
  

 
 CHODES 5778. 

 
A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
Niszan havi pesachi ünnepi kiadványa  

 
Kóser Pészáchot Mindenkinek !!! 

Chág Pészách Szameach ! 
  

Önök a Pészáchi különszámunkat olvashatják. 
 

 

Niszan hónap a megváltás, a csodák hónapja, legna-
gyobb esemény a hónapban a Pészách. Középpontjá-
ban az egyiptomi kivonulás és Pészách, a szabadság 
ünnepe áll.  Midrás szerint ez a hónap hozza majd el 
Izrael végső megváltását és békéjét is. Nekünk sem 
szabad erről megfeledkeznünk, őseink ezen öröksé-
gét is folytatnunk kell! 

Közeledik a mindig várt tavasz és vele Pészách, a 
„zsidó húsvét”, a nem könnyű előkészületeivel 
együtt. Legszebb családi ünnepünk első napjaiban, a 
széder estéken egymás mellett foglal helyet a família 
apraja-nagyja a terített asztalnál. 
Családban vagy a Hitközségünkön üljük körbe az 
ünnepi asztalt! 

 
Betegeinknek jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
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Kedves Hittestvérünk! 
 
A régi időkben a debreceni zsidó családokban legyen az ortodox, vagy status quo 
irányzathoz tartozó, a Pészach-kor tartandó Széder estéket a családban volt szokás 
megtartani, melyet általában a család legidősebb tagja vezénylet le. A régmúlt idők-
ben nagy családok voltak köreinkben és a nagy családokban Pészach, a két Széder 
este, mindig meghatározó, élmény dús estek voltak. 
 
Az elmúlt években talán már mondhatjuk azt, hogy hagyománnyá vált az, hogy a hit-
községünk szervezésében, „egy nagycsaládban”, a közösség tagjai együtt éljék meg a 
Széder estéket. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatban, barátságban zajlanak 
ezek az események. 
Nagyon fontos közösségünk életében, hogy minél több élményben, együttműködés-
ben gazdag programot és eseményt szervezzünk közösségünk tagjai számára. A 
Széder esték közös ünnepét nagyon meghatározó és fontos programnak tekintjük, 
ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen együtt töltsük ezeket 
az alkalmakat. 
 
Szeretnék mindenkit meghívni és egyben kérni is arra, hogy vegyetek részt a közös 
Széder estéinken. 
 
Mindenkinek Boldog Pészach-i ünnepet kívánok! 
 
 
Horovitz Tamás 
Elnök 
 
 

E l n ö k i   k ö s z ö n t ő  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
HETI SZAKASZAINK 

tartalmából 
 

Érdekes, ismert, bölcs bibliai történeteket tartalmaz-
nak. A közeljövőben szombatonként ezeket hallhat-
juk: 
 

Vájikrá )ָּפָרָׁשת ַוִּיְקָרא(  
jelentése - szólította 

 
Szakaszunk – Vájikrá (3Mózes 1:1-5:26.) – Mózes 
harmadik könyvének (Leviticus) első része, az áldo-
zati renddel foglalkozik. Felsorolja a különböző ál-
dozatokat, ki hozza őket és miért. Lényegük a vétkes 
ember bűnbánata és vezeklése. Az Örökkévaló meg-
szólítja Mózest a Találkozás Sátrából, és elmondja 
neki a Szentélyben hozott állat és lisztáldozat törvé-
nyeit. 
 
 

Cáv )ָּפָרָׁשת ַצו(  
jelentése: parancsold meg 

 
Pársát Cáv (2Mózes 6:1–8:36.) a Tóra harmadik 
könyvének második hetiszakasza. Magát az egész 
harmadik könyvet “Vájikrá”-nak nevezik (a könyv 
első szava után), de egy másik neve is ismert, amely 
a könyv központi témájára utal. Ez az elnevezés a 
„Torát Kohánim” (a papok törvényei), mivel a 
könyv középpontjában a papi feladatok, és ezek kö-
zött is kitüntetett helyen az áldozathozatalok állnak. 
 

 
Smini )ָּפָרָׁשת ְּשִמיִני(  

jelentése: A nyolcadik (napon) 
 

Szakaszunk – Smini (3Mózes 9:1-11:47.) – a Hajlék 
felavatásáról szól, s ebben az előző szakasz végén 
leírt folyamatot, melyben Mózes hét napon keresztül 
előkészíti és felavatja testvérét, Áront s fiait a Szen-
tély szolgálatra, miután beavatta őket a Szolgálat 
minden csínjába-bínjába. A szakaszban találjuk azt a 
tragikus esetet is, amelyben Áron két fia – Nádáv és 
Ávinu – egy tévedés folytán életét veszti. A szakasz 
utolsó része felsorolja a tiszta és tisztátalan, illetve 
ehető és nem ehető állatokat és szárnyasokat. 
 
 

Tázriá ) ַָּפָרָׁשת ַתְזִריע(  
 

Ezen a héten ikerszidrát olvasunk a zsinagógában, 
mindkettő fizikai és rituális tisztaságról szól. Rokon-
témák. Az elsőnek a címe Tázriá, jelentése aki 
magzatnak életet ad. 
Az ikerszidra második szakaszának neve Möcórá 
(poklosság). A szó etimológiai értelme móci - rá - a 
rossz szó terjesztője. 
 
Hetiszakaszunk – Tázriá (3Mózes 12:1-13:59.) – az 
emberek, valamint az edények és ruhák tisztasági és 
tisztulási törvényeit tárgyalja, részletesen, kezdve a 
szülő nő tisztátalanságától, folytatva különböző lep-
rás bőrbetegségekkel. Ezt – a cáráát, ami a bőrbeteg-
ség egy bizonyos fajtáját jelenti – Bölcseink kapcso-
latba hozták a rossz nyelvekkel, ami szintén ragályos 
és veszedelmet jelent az emberiségre. 
 
Második szakaszunk – Mecóra (3Mózes 14-15.) – a 
lepraszerű bőrbetegségek felismerésével és gyógyí-
tásával foglalkozik, ami a kohaniták feladata volt. 
Háromféle leprát különböztet meg az Írás: ami az 
ember testét, ruháit, illetve háza falait érinti. A bete-
get karanténba zárták, és a kohanita feladata volt 
megállapítani, elmúlt-e a bőrbetegség (cáráát), mely-
nek különböző fajtáit e szakasz ismerteti. Bölcseink 
felfogása szerint a cáráát olyan – szellemi eredetű – 
betegség, ami büntetésként sújtja az embert különbö-
ző vétkek (mint pletyka, kibeszélés, rágalom, stb.) 
miatt. 
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Ü n n e p i  i m a r e n d  

 
 

Pészach-i Imarend 
 

Chomec eladás március 25-29. között, a Pásti utcai imaházban, minden nap a reggeli és esti imádkozások 
után. 
 
Március 24 – Sábát Hágádol – Sáchrit        8,30h 
dr. Asher G. Ehrenfeld Tóraolvasás után drosét tart kb.     10,00 h 
 
Március 29 – Chomec keresés         19,00 h 
 
Március 30. – Elsőszülöttek böjtje (A templomban a pészáchi traktátust fogjuk tanulmányozni, 
az imádkozást követően az Elsőszülöttek lakomája lesz.)      7,00 h 
Imádkozás után Chomec eladása. 
Erev Pészách – Chomec fogyasztás 10,00 óráig! 
Chomec égetés 11,10 órakor az udvaron 
Minchá, Máriv            18,45 h 
Széder I.             19,45 h 
 
Március 31. – Pészách I. napja – Sákrit – Töfilát Tál      8,30 h 
Mincha, Máriv            19,45 h 
Széder II.             20,00 h 
Omerszámolás kezdete 
 
Április 1 – Pészách II. napja – Sákrit        8,30 h 
Mincha, Máriv            19,45 h 
 
Április 02-05 – Chol Hámoed – Félünnep – Sákrit      7,00 h 
Mincha, Máriv            18,50 h 
Csütörtök este beköszönt a Svii Pészách (a 7. nap ünnep) 
 
Április 05 – Gyertyagyújtás          18,50 h 
 
Április 06 – Pészách VII. napja - Sákrit        8,30 h 
Mincha, Máriv            18,50 h 
Gyertyagyújtás            18,50 h 
 
Április 07 – Pészách VIII. napja – Sákrit        8,30 h 
Tóra olvasás után MÁZKÍR          
Mincha             19,00 h 
 
Április 07. este - Ünnep kimenet  
Máriv             20,00 h 
 
(Kenyeret csak este kilenc után szabad enni.) 
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Beszélgetés Dr. Asher Ehrenfeld Debreceni 
Főrabbival a pészachi ünnep előtt 

A Pészach mindannyiunk számára kedves családi 
ünnep, mégis másabb a többi ünnepnél. Erről kér-
deztem a rabbinkat. Az alábbiakban olvashatják a 
választ. 
 
Különleges ünnep a Pészach, melynek középpontjá-
ban a szabadságvágy áll. Ez egy hosszú ünnep, 8 
napon át, teli érdekességekkel, melyek alapjai a val-
lási törvények. A csúcs az 1. este, amely  az első 
széder este. Kiemelünk 3 parancsot, melyet kötelesek 
vagyunk betartani széder este.  3 micve parancs kí-
séri az estét. Ezek: 
 
1. Macot (pászka fogyasztása) 
2. Maror (keserűfű) fogyasztása 
3. Elmésélése, illetve elbeszélése az egyiptomi kivo-
nulásnak. 

Ezek inkább szellemi parancsok. Az 1-2 parancshoz, 
azaz a pászka és a keserű elfogyasztása előtt áldást 
kell mondani. Ezt amúgy is tesszük, minden étkezés 
előtt. A 3. parancshoz, az elbeszéléshez az őseink 
nem csináltak áldást. Ennek az az oka, hogy az elfo-
gyasztott ételnek, italnak minimális mennyiségűnek 
kell lenni ahhoz, hogy áldást tudjunk rá mondani. Az 
egyiptomi kivonulás elbeszélésére nincs pontos mér-
ce. A Haggada említi, minél alaposabb és hosszabb 
az elmesélés, annál dicséretesebb. 

 

V a l l á s i  r o v a t  

 

Megkérdezhetjük, hogy mi a célja a kivonulás elme-
sélésének. Erre a válasz: A csoda terjesztése. Ez az 
ünnep is hasonlít a Purimra és Chanukára is, ott is 
terjesztjük a csodát. De azért van különbség. Amikor 
hallgatjuk Eszter könyvét, minden betűre figyelünk, 
nem szabad betűt hozzáadni, illetve elhagyni. Úgy, 
mint ahogy a Bibliában van, pontosan úgy kell ol-
vasni. Chanukakor sem lehet több gyertyát meggyúj-
tani, hogy több fény legyen, de kevesebbet sem. A 
bölcseink döntöttek a naponta gyújtandó gyertyák 
számáról. Ezekkel szemben, amint a Haggadában 
meg van írva, a mennyiség nagysága dicséretes. 

Elsősorban a 3 micvéről beszélünk, ezen parancsok  
betartása kötelező. A hosszas elbeszéléssel a hitün-
ket fejezzük ki az Örökkévaló felé, mely emlékezés az 
őseinkre. Erre nem csak a széder estéken emléke-
zünk az imáinkban. A Haggadában olvasottakat min-
den korban és időben úgy kell tekintenünk, mint ha 
magunk szabadultunk volna ki az egyiptomi fogság-
ból, mint ha bennünket is kimenekített volna az 
Örökkévaló. 
 
A Pészachi széder este célja a csodákra és a kivonu-
lásra való emlékezés. Összeülünk mindannyian, és 
együtt ünnepelünk és emlékezünk a megmenekülés 
csodájára. 
 
Megemlékezünk a közel 3000 évvel ezelőtti esemé-
nyekre. Feltesszük azt a kérdést a facebook világá-
ban, hogy milyen tanulsága van ma nekünk az akkori 
történetnek, és feltehetjük azt kérdést is, hogy sza-
badágban élünk-e? 
 
Köszönjük a tanítását Rabbi úrnak, próbáljuk ma-
gunkat abba csodás világba beleélni. Az utóbb feltett 
kérdéseket mindenki  magának válaszolja meg! 

 

k. g. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Zarándok-ünnepek  

 
A zarándok-ünnepek tavasztól őszig húzódó sorába 
három ünnepünk tartozik: Peszach, Savuot, 
Szukkot. Zarándok-ünnepeknek nevezi őket már 
Szentírásunk parancsa is: „Háromszor egy évben 
jelenjék meg minden férfi Isten szentélyében.” 
 
Ezen az egykor élő szertartáson kívül összeköti az 
ünnepeket kettős, természeti és történelmi jelentősé-
gük és imarendjüknek sok közös vonása: a Hallel-
ima a délelőtti istentiszteleten, az esti imának 
ugyanazokon a helyein való és az ünnepre vonatko-
zó betoldások, az ünnepet köszöntő Kiddusnak szin-
te szó szerint egyező szövege, számos egészen azo-
nos ima, stb. 
 

 
Peszach  

 
A zarándok-ünnepek között első helyen áll a 
Peszach, melyet Niszan hónapjának 15–22 napján 
ünneplünk meg. Az első két nap és az utolsó kettő 
ünnep, a közbeeső négy félünnep. 
 
