étele a közkedvelt flódni 
és a Hámán-füle. A vigasság során is fontos 
üzenet, hogy ilyenkor a rászorulókat is segí-
tenünk kell adományainkkal. Purim ünne-
pe lélektani szempontból is jelentős volt az 
elmúlt kétezer év során sokszor üldöztetést 
szenvedett zsidó közösségek számára, hir-
detve azt, hogy összefogással, az Örökkévaló 
segítségével van esély a megmenekülésre.

Hasonlóan fontos a második zarándokün-
nep, a tavasszal, niszán hónap 15-től nyolc 
napon keresztül tartó elkerülés ünnepe, a 
pészah. Az egyiptomi fogságból a szabadság 
és a Szentföld felé menetelő zsidó nép képe 
rendkívüli erőt adott a középkori európai get-
tókban, megkülönböztető jel viselésére kö-
telezett, időről időre kiűzetett zsidóság szá-
mára hitük és emberi tartásuk megőrzéséhez. 
Egyben megőrizte a Szentföldhöz, Cionhoz 
való kötődés eszméjét is. Pészah „kéziköny-
ve” a hágádá, amelyet a széderestén az asztal 
mellett olvasunk fel, és amely útmutatóként 
szolgál az ünnep megéléséhez, a szédertálon 
található jelképes ételek elfogyasztásához. A 
szimbolikus fogások, a fogság során hulla-
tott könnyeket szimbolizáló sós víz, a csapá-
sok miatt elhunytak feletti gyászt jelző tojás, a 
robotmunkához használt malterre emlékez-
tető édes, boros, diós, almás keverék azt cé-
lozzák, hogy úgy éljük át az ünnepet, mintha 
mi szabadulnánk meg, mintha mi is ott let-

tünk volna a fogságból kivonulók között. A fi-
zikai megszabadulást a szellemi megszaba-
dulás, a zsidó népnek az Örökkévalóval kötött 
szövetségének szimbolikus eseménye, a Tóra 
és a Tízparancsolat átadásának eseménye te-
szi teljessé. 

Folytatás a 8. oldalon.

A zsidóság ünnepei – 2. rész 
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Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 21. rész

Érsekújvárból a Szentföldre
Csehszlovákiában 1948 végén a kommu-

nisták jutottak hatalomra, ez kihatással volt 
az életünkre. Elkezdődött az államosítás, a 
gyárakba, üzletekbe új igazgatókat nevez-
tek ki. Szüleim arra a felismerésre jutottak, 
hogy nem tudják tovább vezetni az üzletün-
ket, mely eddig biztos megélhetést jelentett 
számunkra. Palesztinában, a frissen meg-
alakuló Izraelben, ekkor már dúlt a függet-
lenségi háború. Ennek hírére idehaza is fel-
élénkültek a cionista mozgalmak, a vágy, 
hogy a zsidók alijázzanak, visszatérjenek a 
Szentföldre. A kezdetekben nem lelkesedtem 
a gondolatért, egyrészt nem voltam tagja ci-
onista ifjúsági szervezetnek, másrészt jó ta-
nulóként szerettem volna elvégezni a gim-
náziumot. A kintről érkező hírek sok vitát 
váltottak ki a családon belül is, de egyelőre 
nem érett meg bennem az elhatározás a ki-
vándorlás tekintetében. 1949 elejének kör-
nyékén látogatást tett nálunk unokatestvé-
rem, akinek ekkor már nagy sikerei voltak 
a lányok körében. Egész éjszaka beszélget-
tünk, mesélte, hogy otthagyta az iskolát, 
csatlakozott egy cionista mozgalomhoz. El-
határozta, hogy nekivág az izraeli útnak, 
az ország jövőjét szeretné építeni egy cso-
port keretében, aki mezőgazdasággal foglal-
koznak majd, kibucot alapítanak. Meggyő-
zően tudott beszélni, lelkesített, buzdított, 
azt is mondta, hogy a szüleinknek sem kell 
itt maradniuk. Lassan hajnalodott, mire el-
aludtunk. A következő napokban sokat gon-
dolkodtam, végül megerősödött bennem az 
elhatározás. A szüleim beleegyeztek abba, 
hogy megszakítsam a tanulmányaim, ők is 
csatlakozni kívántak hozzám a nagy útra. 

