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D1 
A Knesszet előtti menórA, A DáviD-csillAg és jelentéseiK 

Társaddal a képek és az ismertető szövegek alapján tanulmányozzátok a zsidóság két fontos jelképét 
és ezek jelentését!
Az egyik jelképet Te válaszd, a másikat a társad!
Végül mutassátok be egymásnak mind a két jelképet!

A menóra a jeruzsálemi Knesszet előtt

(Bonechi – Steimatzky: Art and History of Jerusalem, 169. oldal)

Menóra (héber), „karos gyertyatartó”

Hétkarú gyertyatartó. A zsidó művészet állandó motívuma, zsidó szimbólum. Hét ágát a 
sabattal, a hét hetedik napjával, a szombattal (a heti ünnepnappal) azonosítják. A zsidók 
vándorlásuk során előbb a pusztai szentélyben, majd a jeruzsálemi Templomban helyeztt
ték el. A menóra formája (utalás a fára) és anyaga (megmunkált fém) a változás és az 
állandóság szimbóluma. A menóra mint jelkép az örök fény forrása is. Ma Izrael állam 
hivatalos címere. Az izraeli parlament (Knesszet) előtti menóra domborművei a zsidóság 
történelmének egytegy eseményét ábrázolják.

(A zsidó kultúra lexikona „menóra” szócikke nyomán)
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A Dávidtcsillag

Dávid csillaga, magén David (héber), „Dávid pajzsa”

Hexagramma (hatszög): mint jelkép Isten és az ember kapcsolatának szimbóluma. A hattt
ágú csillag a menórával ellentétben nem eredeti zsidó jelkép. A korai középkorban a 
hexagramma a muszlimok, a keresztények és a zsidók számára egyaránt talizmán.

Dávid királyságának (i. e. 1010–970) szimbólumaként kabbalista körökben (a zsidó hagyott
mányok misztikus tanításaival foglalkozók körében) lett népszerű a 14. század elejétől.

A 19. században az emancipált zsidóság olyan szimbóluma, megkülönböztető jegye, mint 
a kereszténységnek a kereszt. A cionisták (annak a mozgalomnak a tagjai, akik a független 
zsidó állam helyreállítását tűzték ki célul Palesztinában) első kongresszusuk, a bázeli vitt
lágkongresszus (1897) alkalmával választották emblémájuknak. A náci korszakban a „sártt
ga csillag” a zsidók megkülönböztető viselete volt.
A hatszög megtalálható Izrael állami zászlaján, fehér alapon kék színben.

(A zsidó kultúra lexikona „magén David” szócikke nyomán. 
További forrás: www.wikipedia.de/Davidstern)
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D3 
néhány héber jóKívánság, üDvözlés, szólás 

Tanulj meg néhány héber jókívánságot, üdvözlést, szólást!

Mielőtt valamihez fognának: Beezrát hásém! – Isten segedelmével!

Szeretteik nevének említésekor: Zollen lében! – Éljenek sokáig!

Örvendetes esemény, valamint az esküvői pohártörés alkalmával: Mázál tóv! – Jó szerentt
csét!

A szombat (sábát, jiddisül: sábesz) „bejövetele” után: Sábát sálom! – Békés szombatot!

A szombat „kimenetele” után: Sávuá tóv! – Jó hetet!

Bor, pálinka és egyéb kóser szeszesital fogyasztása előtt: Lehájim! – Életre! Egészségedre!

Vendég üdvözlésekor: Báruh hábá! – Áldott az érkező!

Válasz az előbi jókívánságra: Báruh hánimca! – Áldott az ittlévő!

Hagyományos köszöntés: Sálom  áléhem! – Béke veletek!

Válasz az előbbi jókívánságra: Áléhem sálom! – Veletek (is) béke!

Búcsúzáskor: Lehtráot! – Viszontlátásra!

(Válogatás Oláh János Judaisztika című könyvének XII. fejezetéből)

szka210_04-05_diak.indd   19 2007.10.07.   20:58:12



20	 SZoCiáliS, éleTviTeli éS KörnyeZeTi KoMpeTenCiáK	 TAnulói

D5 
A héber ábécé

Készíts könyvjelzőt! Saját nevedet héber betűkkel írd rá!

A héber ábécé
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D7 
A szól A KAKAs már című jiDDis népDAl szövege 

Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes előadása alapján tanuld meg a Szól a kakas már… című 
jiddis népdalt!

Szól a kakas már (jiddis népdal)

Szól a kakas már, majd megvirrad már,
Zöld erdőben, kék mezőben sétál egy madár.

Micsoda madár, micsoda madár,
Kék a lába, zöld a szárnya, ja be gyöngyen jár.

Várj madár, várj, te csak mindig várj!
Ha az Isten néked rendelt, tied leszek már.