Kettős jelentőséget tulajdonít szentírásunk a 
Peszachnak. Ünnepe a tavasznak, az árpa kalászba-
szökkenésének és ugyanekkor ünnepe a szabadság-
nak, a zsidó nép megszületésének. Ros Hasono mel-
lett egyetlen olyan ünnepünk, melyre nagy lelki elő-
készületet kíván vallásunk. Ez a felkészülés már hat 
héttel az ünnep előtt kezdődik. A Peszachot megelő-
ző szombatok közül az Adar elseje előtti szombattól 
fogva négynek van kiemelkedő jellege, megkülön-
böztető prófétai olvasmánya. A négy különleges 
szombat közül az első: „sekel”-ek szombatja, emlé-
keztetés arra, hogy egykor ebben az időszakban ad-
ták meg az évenkénti templomi fejadót. A második 
szombat: az emlékezés szombatja. Emlékeztetés 
Purim, a zsidóság kiirtására törő Amalék törzséből 
származott Hámán bukására emléknapja előtt a zsi-
dóság ősi ellenségére, Amálékra. Harmadik szom-
batunk Tóra olvasmánya az egykori szentélybeli 
tisztaság misztikus feltételeiről szól – hiszen meg 
kell mindenkinek tisztulnia Peszach előtt is. A ne-
gyedik, a Niszán hónapját megelőző szombatnak 
neve: hónapköszöntő szombat, a tavasz havának, 
Niszánnak közeledtén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ez a hónap kezdete legyen számotokra minden hó-
napnak, első legyen az esztendő hónapjai kö-
zött.” (M. II. 12. 1.) A Tórának ezekkel a szavaival 
köszöntjük a megszabadulás tavaszi hónapját. Innen 
van az, hogy az ünnepi öröm érzése végigvonul az 
egész hónapon. Az Egyiptomból való szabadulás utá-
ni évben Niszán elsején fejeződött be a pusztai frigy-
sátor építése: a hónap első 12 napját a szentélyfelava-
tó áldozataira való emlékezés avatja jelentőssé, ezt 
követi Peszach 8 napja: így a hónap nagy részét az 
őskor örvendetes eseményeinek emlékei töltik be. 
Megnyilatkozik ez a megemlékezés az imarendben 
is: elmarad a Tachanun, a hétköznapok könyörgő, 
bűnbánó zsoltára. Hagyomány hű községekben még 
a temetések alkalmával elmondott gyászbeszéd is 
elmarad vagy legalább is rövidebb a szokottnál. Ön-
kéntes böjtök tilalmasak. 
 
A Peszachot közvetlenül megelőző szombat neve: 
Sabbat Hagadol, „a nagy szombat”, a hagyományos 
magyarázat szerint azért, mert egykor, egyiptomi 
rabság idején, ez a szombat, a szolgaság utolsó szom-
batja volt egyúttal az első, amelyre már reáragyogott 
a bizton közelgő felszabadulás napsugara. Szombati 
napra esett ugyanis Niszán 10-ike – így mondja a 
Szeder Olam, egy a II. századból való midrás –, ami-
kor a Tóra szavai szerint (M. II. 12. 3.) kezdték meg 
az egyiptomi rabok – még nagy titokban – a közeli 
szabadság hálaáldozatának, a Peszach-áldozatnak 
elkészítését. Ennek az egykori, legenda közölte jelen-
tőségnek visszfényét láthatjuk abban a mostani szo-
kásban, hogy a Sabbat Hagadol délutánján mi is elő-
készülünk a mi Peszachunkra: a Haggada főrészét 
olvassuk. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
A Peszach előtti napot teljesen az ünnepre való elő-
készület tölti be. Előző estén még utolsó, formális 
kutatás a chamec (kovászos holmi) után, és ennek 
elégetése. Maga a Peszach előtti nap, böjtnapnak 
számítana az elsőszülöttek számára. Tudvalévő a 
Tóra elbeszéléséből, hogy az utolsó, a legnagyobb 
csapástól, az elsőszülöttek halálától, csakúgy, mint 
a tízcsapás többi tagjától, a zsidó nép megmenekült. 
Ezért az elsőszülötteknek böjtölniük kellene. A 
XVIII. század óta azonban általánossá vált a közép 
európai zsidóságban az a szokás, hogy ezen a napon 
egy-egy talmud tudós a Talmud egy kötetének ta-
nulmányozását ünnepélyesen befejezi, ennek tiszte-
letére „lakomát” ad ,– már amennyire rendszerint 
egy szardíniából, zsemléből és pohárka pálinkából 
álló több, mint szerény étkezés, lakomának nevez-
hető – a talmud tanuláson, valamint a lakomán való 
részvétel pedig mentesít a böjt kötelezettsége alól. 
Kenyeret ezen a napon már nem szabad enni dél-
előtt 9 óra után, a pászkát pedig még nem, – azért, 
hogy az esti ünnepi étkezésen, a széderen, valóban 
jó étvággyal, az örömünnephez méltó hangulatban 
vehessünk részt. Hagyomány hű községekben a 
Peszach előtti nap délutánján már csak lehetőleg 
kevés munkát végeznek: ünnepi lélekkel, ünnepi 
örömben kell a templomba menni: köszönteni a sza-
badság napját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peszach ünnepe a zsidó nép megszületésének, a ren-
dezetlen rabszolgahordából szabad néppé válásnak 
emléke. A nagy megszabadulásnak három mozzana-
tát emelik ki különösen ünnepünk szertartásai. 
 
 

 
I—A tizedik csapást: az egyiptomi elsőszülöttek ha-
lálát, amikor a halálangyal kikerülte (kikerülni hébe-
rül: paszach, innen ünnepünk neve: Peszach, elkerü-
lés) a zsidólakta házakat. Ez az emlékezés uralkodik 
a széder este és az első nap imáin. 

 
II—Magát a hirtelen kivonulás tényét, amikor a Tóra 
közismert elbeszélése szerint kenyerüket nem tudták 
őseink megdagasztani, hanem kovásztalanul ették azt 
meg. Innen ünnepünk legfőbb szertartása és a Tó-

ránkban is található elnevezése: a ko-
vásztalan kenyér ünnepe. 
 
III—A Vörös tengeren való csodálatos átkelésre és 
Egyiptom seregeinek pusztulására főleg az utolsó két 
nap szentírási olvasmányai és imái emlékeztetnek. 
 
Ez a hármas mozzanat a mi számunkra azonban már 
együtt jelentkezik, egymásba fonódik és együtt alkot-
ja meg a zsidó népi történelemnek mind mostanáig 
legnagyobb, lélegzetelállítóan grandiózus élményét: 
a nép megszületését.  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Ez az időkön fölötti élmény adja meg az érzelmi hát-
terét peszachi Haggadánk parancsszavának: „minden 
korok gyermekének úgy kell éreznie, mintha ő maga 
szabadult volna Egyiptomból” – minden korok gyer-
mekének úgy kell átéreznie a Peszach élményét, 
mintha a maga életének eseménye lenne. 
 
De egy másik értelemben is kitágul a Peszach jelen-
tősége: ez az egyetlen ünnepünk, melyet mostani for-
májában nem tartunk, nem tarthatunk még teljesnek: 
a Peszach Micrajim, az egykori felszabadulás emlék-
ünnepe mellett várjuk, reméljük, a Peszach leátid, az 
eljövendő Peszach eljöttét, a végső, egyetemes, az 
egész emberiségre kiterjedő szabadság ünnepét. 
Mindaddig, míg elnyomás, ártatlanok szenvedése, 
nyomorúság van a földön: nem tökéletes a Peszach-
ünnep. Várjuk, várjuk az igazi, a nagy, az idők méhé-
ben rejtőző Eljövendő Peszachot! 
 
A kétféle Peszach ellentétet foglalja költői formába 
az egyik – hetedik estén mondott – pijjut: 
 

„Peszachkor így zengtek jámboraid:  
Megsegített minket az Ur  
Egyiptomban  
…S hallanak még egykor jámboraid  
Uj dalt az égből: „Im az Ur  
Segít majd, segít mindörökké  
A jövőben!”  
 
 
 

Peszach imái  

 
A peszachi istentisztelet szerkezetében azonos a má-
sik két zarándok ünnepével. A hétköznapi, ill. szom-
bati istentisztelet imáit az imarend azonos helyein 
való, az ünnepek jelentőségét méltató, költői betoldá-
sok tarkítják. Ezeknek neve az esti imában Maaravit.  
A főimádság ünnepi része is azonos a három zarán-
dokünnepen: „Te választottál ki bennünket minden 
nép közül: szeretetedben, kegyelmedben fölébe 
emeltél minden nyelvnek azzal, hogy parancsolataid 
által megszenteltél és nagy, szent nevedet általunk 
hirdetted. Szeretetedben nekünk adtad ünnepünket… 
emlékeztetőül az egyiptomi kivonulásra.”  
A legtisztább zsidó vallásos érzés szólal meg ebben 
az imában is. A legfőbb érték, a legnagyobb ado-
mány, amiért Istenünknek hálásak vagyunk: tisztán 
szellemi ajándék, a kiválasztottságnak az egy-Isten-
hitünk által való felsőbbrendűségünknek tudata.  

 
Ezért a Peszach ünnepe a zarándok ünnepek közül 
az, amelyik mindenkor a legelevenebben élt a zsidó 
köztudatban. Savuoth csak a rabbinikus korban vált 
tudatosan a kinyilatkoztatás ünnepévé; Szukkotról 
elmondja a Szentírás, hogy évszázadokon keresztül 
úgyszólván teljesen elfelejtkeztek róla. Peszach 
mindig friss és eleven volt, mert mindig volt a ter-
mészeti jelentőségen és történeti emlékezésen túl, 
mondanivalója a jelen számára is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zsidó vallásunknak már eddig is megfigyelhettük 
azt a jellegzetességét, hogy a legtöbb szertartásának, 
imájának valahogy „távlata” van. Az egyéni a kö-
zösségi emlékek, ünnepek, fohászkodások kitágul-
nak, egyetemessé válnak. A profán élmények vallá-
sos tartalommal telítődnek, vallásos nevelő-
hatásúakká válnak. Ezt figyelhettük meg az étkezési 
imáknál, ez vonatkozik a Peszachra is. A népi fel-
szabadulás boldog emlékei egyetlen nagy vallásos 
élménnyé sűrűsödtek: Peszach annak az egyetemes 
meggyőződésnek vált kifejezőjévé és hordozójává, 
hogy Isten a történelem minden eseményének leg-
főbb irányítója, hogy Isten nemcsak a természet erő-
inek, de az ember sorsának is Ura. Ez a meggyőző-
dés lüktet már benne az első Ige szavaiban is: „Én 
vagyok az Örökkévaló… aki kivezettelek Egyip-
tomból”. Nem a világteremtésre, nem a mindenség 
kormányzására hivatkozik a Tóra a legszentebb he-
lyén, hanem arra, ami az egyes embert személyében 
érinti: Isten egyéneket és közösségeket egyaránt ve-
zérlő hatalmára. Az Egyiptomból való kiszabadulás-
nak ez az értelmezése nyilatkozik meg abban a je-
lenségben, hogy a legkülönbözőbb parancsokat: fe-
lebaráti szeretetet, munkásvédelmi rendelkezéseket, 
az idegen megbecsülését stb. – az Egyiptomban va-
ló tartózkodás és az onnan való szabadulás emlékei-
hez fűzi a Szentírás. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
- az ő felvilágosítására mondja az apa a hosszú héber 
magyarázatot, amelyből eleinte a gyermek ugyan ke-
veset ért, de annyit mégis csak megsejt, hogy 
„jelentős és boldogító nap ez”.  
 
A gyermek figyelmének ébrentartására fűzték bele a 
széder szertartásába a számrejtvényszerű elmélkedést 
arról, mit jelent az Egy, a Kettő, a Három… és a két 
fillérért vett kis gödölye naivul bájos, de a végén 
szinte szimbolikussá magasodó, Istennek mindenek-
fölött uralkodó végső igazságtevéséről szóló históriá-
ját. 
A Széder este mai rendje nagy vonalaiban – csakúgy, 
mint a szédertál berendezése – megvan már a 
misnában. A gyermek kérdése valamikor a széder 
vége felé hangzott el, csak később helyezték a szer-
tartás kezdetére: innen van az a könnyen megfigyel-
hető különös jelenség, hogy a Ma-nistanno kérdésso-
rozatában a gyermek olyan szimbólumok magyaráza-
tát is kérdi, melyek csak az ünnepség további során 
fognak szerepelni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már korán szokásos volt az, hogy a Széder estén az 
előírt szöveghez önálló magyarázatokat is fűzött 
minden egyes házigazda. A Bné-Brak-i bölcsek 
(rabbi Akiba és társai) egészen hajnalig beszélgettek 
az egyiptomi rabságról, nyilván másféle rabságról is. 
(a Barkochba-felkelés küszöbén volt az az emlékeze-
tes Széder). Így a haggada előírt tartalma is folyton 
gazdagodott.  Belekerült a pszichológiai szempontból 
finom megfigyelés, a négyféle: okos, rosszakaratú, 
naiv és korlátolt gyermekről – megfelelően a szent-
írás négyszeres parancsának: belékerült az egyiptomi 
tíz csapás legendás kiszínezése (a tíz csapás felsoro-
lásánál szokás az elénk tett borból egy-egy cseppet 
kifreccsenteni, ennek magyarázata valószínűleg az, 
hogy „távol legyenek tőlünk ezek a csapások. 

 
A délelőtti imarend ünnepi része mind a három za-
rándokünnepen a Hallel-zsoltárok (113–118) soro-
zata, a vallásos örömnek, az isteni segítség remé-
nyének megszólaltatása. Peszach utolsó 6 napján 
ezeknek az örömdaloknak egy részét kihagyjuk – a 
hagyományos megokolás szerint, örömünk e napo-
kon nem lehet teljes, hiszen Izrael megmenekülése 
szükségszerűen egybefonódott másoknak – ártatlan 
embereknek – pusztulásával. A tórai és prófétai ol-
vasmány az ünnep jelentőségét világítja meg. 
 