Döntésemet bejelentettem az iskola igazga-
tójának és Holy Ján osztályfőnökömnek. El-
búcsúztam az osztálytársaimtól, voltak akik 
megértettek, voltak, akik nem. 1949 tava-
szán csatlakoztam fiatalok egy csoportjához, 
mely a „garin” héber nevet viselte. Én vol-
tam a legfiatalabb, tizenhat múltam. Együtt 
voltunk Oszkárral, az unokatestvéremmel. 
A cél az volt, hogy kommunában éljünk, fel-
készüljünk az izraeli viszonyokra. Összesen 
huszonhatan voltunk, csehek és szlovákok. 
Az alijáig tartó időszakot Zsolnán töltöttük. 
Tanultunk, dolgoztunk szakemberek mellet, 
villanyszerelői, lakatosi és kőműves isme-
reteket sajátítottunk el. A lányok varrtak és 
háztartást vezettek. A kommunista államot 
nem volt egyszerű elhagyni, listát kellett ve-
zetni mindarról, amit magunkkal akartunk 
vinni, még a fogkefének is szerepelnie kellett 
ezen. Június első napjaiban hagytuk el szü-
lőhazánkat, könnyes szemmel búcsúztam 
szüleimtől, kisöcsémtől. Abban maradtunk, 
pár hónap múlva ők is követnek engem, Ju-
dit unokatestvéremmel együtt. Pozsony-
ban vonatra szálltunk, búcsút vettek tőlünk 
a mozgalom vezetői. Átutaztunk a gyönyö-
rű Ausztrián, majd tovább Olaszországba, 
egészen Bari kikötőjéig. Innen az eredeti-
leg teher szállítására használt Caserta nevű 
hajóval folytattuk az utunkat. Helyzetünk 
némileg könnyebb volt, mint a korábban 
alijázóké, akik a zsúfolt hajókkal gyakran 
csak Ciprusig jutottak. A mi járművünkön 
érkezésünkkor már több száz csehszlováki-
ai zsidó volt. A hajóút rendben ment, egyszer 
lettem csak tengeribeteg az út során. Sokszor 
egész éjjel a fedélzeten maradtunk, énekel-
tünk, körtáncokat jártunk. Megismertem 

egy lányt, akivel együtt néztük a csillagokat 
a Földközi-tenger felett. Egészen közel ke-
rültem hozzá, ez volt az első ilyen alkalom az 
életemben. Bár nagyon akartam, hogy meg-
történjen a dolog, valószínűleg nem voltam 
elég bátor vagy érett. 

Néha kételyeim támadtak a döntésem-
mel kapcsolatban, de elhessegettem ezeket 
a gondolatokat. Az út negyedik napját fel-
tűnt a Karmel-hegy, Haifa városa. Elérzé-
kenyültünk, hórát táncoltunk, a himnuszt 
énekeltük: 

Ha tikvah - a remény kezdetleges fordítása
Mindaddig míg szívünk mélyen 
 Szemünk Cion felé tekint
Még nem veszett el reményünk
A kétezeréves remény
Szabad nemzetté válni országunkban
Cionban es Jeruzsálemben 
Furcsa volt, hogy mindenki héberül be-

szélt, alig értettünk valamit. Az irataimban 
a nevemet Jichakra változtatták, izraeli ál-
lampolgárok lettünk. Felemelő volt látni 
az izraeli zászlók alatt hajózó hadihajókat 
a fehér egyenruhás matrózokkal. A befo-
gadó ceremónia rövid volt, szendvicse-
ket kaptunk, üdítőket, valamennyi zseb-
pénzt izraeli lírában. Verőfényes nap volt, 
sokkal intenzívebben sütött, mint odaha-
za. Kíváncsiak voltunk mindenre, az első 
izraeli rendőrre, a jemeni zsidókra, akik 
meglepően barnák voltak. Egy roskado-
zó autóbusz várt ránk, hogy elvigyen a 200 
km-re lévő Nir-Am kibucba, a gázai sáv 
mellé az egyiptomi határra.

(A részletet a szerző engedélyével 
közöljük.) 

(fotó: Wikipedia)

történeteink

A2022-esesztendővé-
géhez közeledve ünnepelte 
családja körében 90. szü-
letésnapját Herzog Itzhak, 
Lajcsi Izraelben. Mazel tov! 
Bis 120!
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123. fejezet: 
Bánatok és örömök 

(2013. április 25.)
Amikor odahaza a háttérországban min-

den rendben van, egyszerű blogolni. Élég 
csak az itteni kék-fehéren szürkés hétköz-
napokra fókuszálni: kutatni, élvezni a me-

diterrán tavaszt, utazgatni, ismeretlen ismerősökkel találkozni. Ha 
a távolban sötét fellegek gyülekeznek, sokkal nehezebb billentyűze-
tet ragadni… de írtam, szomorú alkalmakkor, légiriadóban, néha ki-
csit betegesen, s most sem tarthat szünetet a krónikás. Így lesz kerek, 
egész, s életszagú a Posztdok Napló…

Ott tartottam a mesélésben, hogy perceken belül beköszönt a 
32. születésnapom. El is jött, hozott váratlan rosszat, s meglepe-
tés szülinapi nanopartit az egyetemen. A legnagyobb ajándék az esti 
Wizzair géppel érkezett, a menyasszonyom személyében. Amikor 
léggömbbel és rózsával a kezemben a Ben Gurion Repülőtér kijelző-
jét böngésztem, átfutott az agyamon, remélem harminc-negyven év 
múlva is hasonló kellékkel várom majd, bárhonnan repüljön hozzám. 
Volt egy csodálatos hosszú-hétvégénk együtt, majd egy már “magá-
nyos” munkától túltengő hét következett…

Csütörtök este eljött a művelődés pillanata. Időről-időre hoz a vir-
tuális postagalamb egy-egy meghívót a tel-avivi magyar nagykövet-
ség kulturális attaséjától. Megérett az alkalom, hogy végre bemász-
szak a nagyvárosba, s magamba szívjak egy kis hazai irodalmat. BIG, 
azaz Benedek István Gábor munkáiról sokat hallottam, a komáromi 
hitközség vendége is volt már az elmúlt években. Több könyv szerző-
je, fáradhatatlanul ír és publikál, ezen kívül főszerkesztője a Remény 
című folyóiratnak. 