A három zarándokünnepnek a tórai és prófétai ol-
vasmányon kívül, megvan a maga jellegzetes szent-
írási olvasmánya is. Peszachkor, a tavasz ünnepén a 
szerelem bibliai szépségű magasztalását, az Énekek 
Énekét olvassuk; Sabuotkor, az árpaaratás egykori 
ünnepén, a szentföldi népélet verőfényes idilljét: 
Ruth könyvét, Szukkot őszi ünnepén pedig Kohelet 
fanyar bölcselkedését. 
Peszach első napjának délelőttjén külön ima kö-
szönti a tavaszt: „A harmatért való fohászkodás”. A 
délelőtti, Muszáf imába való betoldás keretében az 
ünnepi fehér gyolcsingben ünnepélyes formában 
hangzanak fel a zsinagógai költészet atyamester-
ének, Kalirnak, másfélezer éves szavai: 
 

„Harmatot küldj szomjú földre 
Dús áldását, hogy bőven öntse  
S midőn áldásod telje árad  
Építsd fel rombadöntött várad  
Harmatoddal.” 
 

(Patai József ford .) 
 
 
 

A széder  
 
Peszach egyetlen ünnepünk abban is, hogy külön 
házi istentisztelet is kitünteti: az első két est 
széderje. A széder rendezésének alapja a Tóra négy-
szer megismétlődő felszólítása: „Mondd el fiaidnak 
ezt: így cselekedett velem az Úr, mikor kivonultam 
Egyiptomból”. Ennek az egész, csodálatosan benső-
séges ünnepségnek középpontja és hőse tehát a 
gyermek. Az ő kedvéért halmozódnak a jelképes 
ételek és cselekvések, az ő kérdései vezetik be a 
szertartási részt – ki ne emlékeznék vissza felnőtt 
korában is meghatott örömmel az első Ma-nistannó-
ra?  
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Tizennégy évszázad alakította, bővítette, gazdagítot-
ta tartalmát. Évszázadok tapasztalata, életbölcsessé-
ge szűrődött le a Haggadában, a zsidó irodalomnak e 
klasszikussá vált népkönyvében. De semmiféle le-
írás nem ecsetelheti méltóképpen a Széder igazi je-
lentőségét, pedagógiailag is olyan eleven erejű han-
gulatát: ma talán jobban érezzük ezt át, mint bármi-
kor máskor. Ma, a Peszach le-atid-tól oly végtelen 
messziségben, talán jobban értjük, mint az elmúlt 
évtizedekben, a letűnt sötét évszázadok sóvárgását. 
Őseink a jövőbe vetett reményüket csak a szépséges 
múltnak kiszínezésével merték kifejezni. Minél re-
ménytelenebb messziségben érezték magukat a jövő 
megváltásától, minél sivárabb volt a jelen és ijesz-
tőbb a holnap: annál erősebb szálakkal kapaszkodott 
belé a zsidó lélek a dicsőséges múltba. Az ősök sor-
sában, mintha a maga megszabadulását is ünnepelte 
volna. Ez a ki nem mondott, de nagyon erős érzés 
avatta népkönyvvé a Haggadát, ezért a reményért 
volt szent őseinknek, ezért szent, százszorosan szent 
minékünk is a múlt megszabadulásának és a jövő 
megváltásának családunk körében tartott szép ünne-
pe: a Széder.  

 
Hirsch S. R. szép magyarázata szerint a másokat ért 
csapások felsorolásánál meg akarjuk kisebbíteni a 
vidámságot szolgáló bor kiöntése által a saját jóked-
vünket is). Az üldözések hatása is megérzik a 
haggada szövegén: „…nemcsak egyetlen ember tá-
madt kiirtásunkra. Minden időben vannak ellensége-
ink.” A haggada étkezés előtti részét bezárja Rabban 
Gamliel (I. század vége) intelme a Széder három 
legfontosabb szimbólumáról. Ezt a Hallel-zsoltárok 
első része követi. Közvetlenül az étkezés előtt 
eszünk a pászkából legelőször, hasonlóképpen az 
úgynevezett keserűfűből (torma.), még pedig kétféle 
előírás szerint is. 
 
Az étkezés utáni imák sora a szokásos áldásokkal 
kezdődik. Ezeket – egyes himnuszoktól megszakítva 
– követi a szombat reggeli liturgiából ismert Nismat. 
A középkori zsidóüldözések szenvedései szólalnak 
meg a Sefoch chamatecha kezdetű imában, amely 
tulajdonképpen három szentírási versből áll (Zs. 
79/6, 69/25, Siralmak 3/66); ennél az imánál nyitjuk 
ki az ajtót, hogy várjuk Élijahu prófétát. Élijáhu pró-
féta, egyébként is szerepel a Széderestén. A Tóra 
négy igével fejezi ki az Egyiptomból való kiszabadí-
tást (Mózes II. 6/6–7) „Kivezetlek… megmente-
lek… megváltalak… elviszlek”. Ennek megfelelően, 
négy pohár bor megivását írja elő a hagyomány. Mi-
vel azonban egy ötödik kifejezés is, egyesek vélemé-
nye szerint, a rabságból való megmentésre utal, egy 
ötödik poharat is előkészítünk, csakhogy azt már 
„Élijáhunak hagyjuk”. Élijáhu, a tűzszekéren eleve-
nen a mennyekbe szállt próféta ugyanis a messiás 
heroldja. Az ő földre való visszatérése fogja – ha-
gyományunk szerint – előkészíteni a messiási kor-
szakot. Az időrendben utolsó próféta, Maleachi hir-
detésében szólal meg először az a remény, hogy Is-
ten „elküldi hozzánk Élijáhu prófétát mielőtt bekö-
vetkeznék Istennek nagy és félelmetes ítéletnapja”. 
A Széder estét befejező himnuszok középkori erede-
tűek. Az utolsó három – az Addir hu, a számrejtvény 
és a gödölye meséje – csak a XII–XV. században 
került Széder esténk imarendjébe, nyilván idegen 
minták után. 
 
Több, mint 14 évszázad választja el egymástól a 
Széder este olvasmányának, a Haggadának 
(Haggada = elbeszélés, t. i. az egyiptomi kivonulás-
ról szóló elbeszélés) legkorábban és legkésőbben 
keletkezett részeit.  

V a l l á s i  r o v a t  
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Az Omerszámlálás  

 
Peszach második estéjén, az istentisztelet vége elé 
így szól az előimádkozó, sokhelyütt a rabbi vagy a 
község tekintélyes tagjainak egyike: „Ma van az 
Omer első napja”. A Tóra parancsa szól eképpen: 
„Az ünnep másodnapjától, az Omer-áldozat napjától 
fogva számláljatok hét hetet”. Az Omer-áldozat a 
Peszach tavaszi jellegének felelt meg: a kalászba 
szökkenő árpa első kévéit a szentélyben Istennek 
mutatták be. A hét hét, amelyre a Tóra parancsa utal, 
az Omerszámlálás hét hete, az árpa kalászba szökke-
nésétől learatásának végéig, Peszachtól Savuotig. 
Régi idők óta az Omerszámlálás (Szefira) hét heté-
nek gyászemlékű jelentősége van. A Talmud szerint 
ebben az időszakban halt meg R. Akibának 24.000 
tanítványa. Az első keresztes hadjárat zsidóüldözései 
is (1096), melyek az évnek ebbe az időszakába es-
tek, hozzájárultak e napok komor hangulatának ki-
alakításához. A gyászt sokféle szertartás, ima jelzi. 
Péntek esténként a szombatot köszöntő Lecho Daudi 
jellegzetesen szomorú dallamban szólal meg. Szom-
bat délelőttönként egy vallásunk vértanúinak emlé-
két megörökítő imát, az Avhorachamimot fűzzük 
imarendünkbe. A hagyományokhoz ragaszkodók 
minden szórakozástól tartózkodnak, hajukat, szakál-
lukat nem vágják. Egyházi esküvőt ebben az idő-
szakban nem tartanak. A Szefira szombatjain külön 
költői betoldások is siratják az 1096-os zsidómészár-
lás sok ezer áldozatát. 

 
 

V a l l á s i  r o v a t  

 
A Peszach szertartásai  

 
A Peszach ünnep szertartásain, megfelelően az ün-
nep időntúli nagy jelentőségének, bizonyos miszti-
kus jelleg is vonul végig. Ez nyilatkozott már meg 
az egykori otthoni Peszach-áldozat sokszor szá-
munkra rejtélyes szertartásain. A Peszach-áldozat 
egyébként az egyetlen áldozat, amely még most is él 
– ha nem is a törzs-zsidóságban, de legalább az egy-
kor hatalmas szekta maradványát alkotó pár száz 
főnyi Nabluszi szamaritánusok között. De misztikus 
jelege van a minden kovászostól való tartózkodás-
nak is. Az egész háztartás átalakul a Peszach által; új 
edények kerülnek a konyhába, a tovább használha-
tók is alapos – tűzben való – tisztogatás alá kerül-
nek. Nemcsak a kenyértől kell tartózkodni, hanem 
minden ételtől, ami csak a legtávolibb érintkezésbe 
juthatott valami erjesztő anyaggal. A bibliai indoko-
láson túl, sokszorozott szigorral őrködik a zsidó val-
lás a peszachi rituálé pontos megtartásán. Nyolc na-
pon keresztül szinte egy másik világban él a zsidó 
ember, élelmével együtt, mintha egész életmódja 
csak azt az egy célt szolgálná, hogy a jelen gondjai-
ból a sivatag világába, népünk ősmúltjának napjaiba 
röppenjünk, abba a korba, amelyről a próféta így 
szól: „Megemlékezem ifjúkorod szeretetéről, mátka-
ságod szerelméről, hogy jártál utánam a pusztában: 
sivatagföldön”, (Jeremiás 2/2). 
 
A Peszach második estéjén majdnem szó szerint el-
ismételjük a Széder szertartását. A második nap dél-
előttjének imarendje is azonos az első napéval. Az 
ünnep közbülső négy napjának neve: félünnep. Vala-
mikor egészen közel állt a félünnep az ünnep fogal-
mához, ma már inkább csak imarendje különbözteti 
meg a hétköznaptól. Munkaszüneti jellegét a közép-
európai zsidóságban úgyszólván teljesen elvesztette. 
Az ünnep utolsó két napja ismét teljes ünnep. Ima-
rendje a zarándokünnepek szokásos imáiból áll. Az 
utolsó két napra szóló költői betoldások alkotóit a 
Vörös-tengeren való átkelésnek emléke ihlette meg. 
Az Énekek Énekének szimbolikus, költői feldolgo-
zásai is elhangzanak az utolsó napok istentiszteletén. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Pészách )פסח(  

 
Melyek a különleges peszáchi törvények? 
A kovászos: Az egyik az a kötelezettség, hogy ott-
honunkat teljesen megtisztítsuk minden kenyérmor-
zsától és egyéb kovászos ételtől, cháméctól. Az elő-
írás szerint a kovászos “ne legyen látható” és “ne 
legyen fellelhető”: ki kell takarítani, fel kell kutatni 
és meg kell semmisíteni. Ez mindenre vonatkozik, 
ami Peszáchkor nem kóser – azaz olyasmi, ami 
chámécot tartalmazhat -, akkor is, ha nincs benne 
szemmel látható cháméc, mint a kenyérben, a száraz 
tésztákban, a búzalisztben.  
 
Az eladás: A gyakorlatban az ünnep egész ideje 
alatt érinthetetlen kovászost tartalmazó termékeket 
nem semmisítjük meg, hanem félretesszük, és a rab-
bi közvetítésével “eladjuk” egy nem zsidónak, hogy 
az ünnep nyolc napja alatt ne legyen birtokunkban. 
Peszách után minden visszakerül a birtokunkba, az 
eladás mégis törvényes. 
 
A macesz: A másik kötelezettség, hogy megfelelő 
mennyiségű, Peszáchra alkalmas kóser ételt készít-
sünk elő, és legyen mit ennünk az ünnep nyolc nap-
ján. Ezek közül a legfontosabb a mácá (macesz), 
mert ez helyettesíti a kenyeret. 
 
Az edények: Peszáchkor nem használhatjuk a ren-
des edényeket és evőeszközöket, mert azok 
chámécosak. Sok háztartásban van elkülönített 
edény- és étkészlet, amelyet csak Peszáchkor hasz-
nálnak. Akinek nincs külön peszáchi edénye, annak 
ki kell kóserolnia a rendes edényeket. 
A főzéshez és tálaláshoz használt edényeket vízben 
kell kiforralni, azokat pedig, amelyekben – akár szá-
razon, akár zsiradékban – sütni vagy pirítani szok-
tunk, tűzben izzítani. 

 
A széder: A nagy felkészülés után, az ünnep első két 
estéjén – az idén március 30-án és 31-én – kerül sor 
a hagyományos széderre, az ünnepi vacsorára. A 
széder során minden zsidónak 1. maceszt kell ennie, 
lehetőleg kézzel gyúrt, “smurá” maceszt, 2. négy 
pohár bort kell meginnia a megjelölt időkben, első-
ként a kidusnál (lehetőleg vörösbort), 3. keserű füvet 
kell ennie, 4. el kell mondania a Hágádát, az egyip-
tomi kivonulás történetét. A “hágádá” szó 
“elbeszélést” jelent. A Hágádá egyben a széder lebo-
nyolításának “forgatókönyve” is. 5. Dicsőítő zsoltá-
rokat (Hálélt) kell mondania. 
 
 
 

Minjenben való imádkozás 
 

 
Vallási előírásaink szerint a legszentebb imát, a Ká-
dist (mely szó szerint szentet jelent), csak akkor 
mondhatjuk el, hogyha 10 zsidó férfi (minjen) imád-
kozik együtt. A Kádis mellett minjen hiányában a 
Tóra- olvasás és más jelentős imák is elmaradhat-
nak. A közös zsinagógai imádkozás a leghatásosabb, 
különösen, ha minjenben  tesszük ezt.  
A Peszách alkalmával - remélhetőleg többen fogunk 
együtt imádkozni, különösen április 6-án, amikor 
Mázkir van.  Más napokon is próbáljátok beiktatni a 
napi programotokba a Zsinagógát, amikor a napi ter-
veteket készítitek. Sajnos, többen mondunk Kádist 
hozzátartozóink után naponta! A temetéssel nincs 
vége a gyásznak, emlékezzünk együtt! 
 
k.g 
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Trump lehet, hogy Izraelbe utazik 

az amerikai nagykövetség felavatására 
 
WASHINGTON – Az Egyesült Államok elnöke, 
Donald Trump azt mondta hétfőn, hogy elképzelhe-
tő, hogy májusban visszatér Jeruzsálembe az új ame-
rikai nagykövetség megnyitójára, mely egybeesik 
Izrael függetlenségének 70. évfordulójával. 
Az ovális irodában ülve Benjamin Netanjahu mi-
niszterelnök társaságában, az újságírók megkérdez-
ték az amerikai elnöktől, hogy elutazik-e az új léte-
sítmény felavatására, majdnem egy évvel az első, 
Jeruzsálemben tett elnöki látogatását követően. 
 
“Lehet. Lehet,” – mondta. “Meglátjuk, ha tudok, 
elmegyek.” 
“Nagyon gyorsan és nagyon olcsón fogjuk felépíteni. 
A múlt héten elém raktak egy megbízást egy milliárd 
dollárról. Mire én: ‘Egy milliárd? Mire fel? Nem 
fogunk egy milliárd dollárt költeni.’ Valójában 250 
ezer dollár körüli összegért csináljuk. Szóval nézze-
nek csak utána. Most még ideiglenes, de nagyon 
szép lesz.” 
 
Trump decemberben szakított az Egyesült Államok 
több évtizedes külpolitikájával, amikor hivatalosan 
elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és elren-
delte az amerikai nagykövetség átköltöztetését Tel-
Avivból a szent városba. 
A kérdésre, hogy mikor kerül bemutatásra az izraeli-
palesztin konfliktusra vonatkozó béketerve, Trump 
nem árult el időpontot, de azt mondta, hogy kormá-
nya készül a kiadására. 
 
“Nagyon keményen dolgozunk rajta. Szerintem na-
gyon jó esélyünk van,” – mondta. “A palesztinok-
nak, szerintem, vissza kell térniük az asztalhoz. Ha 
nem, akkor nem lesz béke.” 
 

 

 
Netanjahu a maga részéről megragadta az alkalmat, 
hogy ismét köszönetet mondjon Trumpnak, amiért 
elismerte Jeruzsálemet, és azt mondta, hogy ezt a 
zsidó nép soha nem fogja elfelejteni. 
 
“Ez az első alkalom, amikor Washingtonban találko-
zunk, Amerika fővárosában, miután kijelentette, el-
nök úr, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa,” mondta. 
“És ez egy történelmi kihirdetés volt, amelyet az ön 
bátor döntése követett, miszerint a nagykövetséget a 
közelgő függetlenségi napunkon költözteti át.” 
“A zsidó népnek jó a memóriája,” – folytatta 
Netanjahu, hivatkozva II. (Nagy) Kurus perzsa ki-
rályra, aki 2500 évvel ezelőtt elengedte a zsidókat a 
babiloni fogságból, hogy visszatérjenek Jeruzsálem-
be és újjáépítsék a templomot; Lord Arthur Balfour 
brit külügyminiszterre, aki 100 évvel ezelőtt elismer-
te a zsidó nép jogát egy nemzeti haza megteremtésé-
re Palesztinában; és Harry Trumant, az első amerikai 
elnököt, aki elismerte Izrael Államot. 
“És emlékszünk arra, hogy néhány héttel ezelőtt Do-
nald J. Trump elnök elismerte Jeruzsálemet Izrael 
fővárosaként,” – mondta Netanjahu. “Elnök úr, né-
pünk emlékezni fog erre nemzedékeken át. Míg má-
sok beszéltek róla, Ön megtette.” 
 
A miniszterelnök azt is elmondta, várakozással te-
kint más regionális kérdések megvitatására az elnök-
kel. 
“Ha megkérdeznék tőlem, mi a legnagyobb kihívás 
mellyel mindkét ország és arab szomszédaink szem-
besülnek, egyetlen szóba sűríteném: Irán. Irán nem 
adta fel a nukleáris ambícióit. A nukleáris megálla-
podás felbátorította. Mindenütt agressziót folytat, 
beleértve a saját határainkat is.” 
“Meg kell állítanunk azt az országot, amely a” Ha-
lál Izraelre, Halál Amerikára” szövegeket skandálja. 
Iránt meg kell állítani. Ez a mi közös kihívásunk,” 
mondta Netanjahu. 
 
Netanjahu rávilágított, hogy Irán miatt fontos 
“kihasználni a béke lehetőségeit” a palesztinokkal. 
“Mivel az arabok soha nem voltak közelebb Izrael-
hez. Izrael soha nem volt közelebb az arabokhoz. És 
arra törekszünk, hogy ezt a békét kiszélesítsük a pa-
lesztinokra is.” 
 
 
Forrás: ujkelet.live 
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Vilmos herceg Izraelbe látogat a nyáron 

 
“A látogatás Őfelsége kormányának kérése és üdvö-
zölték az izraeli, jordán és palesztin hatóságok,” – 
tette hozzá a nyilatkozat. 
 
“Ez egy történelmi látogatás, mely a maga nemében 
az első, és itt nagy örömmel fogadják majd [a herce-
get],” – írta Netanjahu Twitteren. “Elrendeltem a 
Külügyminisztérium főigazgatójának, hogy koordi-
nálja a látogatás előkészületeit a siker érdekében.” 
 
Reuven Rivlin elnök szintén Twitteren azt írta, ő és 
felesége, Nechama örömmel értesültek a bejelentés-
ről, és már várják, hogy üdvözölhessék Vilmos her-
ceget. 
“Egy nagyon különleges vendég, és egy nagyon kü-
lönleges ajándék függetlenségünk 70. évfordulójá-
ra,”- írta. 
 
A hírt Jonathan Arkush a Board of Deputies of 
British Jews elnöke is üdvözölte. 
“Nagy örömmel tölt el, hogy Izrael 70. évfordulójá-
nak évében Cambridge hercege megteszi az első hi-
vatalos királyi látogatást az országban,” – nyilat-
kozta Arkush. “Ezt a dolgot már hosszú ideje sürge-
tem. A látogatás arról tanúskodik, hogy az Egyesült 
Királyság és Izrael kulcsfontosságú szövetségesek, 
erős kereskedelmi kapcsolattal és szoros kulturális 
kapcsolatokkal. Ez a látogatás még inkább összekap-
csolja majd két nemzetünket.” 
 
Károly herceg jelenléte Simon Peresz temetésén 
2016-ban és Jichák Rabin temetésén 1994-ben nem 
tekintendő hivatalos királyi látogatásnak és nem tar-
talmazott diplomáciai találkozókat sem. 
Vilmos Károly herceg és a megboldogult Diana her-
cegnő idősebbik fia. 2011. április 29-én házasodott 
össze Kate Middletonnal, két gyermekük van, a har-
madik születése áprilisban várható. 

 
Izrael első modern-haredi bírónője 

 
A bírók kinevezéséről döntő úgynevezett Igazság-
ügyi Felvételi Bizottság csütörtöki döntésének meg-
felelően a Jeruzsálemi Büntető Törvényszék szolgá-
latába nevezte ki Chavi Tokert, aki a mindenkori 
bírók történelmébe azzal fogja nevét beírni, hogy ő 
lesz Izrael elsőszámú női ortodox bírája. 
A 41 éves, négygyermekes Chavi Toker Angliában 
született és Bnei Brak-ban nőtt fel, egy jónevű ultra-
ortodox családban 12 fiútestvér mellett. Jogi pálya-
futását 2003-ban kezdte a Jeruzsálemi Törvényhozó 
Bíróságon, előtte a rendőrök nyomozói egységének 
ügyvédjeként majd a jeruzsálemi kerületi ügyészség-
nél dolgozott. 
 
Az elmúlt években felerősödött az ortodox bírónők 
delegálását támogató haredi lobbi. Először tavaly az 
Egyesült Államokban tört meg a jég Ráhel Freier 
kinevezésével, majd egy évre rá követte Izraelben 
Toker sikeres jelölése. Freier a beiktatási ünnepsé-
gen az Alkotmány betartása mellett arra is ígéretet 
tett, hogy a haszid világba is betekintést enged a kol-
légái számára. Joszi Gesztetner haszid politikai akti-
vista, a Freier kampány segítő tanácsadója szerint az 
ortodox bírónő megválasztása amellett, hogy “egy 
lépést jelentett az ultra-ortodox közösség előrejutása 
számára”, azt is jelenti, hogy a haredi vezetés nyitott 
a haredi nők politikai fejlődésének támogatására. 
 

 
Az izraeli haredi média örömmel nyugtázta Toker 
kinevezését. Az ultra-ortodox Kikar Hashabat hon-
lapja szerint Chavi Toker révén egy saját bevallása 
szerint “modern Haredi” ortodox bírónő került kine-
vezésre, nem hivatalosan kiszivárgott, nevét elhall-
gató barátja szerint azonban “inkább haredi, mint 
modern, bár a legidősebb fia a hadseregben szol-
gál.” 
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Az Ayelet Shaked igazságügyminiszter által vezett 
bizottság csütörtöki ülésén az ország egész területére 
vonatkozó bírák és nyilvántartók kinevezése céljából 
hozott döntéseket, többek között a Legfelsőbb Bíró-
ságon a jelenlegi két ürés szék betöltésére is sor ke-
rült a nap folyamán. 
“Pontosan egy évvel ezelőtt négy bírát választottunk 
a Legfelsőbb Bíróságra. Ma még kettőt adunk hozzá. 
Minden jelölt kiváló.” – nyilatkozta elöljáróban 
Ayelet Shaked igazságügy miniszter az újságírók-
nak. 
 
2017 februárjában a jobboldali törvényhozók három 
konzervatív és egy nem-aktivista bírót neveztek ki az 
Izraeli Legfelsőbb Bíróságra  megtörve a liberális 
dominanciát. A négy jelölt közül három az igazság-
ügy miniszter preferált jelöltjeinek listáján szerepelt, 
míg a kilenc tagú bírói kinevezési bizottság három 
bírája, akiknek szerepe, hogy blokkolják a szavazást, 
nem tudták jelöltjeiket megszavaztatni. 
 
Ayelet Shaked csütörtöki listáján állítólag Khaled 
Kabub sem szerepelt. A Tel-avivi Kerületi Bíróság 
bírája, Kabub bejelentése, miszerint visszalép a jelö-
léstől mindenkit meglepett. Kabub, a Legfelsőbb 
Bíróság első muzulmán bírája lehetett volna, Effi 
Naveh ügyész, az Izrael Ügyvédi Kamara elnöke 
javasolta, és szerepelt Eszter Hayut, a Legfelsőbb 
Bíróság elnökének jelölteket támogató listáján is. 
Kabub azzal indokolta visszalépését, hogy nincs reá-
lis esélye a nyerésre, az Ynet híroldal szerint azon-
ban az igazi ok abban keresendő, hogy az elmúlt 
években egyetlen arab jelölt került kinevezésre a ke-
resztény-arab George Kara személyében, akit 2017 
februárjában választottak meg.  
 
A bizottság végül Alex Stein és Ofer Groszkopf bí-
rókat nevezte ki a Legfelsőbb Bíróság közeljövőben 
megüresedő két székének betöltésére. A két jelölt 
Joram Danziger és Uri Shohám bírókat fogja váltani 
a legfelsőbb törvényhozásban. 
A döntés a várakozásoknak és a tavaly megkezdett 
liberális tisztújítás elvének megfelelően zajlott. A 
két jelölt Ayelet Shaked igazságügy miniszter által 
támogatott liberális bírói vonalat képviseli. 
 
“Egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, megváltoztatom a 
Legfelsőbb Bíróság arcát négy bíró kinevezésével. A 
mai nap végére értem, két másik kinevezésével.  

 
A döntés része annak a folyamatnak, amely biztosítja 
a bíróság alapvető feladatát, amely a parlament ál-
tal elfogadott normák értelmezése, nem pedig annak 
helyettesítése” – nyilatkozta Ayelet Shaked. 
 
Shaked végezetül megköszönte a bizottság munká-
ját, a korábban kiszivárgott hírek alapján azonban az 
eredmény nem volt annyira egyértelmű. 
A hónap elején a héber média szerint állítólag 
Shaked azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza 
az összes igazságügyi jelölést, ha nem választják 
meg Steint, ugyanis Eszter Hayut, a Legfelsőbb Bí-
róság elnöke ellenezte Stein jelölését. 
 
A választási bizottságnak kilenc tagja van, és leg-
alább hét támogatására van szükség minden egyes 
kinevezéshez. Az igazságügy miniszter a bizottság 
elnöke, amely magában foglalja a kabinet tagjait, két 
Kneszet képviselőt – általában a kormány és az el-
lenzék egyikét – az Izraeli Ügyvédi Kamara két tag-
ját, két bírót és Hayutot, a Legfelsőbb Bíróság kép-
viseletében. Ilyen felállásban a forma szerint, 
Shaked legalább három szavazattal rendelkezik a 
bizottságban. 
 
A két frissen kinevezett bíró személyében felvilágo-
sult jogi szakemberekkel, akiknek szakmai tudásá-
hoz nem fér kétség, bővült a Legfelsőbb Bíróság, 
nyilatkozta az igazságügy miniszter. 
 
 
Forrás: Ziva David—ujkelet.live 
 
 
 

Az ultra-ortodoxok katonai szolgálatára 
vonatkozó törvényjavaslat módosítás 

elhalasztásra került 
 

Az ultra-ortodox hallgatókat katonai szolgálat alól 
mentesítő törvényjavaslat szerdán nem kerül előze-
tes szavazásra a Knesszetben, miközben a koalíciós 
haredi pártok és a Jiszráel Beitenu között egyre fo-
kozódik a feszültség a jogszabály miatt. 
 