A megjelenteket Novák Attila, a magyar kultúra izraeli hivatalos 
képviselője köszöntötte. A szerzőt Egervári Vera mutatta be, beszél-
getőpartnere Peer Gideon volt. BIG történetei elvarázsolták a követ-
ségi szalont szinte az utolsó helyig megtöltő közönséget. Tótkomlós, 
Bergen Belsen, Kecskemét és Budapest elevenedett meg szavaiban. 
Nem tért ki az aktuális magyarországi helyzettel foglalkozó kérdések 
elől sem. A tel-avivi magyarok örömmel fogadták, a közvetlen stílusú 
alkotót. A közel kétórás találkozó jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Köszönet az írónak és a szervezőknek ezért a kellemes estéért. Ér-
des betérni a követség kulturális programjaira!

(2013. április 26.)
Az internetes naplómban itt egy szomorú bejegyzés következett, 

nagymamámtól búcsúztam. Az írás 2013 májusában megjelent la-
punkban: https://kehreg.files.wordpress.com/2013/05/hh204.pdf 

(2013. május 12.)
Ülök a WIZZAIR Budapest – Tel-Aviv járatán. Mindenki mosolyog, 

a gép is vadiúj. Majdnem minden olyan, mint előző útjaim során, azt 
az „apró” különbséget leszámítva, hogy mellettem a feleségem, s az 
ujjamon ott a karikagyűrű.

Ha valaki visszaolvassa a 2012. január 28-án, a „A magánynak nin-
csenek GPS-koordinátái” címmel írt bejegyzésemet, hatalmas vál-
tozásnak lehet tanúja: „… Ha felteszem a kérdést, melyik az a nap-
szak, amely a legnehezebb itt a távolban, a válasz egyértelműen az 
este lenne: amikor kilépsz az egyetemről, lassú, egyre nehezebb lép-
tekkel elmész a buszig, vársz a megállóban, megváltod a jegyedet, 
végigutazol a már jól ismert kilenc megállón, leszállsz, felsétálsz a 
Negba utca végére, átvágsz a zebrán, látod a zöldségesnél reggel óta 
érintetlenül heverő citrus-halmokat, lebaktatsz a kutya és macska 
sz…os Hamelech Josefen, majd fel a 25 lépcsőn, a kék kulccsal kinyi-
tod a bejárati ajtót, elszörnyedsz a vendégház előterébe bezsúfolt tá-
vol-keleti giccs áradattól és a megszokhatatlan illatú légfrissítőtől, 
megérinted a mezüzét az ajtófélfádon, rátalálsz a megfelelő kulcsra, 
benyitsz, belépsz és magadra zárod az ajtót.” 

A tisztelet Olvasóban felmerülhet a kérdés, háromnapos házasem-
berként miért pont a blogírás az első teendőm, néhány órával a földet 
érés után. A fenti sorok bizonyára választ adnak: Ezt meg kell oszta-
nom! Pénteken sor került a polgári esküvőnkre! Ha írtam magányról, 
írnom kell a társaslét örömeiről is!

Persze az élet nem ennyire egyszerű. Mint azt blogba vetettem, a 
tervezettnél másfél héttel korábban tértem haza. Amikor a Buda-
pestről Komárom felé zakatoló vonat elérte a Duna és a Vág összefo-
lyását, végérvényesen tudatosult bennem: hiába keresi a tekintetem 
a Vág-híd közelében a nagymamám házát, Ő már nincs többé. Roko-
nok, szomszédok, ismerősök a temetésen, végső búcsú, pár pillanat 
az otthonában…

Talán még fel sem fogtam a Szlovákiában történteket, s máris Pes-
ten voltam… Összeköltöztem a menyasszonyommal. Pár nappal az 
esküvő előtt jutott erre idő. Egy reggel felkeltem, s azon kaptam ma-
gam, hogy apósommal a virágcsokorért igyekszem. Ezután felgyor-
sultak az események. Befutottak apáék, s elindultunk a városházára. 
Próbáltam rögzíteni minden pillanatot… ami biztosan megmaradt, 
hogy egy nemzeti színű szalaggal átkötött néni, azt kérdezi IGEN???

Az öröm percei, családi ebéd, a még előttünk álló egyházi esküvő 
szervezése, az első közös shabbat, s már indultunk is a reptérre…

Néha – például kézfogásnál, kézmosásnál, ébredéskor,… – eltű-
nődöm, hogy is került ez a fémkarika az ujjamra??? Aztán persze csak 
ránézek a kedvesemre, s felkiáltok: WOW MEGNŐSÜLTEM!!!! 

folytatjuk.