Az ultra-ortodox törvényhozók, akiket megdöbben-
tett a döntés, megígérték, hogy a 2019-es állami 
költségvetés megszavazását a besorozási törvény 
elfogadásához kötik, még akkor is, ha ez azzal jár, 
hogy a költségvetés nem megy át, és a koalíció szét-
esik. 
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Jáákov Litzman egészségügyi miniszterhelyettes, a 
Jahadut Hatora párt vezetője, azt mondta, hogy a 
vallási vezetők utasításai alapján “nem támogathat-
ja” az állami költségvetést, mielőtt a javaslattervezet 
elfogadásra nem kerül. 
“A törvénytervezet a koalíciós megállapodás elvá-
laszthatatlan része, és arra számítunk, hogy a koalí-
ció összes frakciója támogatni fogja a törvényt, ha 
azt akarják, hogy a koalíció megmaradjon,” – nyi-
latkozta. 
 
A végleges költségvetés megszavazása a következő 
hetekben várható, mielőtt a Knesszet március 18-án 
szünetre megy. 
Az ortodox pártok hétfőn két párhuzamos törvényt 
nyújtottak be a katonai tervezetről: Az első, egy kvá-
zi-alkotmányos alaptörvény, a hosszú távú Tóra ta-
nulmányokat az állam hivatalos szolgálatának elis-
mert formájaként ismerné el a katonai szolgálat he-
lyett. A második törvényjavaslat arra kényszerítené a 
honvédelmi minisztériumot, hogy adjon felmentést a 
jesiva hallgatóknak, és ismételten utal a javasolt 
alaptörvényre a megállapodások védelmében. 
 
2017 szeptemberében a Legfelsőbb Bíróság eltörölte 
a vallásos tanulmányokat folytató ultra-ortodox fér-
fiakat katonai szolgálat alól mentesítő törvényt, 
mondván, hogy aláássa a törvény előtti egyenlőség 
elvét. 
A döntés felvetette annak a lehetőségét, hogy rá-
kényszeríthetik őket a szolgálatra, mely súlyos poli-
tikai és társadalmi következményeket vonna maga 
után. A bíróság azonban egy évre felfüggesztette a 
határozatát, lehetővé téve a kormánynak egy új tör-
vény előterjesztését. 
 
Az ortodox törvényhozók javaslata szerint minden 
izraeli számára katonai szolgálat alóli mentességet 
kell nyújtani, aki a Tóra tanulmányozására törekszik. 
“Ezen záradék célja annak tisztázása, hogy a Tóra-
tanulmányok nem egy adott szektorhoz tartoznak, és 
nem korlátozódnak az ultra-ortodox közösség 
férfiaira és Tóra-tudósaira. Ennek eredményeképpen 
ez a törvényjavaslat megköveteli, hogy a védelmi 
miniszter biztosítsa, hogy a szolgálat elhalasztása 
mindenki számára biztosítva legyen, akinek szándé-
kában áll jelentős időre elkötelezni magát a Tóra 
tanulmányozására.”  

 
A védelmi minisztérium mindeközben megalkotta az 
ultra-ortodoxok besorozására vonatkozó törvényter-
vezet saját változatát Avigdor Liberman védelmi 
miniszterrel, aki a Jiszráel Beitenu párt vezetője, 
mondván, hogy csak ez a javaslat kaphatja meg a 
törvényhozók támogatását. 
“Az ultra-ortodoxok besorozással kapcsolatban a 
Jiszráel Beitenu álláspontja világos és átlátható: 
csak a védelmi minisztérium szakemberekből álló 
csapata által készített jogszabályt fogjuk támogat-
ni,” – írta Liberman Facebookon. 
A többi koalíciós pártnak címezve Liberman közöl-
te, hogy a politikai kérdéseket félre kéne tenni a 
szolgálat kérdésében. 
“Arra kérlek titeket, hogy csak egyetlen programhoz 
tartsátok magatokat: az Izraeli Védelmi Erők és az 
izraeli polgárok biztonsága” – mondta. “A koalíció 
tagjaként a Jiszráel Beitenu hajlandó kompromisz-
szumra és sok kérdésben hajlandó a rugalmasságra, 
egyet kivéve – Izrael biztonságát.” 
Liberman figyelmeztetett, hogy minden olyan kísér-
let, mely a törvény előmozdítására irányul, “szilárd 
ellenállásba fog ütközni” a pártja részéről. 
 
Visszavágva Libermannak, a Jahadut Hatora tör-
vényhozója, Mose Gafni kijelentette, “Nem fogjuk 
többé támogatni az általad bemutatott bizarr törvé-
nyeket.” 
“Ez egy súlyos válság, nem pedig mini-válság,” – 
mondta Gafni később az Izrael Rádiónak. 
“Megbuktatom a koalíciót, ha nem megy át ez a tör-
vény.” 
 
A fenyegetés kikövezheti az utat egy új kormányvál-
ság előtt, olajat öntve az amúgy is feszült helyzetre, 
amit a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt érintő 
korrupciós nyomozások okoztak. 
 
A hónap elején a Jahadut Hatora és a koalíció másik 
ultra-ortodox pártja, a Sasz állítólag kilépéssel fe-
nyegettek, miután Netanjahu közölte velük, hogy 
jelenleg nem támogatja a katonai törvénytervezet új 
verzióját. 
A Jiszráel Beitenu és az ultra-ortodox pártok leg-
utóbb a mini-market törvény miatt kaptak össze és 
veszélyeztették a koalíciót. Liberman pártja be is 
váltotta fenyegetését és nemmel szavazott az ellent-
mondásos törvényre, amely felhatalmazza a belügy-
minisztert (Arije Deri – Sasz párt), hogy megszabja 
mely kisboltok lehetnek nyitva szombaton. 
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Az ortodox pártok kulcsfontosságú részét képezik a 
miniszterelnök, Benjamin Netanjahu kormányzó ko-
alíciójának, gyakran “király csináló” szerepet játsza-
nak az izraeli politikában. 
 
Izrael lakosságának mintegy 10 százaléka tekinthető 
ultra-ortodoxnak. 
 
A kérdés évtizedes vita tárgya, hogy vajon a fiatal 
ultra-ortodox férfiaknak, akik szemináriumokon ta-
nulnak, kötelezővé tegyék vagy sem a katonai szol-
gálatot, mint ahogy az kötelező az izraeli zsidó la-
kosság többi részének. 
 
A 18. életév betöltése után a férfiaknak két évet és 
nyolc hónapot kell szolgálniuk a hadseregben, míg a 
nőknek két évet. 
 
 
Forrás: Avi/ujkelet.live 

 
 

Zsidók imádkoznak a Siratófalnál 
Pészah alkalmából  

 
Több száz zsidó gyűlt össze a jeruzsálemi Siratófal-
nál, hogy Pészah alkalmából imádkozzon. 
Évente kétszer tartanak itt különleges imádkozást: 
Pészahkor és Szukkot alkalmából. Ilyenkor az elő-
imádkozók a Tórából szavanként idéznek. 
A Siratófal még a második templom (Kr. e. 516 – 
Kr. u. 70) között épült támfal Jeruzsálemben, ez a 
zsidó hívők számára elérhető legszentebb hely. 
 

 
Forrás: ujkelet.live 

 

TubiSvat a Pásti utcában Debrecenben 

Helyben, a Zsinagógában a sokszínűség! 
 

Február 4-én, Svat hó 19-én ismét benépesült a Pásti 
utcai Ortodox Zsinagóga. A határon innen és túli kö-
zönségnek tartalmas kulturális programban és Tu 
biSvat-i ünnepségben volt része. De a tanulás sem 
maradt el. A hallgatóság érezhette a kultúra és a val-
lás összhangját a multifunkcionális autentikus Zsina-
gógában. Már másodjára a Pásti utcai Zsinagóga 
adott otthont a közös ünneplésnek. 

„Igaz, még Magyarországon tél van, de ebben az 
időben Izraelben vége a télnek, és újjáéled a termé-
szet. Ekkor kezdenek rügyezni és hirtelen virágba 
borulni a fák” - kezdte bevezetőjében Kreisler Gá-
bor a szabadegyetem programszervező. Ezzel a dél-
utánnal, mint a kultúrházak éjjel-nappali programjai-
hoz is - méltóan csatlakoztunk tartalmas program-
mal, hiszen a zsidó kultúra része az egyetemes kultú-
rának a fa, és termése szimbolikusan az egész dél-
utánt áthatotta. 
 
A  tanulás, az ismeretszerzés nagyon fontos, ez tart 
fenn bennünket. A nap egy szabadegyetemi előadás-
sal kezdődött 14 órakor. Dr. Fényes Balázs. az Or-
szágos Rabbiképző- Zsidó Egyetem docense a Tal-
mudról, a zsidó világirodalom nagyszerű gyűjtemé-
nyéről beszélt mindenki számára érhető módon. Ké-
pet kaptunk a Tórához kapcsolódó szóbeli és írásbeli 
tanokról az élvezetes ismertterjesztő előadáson.  Lát-
tuk, van még mit tanulnunk… A teljes délutáni ösz-
szejövetel nyitott rendezvény volt - felekezettől füg-
getlenül. 

K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  
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A program a Tu Bisvat, a Fák újéve megemlékezésé-
vel folytatódott, melyről Dr. Fényes Balázstól is 
hallhattunk beleszőve a Talmudról tartott előadásá-
ban, utalva a négy fajta újévre. Dickmann Sándor, 
a Debreceni Zsidó Hitközség egyik alelnöke köszön-
tötte András Seidlert, Nagyváradi Hitközség Kö-
zösségi Központjának igazgatóját, Adrian Besa 
szatmárnémeti, Ferber György nyíregyházi elnökö-
ket, akikkel nagyszámú közösség jelent meg.  Kö-
szöntőjében kitért a fának életünkben betöltött óriási 
és sokrétű szerepéről. 
 
A délután műsorközlője Fehér Tamás volt, akinek 
mondandója humort most sem nélkülözött. 
Ezután a színpadot a nagyváradiak foglalták el, akik-
nek programját az est folyamán végig András 
Seidler ismertette. Ő is aktív zenészként ténykedett a 
színpadon. A Vilán Gyuri kórus műsorával folytató-
dott a Tu biSvat-i program. A Tu biSvati dalok mel-
lett az izraeli és zsidó dallam világból ismert zenék-
kel szórakoztatták a lelkes közönséget, mely öröm-
mel kapcsolódott be az éneklésbe. Ezután egy új ha-
gyomány kezdetének lehetett tanúja közönség, kivo-
nultunk az udvarra. 
A Fák ünnepének jelképe valósággá vált a Nagyvá-
radról érkezett gyümölcsfa ültetésével, mely a jelen 
és a jövő lehetősége és eredménye a közös újév 
megtartása, a határon túli, a debreceni és a környék-
beli hitközségek tagjainak részvételével. A vendég 
Hitközségek és a debreceni hitközség tagjai közösen 
ültették e gyümölcsfát. Bízunk benne, hogy ez a kez-
deményezés hagyománnyá válik Debrecenben, a 
Pásti utcai Zsinagóga udvarán. 
 
 
 
 
 

 
Mielőtt visszavonult a közönség, útba ejtette a Bet 
Hamidrast (kis zsinagógát), ahol az érdekeltek dél-
utáni imádkozáson vehettek részt. Az előimádkozó 
teendőit Kav-Srayra nagyváradi rabbi látta el. Az 
Örökkévaló biztosan lenézett ránk, láthatta: együtt 
vagyunk! A Pásti utcai Zsinagógában tovább folyta-
tódott a műsor. Az Or Neurim nagyváradi tánccso-
port tagjai Izraelt hozták el számunkra a kék-fehér 
ruhákkal és mozgáskultúrával. A Hakeshet klezmer 
zenekaruk már világszínvonalú, mint évek óta min-
dig, most megörvendeztettek bennünket új számok-
kal is. Az új profi énekesük, Eszter még nagy jövő 
előtt áll. Az ütemes tapsot mindannyian kiérdemel-
ték. 
 
Stílszerűen Kav - Srayra nagyváradi rabbi az izraeli 
himnuszt, a Hatikvát adta elő búcsúzásként. Mint 
tudjuk, a Hatikva, reményt jelent. Van remény kö-
zösségeink fennmaradására, ha együtt tevékenyke-
dünk a határ mindkét oldalán. 
 
Az ünnep a sokféle gyümölcsöt tartalmazó – kb. 230 
csomag kiosztásával fejeződött be. A földön, illetve 
a fán termő gyümölcsökre az áldásokat Fehér Tamás 
műsorvezető mondta el. 
 

 
 
k. g.  
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Zajin Ádár Debrecenben 

 
Zajin Ádár, Ádár hó 7-e ebben az évben is hagyomá-
nyos megemlékezés volt a Debreceni Zsidó Hitköz-
ségen a Chevra Chadisha szervezésében. Az esti 
imádkozás után a hitközség kóser konyháját megtöl-
tötték hittestvéreink. Ennek a napnak több jelentősé-
géről is hallhattunk Dr. Asher Ehrenfeld főrabbitól: 
Ez a Chevra Kadisha napja is, amelynek tagjai áldá-
sos tevékenységet végeznek. A főrabbi méltatta Mó-
zest, legnagyobb prófétánkat, akinek születési és ha-
lálozási évfordulója is ez a nap. Hallhattunk kiemel-
kedő történelmi szerepéről. 
 
Eizik Taub, nagykállói (Debrecentől 45 km) csoda-
rabbi emlékét is felidézte a főrabbi, akinek szintén 
erre a napra esik a jahrzeitja. Az egykori szerencsi 
pásztorhoz, a későbbi cadikhoz kapcsolódik a ma-
gyarországi chaszidizmus megalapítása, első ma-
gyarországi csodarabbi volt. Számtalan történet ma-
radt fenn a kelet-magyarországi chaszid zsidók köré-
ben a mindenki által nagyon tisztelt, nagytudású rab-
biról. Többek között az ő nevéhez fűződik a „Szól a 
kakas már” című dal is, melyet Éliás Viktor debre-
ceni kántor előadásában hallhattunk.  Ezt követték 
még más, zsidósághoz kapcsolódó dallamok, liturgi-
aiak és izraeliek egyaránt, nagy tanítónkat, Moshe 
Rabenut tisztelve. Megemlékeztünk a közelmúltban 
elhunyt hittestvéreinkről.  Legyen emlékük áldott!  
 
Természetesen jól esett elfogyasztani az ilyenkor 
hagyományos kocsonyás halat, kis pálinka és bar-
chesz kíséretében. Nem maradt el az Ádár hónaphoz, 
az öröm hónapjához, illetve a Purimról szóló tanítás 
sem. 
 

 
A reggeli imádkozás után idén egyénileg utaztunk 
Nagykállóba, Eizik Taub rabbi sírjához, ahová ilyen-
kor a zsidók ezrei látogatnak el messzi földről, hogy 
emlékezzünk rá, és imádkozzunk a Mindenhatóhoz. 
 
Készülünk a Megilla olvasásra és a Purimra! 
 
 
k. g.  
 
 
 
 

Vidám purimi program 
Debrecenben 5778-ban 

 
Mindig fénypontja a hitközségi programoknak a 
purimi megemlékezés. Most talán még érdekesebb 
volt korábbiaknál, a kizárólag a Hitközségég tagjai 
adták a szórakoztató műsort, az önfeledt vidámság 
sugározta be a délutánt. Hiába jöttek volna világsztá-
rok, nekik se lett volna nagyobb sikerük.  
 
Mint hagyományőrző Hitközségen, a héten, a Purim 
napján a 4 micvét, mint kötelességet megtartottuk. A 
4. micve: ”enni,  inni, vigadni”. Ennek az utólagos 
betartása történt március 4-én (Ádár 17) a Hitközség 
kultúrtermében. A szokásos székek mellé padokat is 
kellett behozni a terembe, annyian gyűltünk össze. 
Ennek az „inni” részét a belépéskor, egy kupica kó-
ser szilvapálinkának felhörpintésével lehetett teljesí-
teni. A hideg utcáról betérő vendégeknek ez nem 
volt probléma.  
Az „enni” micva (jótett) teljesítésére a nap végén 
került sor, melynek középpontjában a hámán táska 
állt. 
A fő program a „vigadni” micve teljesítését célozta 
meg.  
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Horovitz Tamás, a Hitközség elnöke üdvözölte a 
nagyszámú közönséget. A hölgyeket köszöntötte az 
elkövetkező Nőnap alkalmából. A férfiak csodálatos 
piros rózsákat nyújtottak át a jelenlévő hölgyeknek a 
nap végén, kapcsolódva purimi micvékhez. 
Fehér Tamás nélkül nincs hitközségi program, örö-
kös ünnepi konferanszié vezette a délutánt. A vic-
cek, a humoros összekötő szövegek sem maradtak 
el. Dr. Asher Ehrenfeld főrabbi méltatta az ünnep 
jelentőségét, A Purim nem is annyira ünnep, utalt 
erre rabbi úr, előadásában, tanításában a múltbeli 
nagyszerű eseményeket napjainkra vetítette. Kb. 
2500 évvel ezelőtt a zsidók megmentése 
Mordechájnak és Eszternek voltak elsősorban kö-
szönhetők, ezt a feladatot szánta ezen vezetőknek az 
Örökkévaló. Mózes első profétánk nagysága is emlí-
tésre került, aki kiállt a népe mellett. Mindnyájunk-
nak példamutató lehet napjainkban is. 

 
A  Rachel Nőegylet kórusa nélkül nincs rendezvény. 
A Hitközség „Zs- faktor” kórusa már három éve ala-
kult, beépült rendezvényeink programtárába. A fellé-
pésük most sem hiányozhatott, repertoárjuk tovább 
bővült. A műsoruk 2 részből állt. Az első részben  
ismert purimi és izraeli dalokat hallhattunk, A máso-
dik rész volt a főműsor, ahol Abba slágereket élvez-
hetett a közönség. Az elhangzott darabok kísérője 
Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna volt.  
A szövegek kivetítőn jelentek meg, azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy a közönség is bekapcsolódjon 
a ”Zs-faktor” „munkájába”. Fiatalok és idősek egy-
aránt ismerték a slágereket, jó választásnak tűnt a 
kórus részéről.  A két „felvonásból” álló produkció 
második része, Abba együttes egyvelege előtt a kó-
rus átöltözött. Ez idő alatt Moshe Jisrael (Kreisler 
Gábor) és Haje Jitte (Grósz Zsuzsanna) vidám jele-
nettel szórakoztatta a közönséget.  

 

A Hitközség napi élete, a vallás volt a humoros pár-
beszéd témája. Több jidis szó is elhangzott, melynek 
megértése nem okozott problémát. A „Zs-
faktorosok” az adott érához illő ruhákban felöltözve 
folytatták az éneklést. A mókás ruházatukkal, az is-
mert slágerekkel tovább növelték a jó hangulatot. A 
dalokhoz kapcsolódó pénzdobás (Money-money..), a 
gyertyafény is megjelent tevőlegesen a produkció-
ban. Úgy hullottak a papírpénzek a közönség karmai 
közé, mint a manna az égből… 
 
Nem maradhatott el idén sem az értékes nyeremé-
nyekért folytatott tombolasorsolás. Sok kisebb-
nagyobb nyeremény mellett volt komoly fődíj is, 
egy badacsonytomaji üdülés. Nem kell mondani, 
hogy a tombola a nap egyik színfoltja, mint mindig a 
tombolavásárlási kedv nagy volt, minden jegy elkelt, 
sőt kevésnek bizonyult. Fehér Tamás konferanszié, 
izgalmakat fokozva vezette a sorsolást.  
 
Majd az elmaradhatatlan jelmezes felvonulás követ-
kezett. Láttunk a komédiás dalra bevonuló bohóc-
lányt, - párost, akik a kibújik a szög a zsákból mon-
dást örökítették meg, - egy elegáns hercegnőt, - egy 
hóembert, akinek a hidegben nem volt nehéz meg-
maradni, - Joda gyerekek által jól ismert figuráját.  A 
Horovitz Tamás elnök által vezetett zsűri az első dí-
jat megosztva adta ki a teljes jelmezes gárdának, 
ugyanis az ötletesség miatt nem tudtak dönteni. 
A szűnni nem akaró tapsvihar és a gratulációk özöne 
igazolta, hogy a profik helyett a saját szervezésű 
produkcióknak mindig nagy sikere van, és a lelkes 
hallgatóság nagyra értékeli ezt.   
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Reméljük, hogy az ütemes és véget nem érő taps a 
gonosz Hámánt elijesztette, a gonoszság elkerüli a 
zsidóságot, ezen belül Hitközségünket. 
A nap purimi sütemények kóstolásával fejeződött be 
a kultúrterem előterében. Kóser konyhánk többfajta 
finom süteménnyel remekelt. Természetesen a Há-
mán füle, a (Hámán táska) is terítékre került, süte-
ményként nagyon könnyen megsemmisítettük. 

 
Purimi mulatságunkra meghívást kaptak – mint min-
dig - határon túli testvérhitközségeink is, és a Zsidó 
Szabadegyetem hallgatói és szimpatizánsaink is. Kü-
lön köszöntötte Horovitz Tamás elnök a Szatmárné-
meti Zsidó Hitközség népes táborát, akik rendszeres 
résztvevői a programjainknak. 
 
Önfeledten szórakozhattunk a Purimi műsoron 5778-
ban is, Adar hó 17. napján! A lényeg, hogy, aki ott 
volt, annak vidáman sikerült a 4. micvét teljesíteni! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Család-OK koncert oklevélátadó 

 
A Kormány 2018-at a családok évének nyilvánította. 
A Debreceni Kör Dáma Egyesület által szervezett 
Család-OK koncert keretében január 14-én a Rachel 
Nőegylet „Zs- Faktor” kórusa adott nagysikerű mű-
sort a Pásti utcai Zsinagógában. 
 
Az országos koncert oklevélátadó ünnepségét a Mo-
dem Modern és Kortárs Művészeti Központjában, 
március 8-án tartották, ahol megjelent Dr. Illés Bog-
lárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjú-
ságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes 
államtitkára, Dr. Széles Diána, Debrecen alpolgár-
mestere, Porkoláb Gyöngyi, a Kör Dáma Egyesület 
elnöke. 
 
Porkoláb Gyöngyi kiemelte: a program olyan értéke-
ket emelt a középpontba, amelyek összekötnek szű-
kebb és tágabb közösségeket, felmutatják, erősítik, 
átörökítik a helyi kulturális értékeket éppúgy, mint a 
családban rejlő erőt. Beszédében hangsúlyozta, hogy 
a Debreceni Zsidó Hitközség milyen sikerrel és akti-
vitással kapcsolódott ehhez a kezdeményezéshez. 
Dr. Széles Diána jelezte: Debrecenben egész évben 
számos családot, közösséget érintő, “megmozgató” 
programot tervez a város. 
 

A hitközség képviseletében jelen volt Horovitz Ta-
más elnök, Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna alel-
nök, Hidasi Katalin, a Rachel Nőegylet elnöke.  Az 
elismerő oklevelet Hidasi Katalin és Kreislerné dr. 
Grósz Zsuzsanna vette át ezen a családias hangulatú 
Család-OK koncertjét értékelő rendezvényen. 
 
 
k.g. 
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Néha azért betoppannak turisták télen is. A héten itt 
jártak Rafiék Izraelből. Csodálkoztak, hogy a 
galutban még van törekvés a hitélet fenntartására. 
Pedig nem voltak vallásosak ,az esti imára itt marad-
tak, de a régi vallási könyveket is nagy élvezettel 
nézték, ez látható a mellékelt képen. 
 

 
Vendégünk volt Lena Nindl bécsi építésznő. Az egy-
kori Deák Ferenc utcai zsinagóga 3D-s modelljét 
készíti, az elszánt alkotó tudományos munkájaként. 
A zsinagóga tervezője a bécsi születésű Jakob Gart-
ner volt, akinek nevéhez több kelet-európai zsinagó-
ga fűződik. Kevés emlék maradt fenn, próbált a cso-
dálatos zsinagóga belsejéről gyűjteni hiteles infor-
mációkat a hitközségünkön. Tavasszal szeretnénk 
erről konferencia keretében megemlékezni. Termé-
szetesen meglátogatta zsidó negyedünket, hogy az 
adott korról képet kapjon. Ekkor készült a kép a ven-
dégünkről. 

 
Pészah kapcsán 

El Liszcikij híres Chad gadja-sorozata 
 

Pészah és az ünnep egy érdekes kulturális vonatko-
zása. 
 
A Had gadja (chad gadya, „egy gödölye”) egy arámi 
nyelvű vers, pontosabban dal, címét kezdő sorának 
első szavaiból kapta. Az askenázi zsidók a pészahi 
ünnepi hetet bevezető széder-est végén mondják, 
éneklik. Érdekesség, hogy a dal a szefárd és jemeni 
rituálénak nem része.  A vers tíz versszakból áll, és a 
népmesékből is ismert szerkezetet követi: az apa vett 
két zuzért egy gödölyét, majd a macska megette a 
gödölyét, a kutya megharapta a macskát, a kutyát 
megütötte egy bot, amely elégett a tűzben, amelyet a 
víz eloltott. A vizet megitta egy ökör, amelyet levá-
gott a sakter, akire lecsapott a Halál Angyala, akit az 
Örökkévaló büntetésből megsemmisített. 
 
A legismertebb értelmezés szerint a gödölye az el-
nyomott zsidó népet szimbolizálja, az „elnyomók” 
pedig a zsidó történelem valamely szereplőjének fe-
leltethetők meg (macska = asszírok, kutya = babiló-
niaiak, bot = perzsák, tűz = makedónok, víz = Róma, 
ökör = szaracénok, sakter = keresztes hadjáratok, a 
Halál Angyala = törökök). A versike az Örökkévaló-
ba vetett, messianisztikus remény szimbóluma. 
 
 
 
 
    

K u l t u r á l i s  s a r o k  
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Bár a vers eredete ismeretlen, a dallamot vélhetően 
egy német népdalból kölcsönözték, amely dalnak 
egy ófrancia bölcsődal lehet az őse. A dal valószínű-
leg a 16. századból származik, legkorábbi, ismert 
írott verziója egy 1590-ben nyomtatott, prágai Hag-
gadában található. Van olyan vélemény is, mely sze-
rint a versike eredetileg jiddisül keletkezett és léte-
zett, azonban a jiddis nyelv presztízsvesztesége miatt 
több-kevesebb sikerrel arámira fordították le, és így 
került be a köztudatba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vers ihlette, egyik legismertebb képzőművészeti 
alkotás az orosz avantgárd művész, El Liszickij ne-
véhez fűződő sorozat. 
A sorozat 1917-ben, vízfestékkel készült, később 
nyomtatásban is megjelent. Érdekessége, vagy talán 
különlegessége, hogy ugyan a széder esti vers ese-
ményeit illusztrálja, azonban a Hagada szövegéből 
nem idéz. El Liszickij 1917 és 1919 között jiddis 
nyelvű gyerekkönyveket készített, illusztrált, amely 
tapasztalat ihlette ezt a sorozatot is. Az egyes rajzok 
közös jellemzője, hogy egy boltíves keretben látha-
tók a rajzok, és minden rajzon héber betűs, jiddis 
felirat is olvasható. A betűk formáját a kelet-európai 
zsidó népművészet alkotásai ihlették. 
 