Kék-fehér hétköznapok

PASZTERNÁK          
ANDRÁS



HITKÖZSÉGI HÍRADÓ | 2023. JANUÁR | 8

A földközi-ten-

geri diéta arról hí-

res, hogy sok gyü-

mölcsöt és zöldséget 

tartalmaz. Izrael és 

a mediterrán orszá-

gok az első helyen állnak az egészséges és 

kiegyensúlyozott táplálkozás terén. néhány 

hasznos tanács: 
Gomba – az egyik legegészségeseb étel, 

sok vitamint, ásványi anyagot és fehérjét 
tartalmaz. Vigyázat, csak termelőnél ve-
gyünk gombát, ne szedjünk az erdőben vagy 
mezőn! A vadon található gombák mérge-
zők lehetnek, veszélyeztethetik az életet. 

Sárgarépa – erősíti az immunrendszert, 
tartalmaz béta-karotint, amely fontos a 
szervezetnek. Ajánlatos sárgarépalét fo-
gyasztani, mert nyomelemeket és vitami-
nokat tartalmaz. Egy pohár léhez 4-5 ré-
pát kell használni. Mellékhatása az, hogy a 
bőrünk elszíneződhet, sárga színű lesz. Ez 
nem káros, de nem szép.

Spenót – a spenót erősíti az immunrend-
szert, alacsony a kalória tartalma és sok 
A- és K-vitamint tartalmaz. Fogyaszthat-
juk nyersen is, pajzsmirigy betegeknél nem 
ajánlott, befolyásolja a hormon termelődé-
sét és a jód hasznosulását a szervezetben.

Grapefruit – a hollywoodi sztárok azért 
néznek ki egészségesnek, mert minden 
reggel éhgyomorra egy fél grapefruitot esz-
nek. Ezt mesélték nekünk és mi el is hittük. 
A grapefruit egészséges főleg a magas C-vi-
tamin tartalma miatt. Sok más előnye mel-
lett, itt is vigyázni kell: gátolja egy a májban 
és bélben jelenlévő fontos enzim működé-
sét, amely számos gyógyszer hatásában 
szerepet játszik.

Gránátalma – gazdag vitaminokban és 
ásványokban, főleg C-vitamint, a K-vita-
mint, a káliumot és a magnéziumot tar-

talmaz. Van, aki „superfoodnak” minősíti, 
mert csökkenti a vérnyomást és a koleszte-
rinszintet. Más fontos tulajdonsága mellett 
a gránátalma magja előidézhet gyulladásos 
folyamatokat a vakbélben vagy eltömítheti 
a beleket, ha nagy mennyiséget eszünk. 

Kivi – bőven található benne kálium, nátri-
um, foszfor, kalcium, magnézium, vas, cink, 
réz, mangán és szelén, ahogyan aminosavak-
ban is gazdag. Magas koncentrációban tartal-
maz A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, E-, J- és 
K-vitaminokat, különösen C-vitaminban bő-
velkedik. Egy kivi elfogyasztása fedezi a szer-
vezet napi C-vitamin igényét. Fontos tudni, 
hogy ritkán azonban allergiát okozhat. Ezért 
a benne található cisztein a felelős, amely más 
trópusi gyümölcsökben (pl. ananász, mangó, 
papaya) is megtalálható.

Földimogyoró – csökkenti a koleszterint, 
javítja a memóriát és szabályozza a vércu-
korszintet. Gazdag E-vitaminban és B-vita-
mincsoport számos tagját tartalmazza.  Fon-
tos tudni, hogy a földimogyoró rendkívül erős 
élelmiszerallergén, amely súlyos tüneteket 
okozhat alacsony koncentrációban is.

Közeledik a tubisvát, svát hónap 15. napja, 
amelyet a fák ünnepének is hívunk. Ilyenkor 

köszöntjük a természetet, a gyümölcsöket és 
más terméseket. A mai modern mezőgaz-
daságnak hála, egész évben kapható szin-
te minden gyümölcs és zöldség. A követke-
ző süteményben használhatjuk akármelyik 
kedvelt gyümölcsöt.

Francia almás sütemény
Hozzávalók: 2 1/2 pohár liszt, 20 dkg hi-

deg vaj kockára vágva, 1 evőkanál cukor, 1 
pohár hideg víz, kevés só, 3-4 nagy alma 
meghámozva és szeletelve, 2 kanál citrom-
lé, 5 kanál cukor, 3 kanál lekvár, 1 tojás fel-
verve 1 kanál vízzel.

Elkészítés: Összegyúrjuk a tészta hozzá-
valóit és 1 órát a hűtőben pihentetjük. El-
készítjük az almát. Összekeverjük az alma 
szeleteket a citromlével, a cukorral. A tész-
tát kinyújtjuk és sütőpapíros kerek tepsi-
be rakjuk úgy, hogy a szélénél magasabb le-
gyen a tészta, mint a közepén. Rákenjük a 
lekvárt, arra kerülnek az almaszeletek. Rá-
hajtjuk a tésztát és megkenjük a tojással.  
180 fokon kb. 45 percig, sütjük. Porcukorral 
esetleg fagylalttal díszítjük.  

Jó étvágyat! t

Löwinger Manci szakácskönyvéből 
Tanácsok zöldség, gyümölcs fogyasztásához

DR. ORNA          
MONDSCHEIN

Folytatás az 5. oldalról.
Erre emlékeztet a nyár eleji ünnepünk a 

pészah utáni ötvenedik napon a hetek ünne-
pe, a sávuot/sovuajsz. A hagyomány szerint a 
Tízparancsolat elhangzásakor kivirágzott a 
Szináj-hegy, ennek emlékére mi is élénk vi-
rágdíszbe öltöztetjük zsinagógáinkat, hogy 
méltóképp hallgathassuk meg a Tíz Igét, 
amelyeknek két kőtáblája ma is megtalálha-
tó a zsidó imaházak homlokzatán.

Az éves ciklus utolsó kiemelkedő eseménye 
áv hó 9-e legfontosabb gyászos emlékna-
punk, mindkét jeruzsálemi Szentély pusztu-
lásának emléknapja. Ezen a napon a legmé-
lyebb bánat megéléséhez járul hozzá a teljes 
napos böjt, az örömteli cselekedetektől való 
tartózkodás, a zsinagóga díszeinek eltávolí-
tása és a Siralmak könyvének felolvasása. Az 
elpusztult szentélyek emléke mellett további 
későbbi csapások emléke is áv 9-éhez kötő-

dik, így adott alkalmat ez a nap az évezredek 
során a zsidóságot ért tragédiákra való kol-
lektív emlékezésre. Ezt követően nem sokkal, 
a nyár végén, az utolsó hónapban, elul havá-
ban megkezdődnek az előkészületek az őszi 
nagyünnepekre, felhangzik a sófár hangja és 
újrakezdődik a zsinagógai év ciklusa.

Balogh István
(Az eredeti cikk a Kálvinista Szemlében jelent 

meg, az írást engedélyükkel közöljük.)

kóser konyha

Fotó: Wikipedia
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Prvá synagóga: „Ďalšími významnými 
budovami tohto mesta sú... priestran-
ná  synagóga Židov, spojená s rabín-
skym domom a obklopená širokým ná-
dvorím, ktorá slúži k dôstojnej chvále 
grófa ferenca Zichyho, na majetku a na 
náklady ktorého bola postavená, ako sa 
píše na mramorovej tabuli nad dverami 
synagógy; Požehnanie grófovi, ktorého 
nenazvem tolerantným (pretože tento vý-
raz nie je rovný svetu lásky), ale človekom, 
ktorý sa povzniesol nad všetky predsud-
ky a presadzoval Božiu slávu bez rozdie-
lu viery!)” (Társalkodó, ročník 8, číslo 24, 
23. marca 1839, s. 1)

Neologická synagóga: „Židovská obec v 
Komárne predkladá žiadosť Jeho Veličen-
stvu, v ktorej žiada o odklad splatenia pôžič-
ky 10 000 forintov, ktorá jej bola poskytnutá v 
roku 1859 z maďarského židovského školské-
ho fondu na výstavbu synagógy. V najvyššom 
rozhodnutí sa uvádza, že úroky vo výške 2100 
forintov splatné do tohto dátumu sa milosti-
vo odpúšťajú a dlh sa má splácať od 1. januára 
1865 v 30 polročných splátkach. Predstavite-
lia židovskej obce vyslovia poďakovanie ci-
sárovi-kráľovi pri jeho návšteve Komárna.” 
(Pesti Napló, 29. septembra 1864)

„13. dňa tohto mesiaca o 3. hodine popolud-
ní blesk z mrakov, ktoré sa rýchlo zbehli nad 
naším mestom, udrel do miestnej izr. modli-
tebne a spôsobil menšie škody na stenách vo 
vnútri aj zvonka budovy.” (Komáromi Lapok, 
1. ročník, 15. apríla 1871, strana 13)

Chudobinec: „Židovský chudobinec v 
Komárne. Židovský dobročinný spolok v 
Komárne vykonáva už viac ako štvrťsto-
ročie svedomitú prácu v charitatívnej ob-
lasti. Obec nemá vyslovene majetných 
členov, ale vždy malo veľký počet veria-
cich obetavých členov hotových pomôcť aj 
nad svoje sily. Vďaka ich nežištnej podpo-
re tento spolok na čele s veľaváženým le-
károm Dr. Zsigmondom Szepesim a nese-
beckým, tichým filantropom Kálmánom 
Friedom, vynaložil na dobročinné účely 
už viac ako 20 000 frtov, napriek tomu, že 
rátal len okolo 80 až 150 členov. Podporo-
val ľudí v núdzi, poskytoval oblečenie de-
ťom, ktoré to potrebovali a na rozdiel od 
iných podobných spolkov haliere venova-
né na charitu použil priamo na daný účel, 
a nie na administratívne práce. Tento 
spolok sa teraz pustil do veľkej práce, kto-
rá bude vrcholom jeho činnosti. Na čele s 
dôstojným hlavným rabínom obce Dr. Ár-
minom Schnitzerom sa už roky usilu-
je o vybudovanie židovského chudobinca. 
Plán, v záujme ktorého bolo vyslovených 
toľko pekných slov a na realizáciu ktoré-
ho vyzbierali toľko ťažko zarobených ha-
lierikov, dospel do štádia uskutočnenia. V 
bezprostrednom susedstve kostola zakú-
pili obrovský pozemok s výhľadom do zá-
hrady a zo strany ulice už vyrástli vyso-
ké múry. Dom bude skutočným domovom 
židovského ducha, ktorého treba aj v Ko-
márne posilniť. Bude sídlom a jedným z 