Miután El Liszickij származása miatt nem tanulha-
tott orosz felsőfokú intézményben, így 1909-ben 
Darmstadba utazott. Itt nagy hatást tett rá a 15. szá-
zadból származó, darmstadti haggada, de rendszere-
sen elutazott Wormsba is, ahol Európa legrégebbi 
zsinagógájának építészetét tanulmányozta. 1914-ben 
visszatért Oroszországba, ahol a Zsidó Etnográfiai 
Társaság lelkes tagja lett, és részt vett az orosz vidé-
ki zsidóság népművészetét tanulmányozó expedíciók 
munkájában is. 

 
Különösen a fazsinagógák festett belső tere nyűgöz-
te le – nem csak őt, de kortársait, pl. Marc Chagallt 
is. Ezekben a motívumokban vélték felfedezni a zsi-
dóság mint nép „tiszta forrását”, mely művészetüket, 
különösen Chagall esetében, alapjaiban határozta 
meg. 
 
Sokan a hagyományos interpretáció mellett aktuál-
politikai üzenetet is látnak El Liszickij had gadja-
illusztrációiban, de ez a vélemény vitatott. Bármi is 
volt az alkotó szándéka, feltéve, hogy volt ilyen, az 
elvitathatatlan tény, hogy El Liszickij jelen illusztrá-
ciói az orosz zsidó avantgárdnak az orosz avantgár-
don belüli, önálló létének egyik legékesebb bizonyí-
téka és egyik legizgalmasabb példája. 
 
 
Forrás: thejewishmuseum.org 
 
 
 

Emlékezés 
  
Feladatunk és kötelességünk emlékezni el-
hunyt  hozzátartozóinkra. A Pásti utcai Bet 
Hamidrasban van egy jahrzeit tábla. A Hitközség 
egy bizonyos adomány befizetése után készített az 
elhunyt emlékekére egy réztáblát. A táblához emlék-
lámpa tartozik, mely a jahrzeit napján felkapcsolha-
tó. Ez az izraeli mintára készült tábla a Bet 
Hamidras női részén, a falon található, melyet Buda-
pesten élő hittestvérünk, Dr. Balázs Pál adományo-
zott a Hitközségünknek. Vannak még szabad helyek, 
a részletekről az irodában lehet érdeklődni. Éljünk 
ezzel a lehetőséggel, mely méltó emlék elhunyt csa-
ládtagjainknak! 
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A mosoly boldogság! 

 
A PURIM vidámságát jól prezentálta, az együtt 
éneklés és a telt ház. A “ZS –faktor” már második 
alkalommal kápráztatta el a nagyérdeműt ebben az 
évben. Mindenkinek vidám perceket szerzett az 
“Abba” slágerekből összeállított egyveleg. 

 
A januári Családok koncertjén való részvételünkért 
elismerő oklevelet vehetett át a Ráchel Nőegylet. 
Ezennel köszönjük tagjainknak a sok próbát, felké-
szülésre szánt energiát. A jövőben is számítunk rá-
tok. 
 
Elismeréseket halmozva köszönő oklevelet vehet-
tünk át a téli, élelmiszer és ruhagyűjtésben végzett 
munkánkért Dr. Széles Diána, Alpolgármester asz-
szonytól, valamint a Karitatív Testület nevében. Nő-
egyletünk a Karitatív Testület legtöbb megmozdulá-
sán aktívan részt vesz.  
 
Mozgalmasan telt a közel múlt a nőegylet számára, 
melynek jó hangulatát, pozitív élményeit nehéz visz-
szaadni. Néhány gyöngyszem a teljesség igénye nél-
kül: Karády est, Bakó Endre köszöntése a DAB 
székházban. Mohos-Nagy Éva művésznő emeritus 
kitüntetésén osztoztunk örömében. Meglátogattuk a 
Munkácsy kiállítást Balmazújvárosban, a Budapesti 
Nagycirkusz ünnepi műsorán is jelen voltunk. 
Ady esten vettünk részt a Mezősi házaspár jóvoltá-
ból, nagyon köszönjük az ő munkájukat is. 
Prof. Dr. Gergely Judith emeritus professzor asz-
szony, a Ráchel Nőegylet örökös elnöke a gyógysze-
részet történetébe engedett betekintést előadásával. 
Kívánunk jó egészséget neki! 
 

A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
 
Következő rendezvényünk a  Gerontológiai társaság 
kongresszusa, a professzorasszony vezetésével. 
 
Rendkívüli óráinkon Dr. Feuermann László tanár 
úrtól tanulhatunk. 
 
Köszönöm mindenkinek a segítséget, részvételt, a 
jövőben is számítok rátok. 
Kóser Pészach-ot mindenkinek.  
 
Hidasi Kati  
rahelhidasi@gmail.com 

 
 

Tervezett programok: 
 
Szerdai alkalmaink a szokásos időben 14 órától kez-
dődnek a hitközség kultúrtermében. 
15 óráról Borika tornáztatja meg a résztvevőket. 
Előadásaink, beszélgetéseink 16 órától kezdődnek. 
 
Felkért előadóink: 
Dickmann Tamás 
Csillag Endre 
Dr. Feuermann László 
 
 
A pontos időpontról a  facebook oldalunkon tájéko-
zódhattok.  
 
Hamarosan megkezdjük a nyári programok egyezte-
tését is. Ehhez várom az ötleteket, kívánságokat.  
Két kiemelt programunk a Nyíregyházi állatkert 
meglátogatása, illetve Budapesti színházlátogatások. 
 
Üdvözlettel:  Hidasi Kati  
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   P  r  o  g  r  a  m  a  j  á  n  l  ó  

 
Szabadegyetemi hírek 

 
Szabadegyetemi előadással kezdődött a február 14-i 
TubiSvati megemlékezés. Dr. Fényes Balázs. az Or-
szágos Rabbiképző- Zsidó Egyetem docense a Tal-
mudról, a zsidó világirodalom nagyszerű gyűjtemé-
nyéről beszélt mindenki számára érhető módon. Ké-
pet kaptunk a Tórához kapcsolódó szóbeli és írásbeli 
tanokról az élvezetes ismertterjesztő előadáson.  Lát-
tuk, van még mit tanulnunk…  
A program a Tu Bisvat, a Fák újéve megemlékezésé-
vel folytatódott, melyről Dr. Fényes Balázstól is 
hallhattunk beleszőve a Talmudról tartott előadásá-
ban, utalva a négy fajta újévre. 
A tanulás, az ismeretszerzés nagyon fontos, ez tart 
fenn bennünket! 
 
Ha nincsenek is klasszikus szabadegyetemi előadá-
saink, nyitottak rendezvényeink - felekezettől füg-
getlenül. 
 
Természetesen folytatódik a szabadegyetemi prog-
ramsorozat. 
 
Tervezett program, csatlakozva az Izrael állama 
megalakulásának 70-éve évfordulójához: 
 
Dr. Gányi László (nyugalmazott ezredes, hadtörté-
nész): „A 6 napos háború”-ról és/vagy „A Yom 
kipuri háború”-ról tartandó előadása lesz hallható, 
melyről kaptok meghívót. 
 

 
A közelmúltban vettünk végső búcsút Dr. Varga 
György hittestvérünktől. 72 évesen elhunyt barátun-
kat - többek között - sokoldalúsága miatt is tisztel-
tünk. 
Nyugodj békében Gyuri! 
 
Március 2-án, Ádár 15-én, pénteken  Erdélyi László 
hittestvérünket (Smuel ben Elijahu,  – ahogy a hív-
tuk Smil ben Jui), a minjenünk oszlopos tagját 63 
éves korában helyeztük örök nyugalomra, akit magá-
hoz szólított az Örökkévaló. Megillát már nem hall-
hatta, hiába vártuk, a Purimunkat is fentről nézte… 
Gyászolók nagy számban rótták le részvétüket a te-
metésén. 
Nyugodj békében Laci! 
 

K ö z é r d e k ű  

 
Egészség délután a Gaucher-korról a hitközségen március 25-én 

 
Egészségünkkel kapcsolatos programra hívjuk meg Önt, melyre küldtünk meghívót tagjainknak.  
Csak hazánkban 800 ezren érintettek valamilyen ritka betegségben. Ilyen ritka elváltozás az ún. Gaucher-
kór, amely az öröklődő anyagcsere-betegségek közé tartozik.  
Erre a betegségre, annak tüneteire, illetve kezelhetőségére hívja fel a figyelmet a március 25-i (vasárnap 14 
óra) hitközségi rendezvény. Azért a hitközség a helyszíne ennek, mert bizonyított tény, hogy az askenázi 
zsidók különösen veszélyeztettek.  
Előadáson, büféasztalos beszélgetéseken, egyéni tanácsadásokon keresztül kaphatunk képet erről a kórról, 
mely egy vércseppből kimutatható. 
Szeretettel várjuk hittestvérinket erre a programra!  
Jelentkezni lehet a hitközségi elérhetőségeken március 21-ig! 

 
A temető a Pészach-i ünnepek alatt (Március 
30. és Április 2. között, illetve Április 6-7-én) 
ZÁRVA tart. 
 
Sürgős esetben az alábbi elérhetőségek lehet 
érdeklődni: 

06-20-483-27-61 
06-30-846-17-04 

G y á s z h í r e k  
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Autós viccek  

 
Kohn az újdonsült autótulajdonos mérgesen ront be 
a kocsi előző gazdájához, Grünhöz: 
- Amikor a kocsira alkudoztunk, Te azt mondtad, 
egyik ámulatból a másikba fogok esni! És most tes-
sék, be sem indul a járgány! 
- Na látod, ez az első… 

 

Egy kanyarban beesik az árokba egy limuzin, az 
amerikai vezetője kiszáll, rágyújt egy Habana szivar-
ra, és így szól: 
- A fenébe, egy heti keresetem odalett! 
Két perccel később ugyanott beesik egy Mercedes, a 
német vezetője kiszáll, rágyújt egy Davidoffra és így 
szól: 
- Egy havi keresetem veszett oda! 
Kicsit később beesik a magyar is a Trabantjával, ki-
száll, veri a fejét az aszfaltba, és iszonyatosan sír: 
- Egy élet munkája! -  Mire az amerikai: 
- Látja, ezért nem szabad drága autót venni! 

 

Értelmező szótár autóvásárláshoz: 
"Családi okok miatt eladó" - eladom, mielőtt teljesen 
szétesik. 
"Tűrhető állapotban" - "Kitűnő állapotban"-t akar-
tam írni, de felébredt bennem a lelkiismeret. 
"Enyhén törött" - elvitte az oldalát egy kamion. 
"Jól karbantartott" - néha lecseréltem az olajat. 
"Kifogástalan állapotban" - csak ne próbáld ki. 
"Eredeti állapotban" - semmit nem javíttattam meg, 
állíttattam be vagy cseréltettem ki rajta. 
"Sok extrával" - egyik többször elromlik, mint a má-
sik. 
"Nemdohányzó tulajdonostól" - sajnos ez az egyet-
len jó, amit el tudok mondani róla. 
"Kis javításra szorul" - nem működik. 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 
 

Chóhemek vagyunk Peszachkor is 
 

Az okos, illetve a túl okos ember figurája, mondhat-
ni a zsidó humor központi alakjává lett. Hiszen amíg 
a legtöbb vicc azért szórakoztató, mert általa kigú-
nyolhatjuk balga barátainkat, addig a zsidó viccen 
azért nevetünk, mert hősei túl okosok. Így voltakép-
pen minden második zsidó viccet a chóchem téma-
körébe sorolhatnánk 
Ha valakinek elege volt a "jó" tanácsokból, jiddisül 
így szokott szólni: Mit écesz binech farzorgt biz 
pészach, vagyis "écákkal el vagyok látva egészen 
peszachig"…  

Persze, nem mindenki képes ötleteket gyártani, sem 
önállóan tanulni, vagy gondolkozni. Az ilyeneket 
gúnyosan chóchem fun der Mánistane (= olyan okos, 
mint a gyermek széder-esti kérdései) jelzővel illetik. 
Ezzel szemben a túl okos embert óberchóchemnak 
(= fő-okosnak) tartják. S ehhez kapcsolódik az a szó-
lásmondás is, amely az első izraeli települések ide-
jén volt divatos: 

Hogyan nevezik Izraelben a hadnagyot? 
Chóchem. 
És mi a főhadnagy? 
Óberchóchem… 
 
A zsidó chóchemokat viccek, anekdoták örökítik 
meg, ezekből olvashatnak egy összeállítást. 
 

 
Kohn és a vámvizsgálat Pészach előtt 

 
Peszach ünnepén vallásosabb zsidók külön edénye-
ket, étkészletet, konyhai eszközöket használnak, a 
tűzhelyet kiégetik, a tehetősebbek még külön frizsi-
dert, mosogatógépet is beállítanak az ünnep nyolc 
napjára. 
S éppen ezzel kapcsolatos a most következő kedves 
zsidó anekdota is. Kohn kivándorolni készül Izrael-
be, ám a határon öt egyforma kis csomagra bukkan-
nak a vámosok. Amikor felbontják az elsőt, abban 
egy értékes arany fogsort találnak. 
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HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 

 
- Kedves Kohn úr, tudhatná, hogy nem szabad ne-
mesfémet kivinni az országból — figyelmeztetik a 
fináncok. 
- De tisztelt uraim, — kezd magyarázkodni Kohn —
, én öreg, vallásos ember vagyok, a kóser hús bizony 
gyakran mócsingos, nem olyan könnyű már megrág-
nom, feltétlenül szükségem van egy jó arany proté-
zisre. Engedjék meg, kérem, hogy magammal vihes-
sem… 
- Jól van, vigye magával — egyeznek bele végül a 
vámosok.  
- Csakhogy, miután felbontják a második csomagot, 
abból is egy protézis kerül elő. 
- Uram, ezt nem értem — szól udvariasan az illeté-
kes pénzügyőr. — Minek Önnek ez a második arany 
fogsor? 
- Tetszik tudni, vallási törvényeink szerint a tejes és 
a húsos ételeket nem ehetjük ugyanabból az edény-
ből, így egy protézissel sem. Ezért aztán kell nekem 
egy külön tejes fogsor is. 
- Jól van, mit tehetünk, vigye Magával a tejes fogso-
rát.  
- Mihelyt azonban kinyitják a harmadik, majd a ne-
gyedik csomagot is, a vámosok egyre nagyobb za-
varba esnek. Ugyanis — gondolom, olvasóink már 
maguktól is kitalálták — azokból is színarany proté-
zisek bukkannak elő. 
- De kedves Kohn úr, ez már teljesen hihetetlen, mi-
nek kell Önnek ennyi fogsor? 
- Tetszik tudni, van nekünk egy ünnepünk, a 
peszach, amikor külön edényeket használunk, szük-
ségem van tehát egy peszachi tejes és egy peszachi 
húsos protézisre. Csak nem gondolják, hogy ugyan-
azzal az arany fogsorral egyem a maceszt, amelyik-
kel előtte már a chomecot ettem? 
 
Mit volt mit tenni, a vámosok teljes kétségbeeséssel 
megadták magukat. Talán csöndben dolgoztak volna 
tovább, ám — Önök már nyilván ezt is előre sejtet-
ték — az ötödik csomagból is egy értékes arany fog-
sor villant elő. Ekkor a pénzügyőrök vezetője már 
kifakadt magából: 
- Kedves Kohn úr, ez több a soknál. Most már iga-
zán nem értem Magát! Van Magának egy húsos, egy 
tejes, egy peszachi húsos és egy peszachi tejes arany 
fogsora. Minek magának még egy ötödik protézis? 
- Ja kérem, — válaszol önérzetesen Kohn —, azzal 
eszem a sonkát meg a szalonnát…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vonaton 
 

Két zsidó utazik vonaton, a hajdanvolt Osztrák-
Magyar Monarchiában. Az egyik megkérdi: 
- Mondja, kérem, Ön hova valósi? 
- Pesten élek. 
- Érdekes, én is pesti vagyok. És, ha szabad kérdez-
nem, a város melyik részén él? 
- A Dob utcában. 
- Hát, ez igazán érdekes, mert hogy én is a Dob utcá-
ban lakom. Melyik ház az Öné? 
- Dob utca 32. 
- Hát ez hihetetlen. Én is ott lakom, a második eme-
let 6-ban. Melyik az Ön lakása? 
- A II. emelet 5. 
- Nahát, ez teljesen hihetetlen! Várjon csak! — Em-
berünk befogja a szemét, és minden szót megrágva, 
lassan gondolkodni kezd: — Budapest, Dob utca 32, 
második emelet, ötös szám. Ha ez igaz, akkor maga 
egy alacsony, szemüveges, vörös hajú zsidó… 

 

A Rabbi mindenre tud válaszolni 
 

Tanács kérés a rabbitól 1. 
 

A kivándorlás gondolatával foglalkozik Kohn. El-
megy a rabbihoz tanácsot kérni. - Elmondom neked 
az öreg Weisz esetét - szól a bölcs rabbi. - Tüdő-
csúcshurutja volt, az orvosok a hegyekbe küldték 
gyógyulni. A csúcshurutbó1kigyógyult, de a hideg 
levegőtől isiászt kapott. 
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Az alábbi meghatározások első betűit össze-
olvasva a Pészach egy fontos kellékének a 
nevét kapjátok meg. 
 
 

1. I. e. 37 és i. e. 4 között volt Júdea 
királya. 

 
2.     Zsidó hónapnév, mely Tammuz után 
következik 
 
3.    Alaktalan agyagból készült ember 
alakú bábú 
 
4.    Ez a hónap a Purim hónapja 
 
5.    ……- csillag, a zsidó vallás egyik 
szimbóluma 
 
6. Perzsa király az Eszter könyvében 
 

 
Hasznos időtöltést kívánunk! 

Az orvosok meleg klímát ajánlottak. Weisz elment 
Szicíliába, de az ottani koszttól súlyos májbetegséget 
szerzett. Annak a kúrálására az orvosok Karlsbadba 
küldték, de a sok gyógyvizet nem bírta a szíve. Egy 
másik gyógyhelyre ment tehát. de a szénsavas fürdő 
után megfázott, ki újult a tüdőcsúcshurutja... Kohn 
elgondolkodott. - Azt akarod mondani. bölcs férfiú, 
hogy ne vándoroljak ki? - Tégy belátásod szerint, de 
tudd, hogy valami betegség mindenhol van. Akkor 
pedig csak jobb a megszokott környezetben. ahol az 
ember legalább az orvost ismeri . 
 
 

Tanács kérés a rabbitól 2. 
 

Az aggódó zsidó mama bölcs rabbit keresi fel taná-
csért. 
- Rabbi úr! A fiam teljesen megőrült! 
- Mi történt, asszonyom? 
- Teljesen megbolondult a fiú. Elkezdte tartani a kó-
ser étkezés előírásait, szombaton a legszigorúbb zsi-
dó vallási szabályokat tartja… 
- De hát asszonyom, értem én, hogy ezeket ön talán 
őrültségnek gondolja. Na de akkor miért hozzám jön 
tanácsért? Hiszen én is szigorúan vallásos ember va-
gyok, a zsidóság szabályaihoz én is ragaszkodom. 
- Na jó, az más, rabbi úr! Magának ez a szakmája, de 
a fiam komolyan gondolja. 
 
 

Tanács kérés a rabbitól 3. 
 

Az öreg Sámuel és Mojse haragban állnak egymás-
sal, mert mindketten ugyanazt a helyet nézték ki a 
temetőben. Mivel nem tudnak dönteni, hogy kié le-
gyen, elmennek a rabbihoz és a tanácsát kérik. A 
rabbi meghallgatván őket így szól: 
- Nagyon nehéz a döntés, mivel mindketten igen re-
mek érveket hoztatok amellett, hogy az az adott sír-
hely miért épp a tiétek legyen. Ezért úgy döntöttem, 
hogy a vitát a következőképpen döntöm el: Azé jo-
gosan a sírhely, aki előbb hal meg. 
 
 

Tanács kérés a rabbitól 4. 
 

Löwinger Sámuel megkérdi a bölcs Hirsch rabbit: 
- Mondd csak, rabbi, miért teremtette az Örökkévaló 
előbb a férfit és csak utána a nőt? 
- Mert úgy gondolta, kell egy kis idő az első kérdés-
re adandó válasz végiggondolásához. 
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Macesztorta 

 
Hozzávalók 2 téglaformányi tortához: 8 tojás szét-
választva, 8 ek. cukor, 8 ek. maceszliszt, 8 ek. 
pekándió ledarálva, csipet só. 
 
Hozzávalók a krémhez: 50 dkg margarin, 2 tojás, 3 
ek. kakaópor, 8 ek. pekándió ledarálva, 8 ek. cukor, 
0,5 dl rum. 
 
 
Elkészítése: 
 
A díszítéshez egész pekándiót és kakaóport haszná-
lok. 
A tojások sárgáját habverővel habosra keverem a 
cukorral. Belekeverem a maceszlisztet, és a diót is a 
végén. A fehérjéből egy csipet sóval kemény habot 
verek. Egy kanálnyi habbal kicsit meglazítom a lisz-
tes masszát, majd belekeverek még két kanálnyi ha-
bot. Csak ezután adom hozzá az összes többit, vi-
gyázva, hogy ne törjön meg nagyon. 
Sütőpapírral bélelem a téglaformákat, és elosztom 
benne a tésztát. 180 fokos sütőben sütöm pirosra, 
tűpróbáig, ez kb. 30 perc. 
A krémhez elkeverem a tojást a cukorral és a dióval, 
végül a kakaóval. Folyamatosan kevergetve felfő-
zöm, és beleöntöm a rumot. Lehúzom a tűzről, és 
hozzáadom a vajat. Mikor kihűlt, beteszem a hűtőbe 
egy éjszakára. Másnap három részre vágom a tortá-
kat. 
A vajkrémet habverővel magas fokozaton habossá, 
könnyűvé verem. A térfogata kb. a triplája lesz. 
Megtöltöm vele a tésztát, és újra behűtöm tálalás 
előtt. 
 
 

 

F ő z ő s a r o k  

 
Macesz lasagne  

 
Hozzávalók a gombás szószhoz: 
 
50 dkg csiperke felszeletelve, 2 paradicsomkonzerv, 
5 gerezd fokhagyma, 1 kk. majoránna, 1 kk. 
oregano, 1 kk, bazsalikom, só, bors, olívaolaj, 1 dl 
vörösbor 
 
Az olajon megdinsztelem a gombát, rászórom a fű-
szereket, majd beleöntöm a paradicsomkonzervet. 
Kicsit összefőzöm, majd belenyomom a fokhagymá-
kat is. Végül belekeverem a bort. 

 
Hozzávalók a sajtos szószhoz: 
 
2 dl tejszín, 20 dkg cheddar sajt, 10 dkg parmezán, 
só, bors, szerecsendió 
 
 
Elkészítése: 
A tejszínbe belereszelem a sajtot, majd addig mele-
gítem, amíg teljesen elolvad. Fűszerezem, és bele-
szórom a parmezánt is. Elvileg sűrű massza kell, 
hogy legyen, de ha mégis híg maradna, akkor a tűz-
ről lehúzva keverjünk bele egy tojás sárgáját. A ma-
ceszlapokat felváltva megkenem a szószokkal, majd 
a tetejére reszelt sajtot szórok. Hagyom állni 15 per-
cet, így megpuhul a pászka, majd forró sütőben átsü-
töm. Az asztalnál dobok a tetejére pár szem fenyő-
magot. 
 
Ahogy a finomságokat, a recepteket se felejtsétek el 
megosztani a családotokkal és a szeretteitekkel! 
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F ő z ő s a r o k  

 
Almás-diós macesztorta  

 
Hozzávalók:1 kg alma, 3 tojás, 150 g dió, 150 g cu-
kor, ½ kk. fahéj, ½ kk. őrölt szegfűszeg, 4 dl édes 
fehérbor, olaj , 1 csipet só  
 
Elkészítése: 
A sütőt kapcsoljuk be 180˚C-ra (gázsütőnél 4-es fo-
kozat). 

A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét verjük ke-
mény habbá egy csipet sóval, majd óvatosan kever-
jük bele a darált diót. 

A tojások sárgáját keverjük habosra 3 evőkanál cu-
korral, majd ezt is óvatosan keverjük a diós habhoz. 

Az almákat hámozzuk meg, és reszeljük le. Kever-
jük hozzá a maradék cukrot, a fahéja és a szegfűsze-
get. 
Egy sütőedényt kenjünk ki olajjal, majd az alját ma-
cesszal fedjük be. Kenjük meg a maceszt is olajjal, 
locsoljuk meg borral, majd erre rétegezzük először a 
diós, majd az almás tölteléket. Fedjük le egy réteg 
macesszal, olajozzuk, és locsoljuk meg borral. Így 
folytassuk a diós valamint az almás töltelékkel, az 
olajos, boros macesszel, míg el nem fogynak a hoz-
závalók. A tetejére maceszlap kerül, amit kenjük 
meg olajjal, és a maradék bort öntsük rá. Süssük pi-
ros ropogósra. 
 
Melegen, hidegen egyaránt tálalható. 
 
Forrás: http://gastronomica.blog.hu/2010/04/02/
peszachi_almas_rakott_macesz 
 
 

 
Spenótos Krumpli fészek  

 
Hozzávalók: 4 nagy krumpli, 1 teáskanál só, 1/4 - 
1/2 teáskanál bors, 2,5 teáskanál fokhagymapor, 2,5 
teáskanál hagymapor, 4 teáskanál olaj, olaj spray, 4 
bögre fagyasztott spenót felolvasztva (főzve kb. 2 
bögrényi lesz), 4 teáskanál extraszűz olívaolaj, 4 
nagy tojás  
 
Elkészítése: Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Re-
szeljük le a krumplit és adjunk hozzá 0,5 teáskanál 
sót. Keverjük el és tegyük egy szűrőbe, a szűrő alá 
pedig egy tálat. Hagyjuk állni 20 percet. Egy nagy 
serpenyőben pároljuk meg olíva olajon a spenótot. 
Fűszerezzük 2 teáskanál fokhagymaporral, 2 teáska-
nál hagymaporral és 0,5 teáskanál sóval. Főzzük úgy 
6-8 percig, amíg a víz nagyja el nem párolog, és te-
gyük félre. 
A reszelt krumpliból nyomjunk ki annyi vizet, am-
ennyit csak tudunk. Fűszerezzük 0,5 teáskanál fok-
hagymaporral, 0,5 teáskanál hagymaporral és 0,5 
teáskanál borssal. Adjunk hozzá 4 teáskanál olajat és 
alaposan keverjük el. 
Az olaj spray-vel alaposan fújjunk be egy 12-lukú 
muffin sütőformát és mindegyik lukat béleljük ki a 
reszelt krumplival egészen a luk tetejéig. Süssük 15 
percig, amíg el nem kezd barnulni. Vegyük ki a sü-
tőből és tegyük félre.  
Egy közepes méretű tálban verjük fel a tojásokat, 
adjunk hozzá egy csipet sót és alaposan keverjük el a 
spenóttal. Kanalazzuk a spenótot a fészkekbe és süs-
sük 10 percig, amíg a tojás meg nem fő. 
Vegyük ki a sütőből és hagyjuk hűlni egy kicsit. Egy 
késsel óvatosan lazítsuk meg a fészkek széleit és 
óvatosan emeljük ki őket a formából. 

 
 
 
 

12 adag lesz belőle. 
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