domovov charity, a zároveň príležitosťou 
slávy Božieho mena, pretože v ňom bude 
zriadená aj vlastná synagóga. Dielo je to v 
daných podmienkach mimoriadne a jeho 
osud leží na srdci predovšetkým podpred-
sedovi spolku Kálmánovi Friedovi, ktorý v 
ňom vidí takmer vyvrcholenie svojej ce-
loživotnej práce. Aj sa činí v jeho záujme 
tak, akoby to bola čisto jeho vlastná zále-
žitosť, a nie príprava domova pre chudob-
ných obce a na slávu Božiu. On sám počas 
uplynulého roka, okrem svojich predchá-
dzajúcich darov, venoval chudobincu po-
menovanému po jeho rodičoch 600 fr., 
Alajos Neumann zložil nadácii 1000 ko-
rún a Károly Báth, podpredseda obchod-
nej komory v Budapešti prispel na nákla-
dy Božieho diela sumou 200 frt. Darovali 
suroviny a stavebný materiál v hodnote 
1100 fr. a na pokrytie nákladov zhromaž-
dili okolo 4000 fr. To všetko však stá-
le nestačí na dokonanie krásneho diela 
a zabezpečenie jeho budúcnosti. Obec je 
na konci svojich síl, jej členovia už sotva 
môžu poskytnúť viac ako doposiaľ, a tak 
prichádzajú na rad dobré srdcia, ktoré sa 
vždy osvedčia. V núdzovej situácii rátajú 
nezištní vykonávatelia ušľachtilého diela 
aj teraz najmä s lokálpatriotizmom, chcú 
sa dovolávať podpory a pomoci tých, kto-
rých s komárňanskou obcou spájajú vrúc-
ne putá, ktorým záleží na osude obce a jej 
detí tak, ako na osude ich vlastných ro-
dičov. Veríme a dúfame, že detská láska 
bude prejavená v skutkoch hodných za-
znamenania. H.” (Egyenlőség, ročník 14, 
číslo 25, 21. júna 1895, s. 9)

„Nový kostol v Komárne. Komárňan-
ská ortodoxná náboženská obec v Komár-
ne dáva postaviť nový chrám, ktorý nahra-
dí chrám Božieho dieťaťa stojaci na jednom 
z nádvorí Župnej ulice. Súčasný kostol 
budú využívať na školské účely, nový kos-
tol vybudujú taktiež na nádvorí za náklady 
v sume 18 000 korún. Časť nákladov plánu-
jú pokryť z verejnej zbierky. Výstavba začne 
už v tomto roku.” (Egyenlőség, 26.4.1903, 
ročník 22, číslo 17, s. 12)

Nájomný dom obce: „Stavba nájomného 
domu v Komárne. Židovská obec v Komár-
ne plánuje výstavbu nájomného domu. Súťaž 
na stavebné práce už vyhlásili, bola však od-
ložená na neurčito.” (Pesti Napló, ročník 56, 
číslo 164, 16. júna 1905, s. 20)

Z histórie našej obce 
Zbierka architekta Nándora Litomericzkého
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Dňa 29. novembra minulého roka sa v 
bratislavskom Kasíne uskutočnila netra-
dičná prezentácia knihy o histórii židov-
skej obce v Komárne. Nezvyčajná bola pre-
to, lebo v programe Kasína sa po prvýkrát 
objavilo podujatie venované životu a histó-
rii vidieckeho židovstva. Majestátna budo-
va bratislavského Kasína sa nachádza v sta-
rej židovskej štvrti, asi na 100-200 metrov 
od miesta, kde kedysi stála neologická sy-
nagóga na Rybnom námestí, ktorú zbúra-
li v roku 1969. Samotné Kasíno, založené v 
roku 1837, má dlhoročnú tradíciu – maďar-
ská inteligencia žijúca v Bratislave vysoko 
hodnotí pocit spolupatričnosti i poznanie 
histórie. Jeho hlavným cieľom je podporo-
vať spoločenský život a rozširovať kultúru.  

Za pozvanie vďačíme najmä dobrej me-
diálnej odozve podujatí zorganizovaných 
pri príležitosti 230. výročia založenia židov-
skej obce v Komárne (výstava v Podunaj-
skom múzeu, externá výstava organizovaná 
miestnou samosprávou, ďalšie podujatia), 
ktorá na toto výročie upozornila aj mimo 
hraníc mesta. Ildikó Nagy, redaktorka ma-
ďarského vysielania Patria Slovenského 

rozhlasu a členka predstavenstva bratislav-
ského Kasína, nás telefonicky požiadala, 
aby sme o sérii týchto podujatí informovali 
formou prednášky aj v Bratislave. Keď som 
jej povedal, že z materiálov externej výstavy 
a výstavy v múzeu vznikla aj publikácia, do-
hodli sme sa, že na novembrovom podujatí 
Kasína predstavíme knihu o živote, hospo-
dárskom a sociálnom význame miestnej ži-
dovskej komunity.

Úlohy prezentácie knižky sa zhostil jej 
autor, historik Viliam Galo a ja sám, ako 
člen židovskej náboženskej obce a pred-
seda Krúžku priateľov múzea v Komárne. 
V rámci prednášky sme podrobne opísa-
li, akú úlohu Židia zohrávali v živote mesta, 
okolnosti vzniku obce v roku 1791, a najmä 
významnú úlohu miestnych Židov v oblas-
ti hospodárskeho rozvoja mesta po oslobo-
dení. Predstavenie významných osobností 
komárňanského židovstva a udalostí spoje-
ných s holokaustom v Komárne sa stretla s 
veľkým záujmom. Po prednáške nám kládli 
prekvapivo veľa otázok, medzi ktorými od-
zneli aj nasledujúce: Má komunita vlastný 
cintorín a v akých podmienkach organizu-

je obec oslavy a bohoslužby? Poslucháči boli 
prekvapení, keď sa dozvedeli o rôznoro-
dých aktivitách našej obce, so záujmom ob-
racali stránky Spravodajcu a iných publiká-
cií, ktoré sme im rozdali. Niektorí členovia 
pochádzajúci z Veľkého Medera, Dunajskej 
Stredy a Galanty sa podelili o svoje poznat-
ky, skutočnosti a skúsenosti o tamojšej ži-
dovskej komunite.

Po dlhej diskusii si účastníci večera od-
niesli po jednom výtlačku z našej novej 
publikácie. Na záver stretnutia nás ovládol 
skvelý pocit, že sme občianskemu združe-
niu s dlhoročnou tradíciou priblížili hod-
notnú činnosť našej 230-ročnej obce.

JuDr. Vojtech novák

Na deň 21. decembra 2022 sme dostali 
osobné pozvanie od Tomáša Langa na zapá-
lenie chanukových sviec v Nových Zámkoch. 
Najprv sa rozhorel štvrtý plameň na chanukii 
pred synagógou, potom sme v oslave pokra-
čovali v neďalekej reštaurácii. 

Okrem zástupcov miestnej komunity a 
hostí z Komárna pozdravil účastníkov aj Ri-
chard Duda, predseda Ústredného zväzu ži-
dovských náboženských obcí v Slovenskej 
republike. Ďakujeme za príjemný večer a po-
hostinnosť!

PZs

Chanuka 
v Nových 
Zámkoch

Prezentácia knihy v Bratislave

židovstvo

Srdečne Vás pozývame na podujatie klu-
bu Shalom (Tu bišvat – Sviatok stromov), 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. februá-
ra 2023 o 15.00 hod. v miestnosti Zoltána 
Wallensteina v Menháze.

Pozvánka

Foto: Zoltán Kollár
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nástenka
krátke správy

Vydávanie Spravodajcu, Klub šalom a 
činnosť obce podporili: Tamara Zus-
ková (Děčín), Róbert János Ádám (Ta-
tabánya), Dr. Ferenc Balázs (Komárno), 
Darina Langer (Švajčiarsko) a anonym-
ní darcovia. Ďakujeme!

Y
Postupne vyúčtuvávame dotácie poskyt-
nuté v roku 2022 a predkladáme žiados-
ti na tento rok.

Y
Koncom roka pribudli do Knižnice Bélu 
Spitzera nové knihy. Čitateľov prijímame 
po predbežnom dohovore (kile@menhaz.
sk alebo 7731-224).

Y
Začal proces novely Stanov Ústredné-
ho zväzu židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike, na ktorom sa zú-
častňuje aj naša obec.

Y
Internetová televízia Tachles TV natočila 
film o našej obci, ktorý bol nedávno od-
vysielaný na webovej stránke televízie:  
https://tachles.tv/relacia/u-vas-na-
obci/u-nas-na-obci-zidovska-nabo-
zenska-obec-v-komarne Predseda An-
ton Pasternák a člen predstavenstva 
Zoltán Kollár hovoria o každodennom 
živote našej malej komunity.

Y
Touto cestou žiadame členov našej obce, 
aby členské za rok 2023 uhradili bankovým 
prevodom, poštovou poukážkou alebo na 
sekretariáte. Výška členského sa nemení. 
Radi uvítame všetky formy podpory!Žiadame Vašu podporu

Váženíčitatelia! Prosíme Vás, aby ste podľa Vašich možností podporovali programy 
ŽNO v Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.
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Objednávky macesovej múky a vína pri príležitosti sviatku Pesach očakávame na sekre-
tariáte ŽNO v Komárne a na našej adrese do 31. januára. Sviatok v tomto roku začína v stre-
du 5. apríla večer (prvý séderový večer).

Možnosť objednania macesu, 
macesovej múky a vína

Žiadame príbuzných tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne v Komárne, aby 
poplatok za údržbu cintorína uhradili podľa možností ešte pred začatím jarných prác. Výš-
ka poplatku sa nemení: 10EUR/hrob, v prípade dvojhrobu: 17 EUR/hrob.

Poplatok za údržbu cintorína

Koncom roka 2022 oslávil so svojou rodinou v Izraeli 90. narodeniny Herzog Itzhak, 
Lajcsi. Mazel tov! Bis 120!

Všetko najlepšie k narodeninám!

So smútkom sme prijali správu o úmrtí Stefana Izsáka, ktorý skonal po dlhej a ťažkej 
chorobe vo švajčiarskom Berne. Pán Izsák sa s manželkou dlhé roky každoročne vraca-
li do Komárna, vo svojom karavane strávili v miestnom kempingu niekoľko mesiacov. Po-
čas svojho tunajšieho pobytu sa pravidelne zúčastňovali na podujatiach našej obce. Súcíti-
me s rodinou, jeho pamiatku si zachováme!

vedenie Židovskej náboženskej obce v Komárne, 
redaktori Spravodajcu

Smútočné oznámenie
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Sviatok svetiel v Komárne
Dňa 20. decembra 2022 sa v Chudobinci, v sále Zoltána Wallensteina, zišlo viac ako 80 

ľudí, aby sme spoločne oslávili tretí večer Chanuky a zapálili sviatočné svetlá. V mene 
Židovskej náboženskej obce v Komárne privítal hostí programový koordinátor Tamás 
Paszternák. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili návštevníci zo širšieho regiónu, poctil 
svojou prítomnosťou aj primátor Béla Keszegh.

Sviečky zapálil, požehnanie a chanukové piesne predniesol Dániel Rudas, kantor synagó-
gy na ulici Dohány. Rabín Ákos Kurucz z mesta Nyíregyháza prítomným hovoril o pôvode 
sviatku a jeho význame v súčasnosti. Jeho myšlienky sa stretli s pozitívnym ohlasom publi-
ka. O vynikajúcu atmosféru sa svojím koncertom postarala hudobná skupina Hamsa, publi-
kum očarili známymi i menej populárnymi izraelskými a židovskými melódiami. Vystúpe-
nie bratov Kunovcov a ich kolegov hudobníkov bolo skutočnou kompenzáciou za obdobie 
bez spoločných osláv v dôsledku pandémie koronavírusu počas posledných dvoch rokov.

Po koncerte, ktorý končil chanukovými melódiami, sa konala tombola, ktorej žrebova-
nie riadil András Paszternák. Okrem pochúťok a sviatočných náležitostí zo Svätej zeme boli 
medzi cenami aj kóšer vína a zaujímavé knihy. Deti dostali aj osobitné darčeky. Samozrej-
me, nechýbalo ani chutné občerstvenie: kóšer sendviče z Budapešti, šišky a miestne pochúť-
ky pripravované na oleji sa minuli skutočne rýchlo.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia! Oslavu finančne 
podporili: mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, Fond kultúry menšín, Fond Bethle-
na Gábora a JHF.    
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ŽNO V KOMárNE

PReZenTÁCIA KnIHy
Dňa 29. novembra minulého roka 

sa v bratislavskom Kasíne uskutočnila 
netradičná prezentácia knihy o histórii 
židovskej obce v Komárne. 

CHANUKA 5783
Na deň 21. decembra 2022 sme dostali 

osobné pozvanie od Tomáša Langa na 
zapálenie chanukových sviec v Nových 
Zámkoch.  

Z HISTÓRIe nAŠeJ OBCe
Zbierka architekta Nándora Litome-

riczkého z dobových periodík.  

3

nA TACHLeS TV

Dňa 13. decembra 2022 sme sa opäť 
stretli vo virtuálnom klube komárňanskej 
židovskej obce. Porozprávali sme sa na-
šou hosťkou, genealogičkou Editou Len-
gyelfiovou (www.felmenok.hu). Zmapo-
vali sme, kto sa na odborníčku obracia, 
aké zdroje sú nám k dispozícii a ako sa do 
tejto náročnej práce pustiť. Dotkli sme sa 
aj židovských aspektov danej témy a dis-
kutovali sme o skúsenostiach účastníkov. 
Osobné príbehy, o ktoré sme sa podeli-
li, a nájdené, často nečakané dokumenty, 
urobili štyridsiate šieste online stretnu-
tie skutočne výnimočným. Po skonče-
ní oficiálnej časti programu sme si vypo-
čuli novinky od Aškelonu, cez Jeruzalem, 
Balašské Ďarmoty, Bratislavu, Dunajskú 
Stredu až po Komárno. V utorok 14. febru-
ára o 18:00 opäť každého srdečne očaká-
vame, odkaz na registráciu nájdete na na-
šich elektronických adresách.

Online klub
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