De mikor lesz az már:||
Jibone hamikdas ir Cion te málé
Ideje volna már.
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D2 
KépeK és szövegeK A csoportmunKA témáiról  
i.

A zsidóság megtartó erői közül a heti ünnepnapról, a sabbatról és a zsidó otthonok egyik 
jellemző tárgyáról, a mezúzáról olvashattok összefoglalót.
Készítsetek összefoglaló vázlatot mindkét témáról! Készüljetek fel a bemutatókra!

Mezúza (héber)

A kifejezés egyszerre jelenti az „ajtófélfát” és a zsidó házak ajtajának jobb félfáján szertt
tartásosan díszes tokban elhelyezett kis pergamentekercset. A pergamentekercsen héber 
betűkkel két szentírásrészlet van feljegyezve: az egyik az egyistenhit megerősítéséről szól, 
a másik felszólítás Isten parancsolatainak megtartására.
A mezúza Isten áldását fejezi ki. A zsidó emberek a házba való kit és bemenetelkor megtt
érintik a mezúzát.
(A zsidó kultúra lexikona „mezúza” szócikke nyomán)

Sabbat (héber), munkaszüneti nap, pihenőnap, szombat

A zsidó naptárban a hét utolsó napja: pénteken este, napnyugtakor kezdődik, és szombatt
ton este, az éj beálltakor ér véget.
A sabbat a Tízparancsolatban említett egyetlen szent nap, Istennek a zsidó néppel kötött 
szövetségének „örök jele”, a Teremtés művének befejezéséről emlékezik meg. Az egyiptott
mi rabszolgaságból való szabadulás emlékét is a sabbathoz kötik.
A sabbat munkaszüneti nap, pihenőnap. A gyakorló zsidó vallásúnak nemcsak a munkatt
végzéstől kell tartózkodnia: sabbatkor kizárólag gyalog és meghatározott távolságra szatt
bad csak közlekednie, nem gyújthat tüzet, nem használhat elektromos készülékeket, nem 
érinthet pénzt, nem főzhet (pénteken minden ételnek el kell készülnie), nem cigarettáztt
hat, nem írhat. A tilalmak azonban megszűnnek, ha megtartásuk emberi életet sodorna 
veszélybe: szabad önvédelemből küzdeni, és segíteni kell a betegeken.
Otthon a háziasszony nyitja meg a sabbatot két rituális gyertya meggyújtásával. A három 
szombati étkezést (péntek esti, szombat déli, szombat késő délutáni) kivételes ünnepétt
lyesség hatja át, a fogásokat gondosan állítják össze; hallát, hagyományos sabbati kenyeret 
fogyasztanak.

(A zsidó kultúra lexikona „sabbat” szócikke nyomán)
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II.

Elevenítsétek fel, mit tanultatok a 9. osztályban a Biblia ószövetségi részéről! Az alábbi szövegek és 
képek alapján készítsetek összefoglaló vázlatot a Tóráról és a zsinagógáról! Készüljetek fel a Tóra és 
a zsinagóga bemutatására!

Tóra (héber), tanítás

Leegyszerűsítve gyakran „törvénynek” fordítják.
Mózes közvetítésével Izraelnek átadott isteni üzenet egésze. A zsidó hagyomány „Mózes 
Tórájának” nevezi a Pentateuchust, Mózes öt könyvét.

(A zsidó kultúra lexikona „Tóra” szócikke nyomán)
 

Domaniczky Tivadar: Tóraavatási ünnepség Domaniczky Tivadar: Tóraolvasás közben

 (Fotóriporter, 2005/2. szám, 4., 7. oldal)

Zsinagóga (görög szünagógé, „gyűlés, gyülekezési hely”; héber bét Knesszet, 
„gyülekezési ház”)

A zsidó közösségi élet központja, mindenekelőtt imaház; itt tartják a nyilvános istentisztt
teleteket (amelyekhez legalább egy minján – tíz felnőtt férfi – jelenléte szükséges), itt oltt
vassák rituálisan a Tórát.

A Tórát frigyszekrényben őrzik, és a bimán olvassák, amely vagy a terem közepén, vagy a 
frigyszekrény mellett álló emelvény. A frigyszekrényt általában hímzett függönnyel fedik, 
s a keleti oldalon helyezik el; a hívek ebbe az irányba, Kelet, vagyis Jeruzsálem és a Temptt
lom felé fordulva imádkoznak. Az ortodox zsinagógákban a nők nem vegyülhetnek a fértt
fiak közé; egyértelműen különválasztott hely (sokszor karzat) van fenntartva a számukra. 
A zsinagógaépítészet legfontosabb jellemzője a változatosság, amelyben a helyi hatások 
sokkal erősebbek, mint a hagyomány. 

(A zsidó kultúra lexikona „zsinagóga” szócikke nyomán)
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Domaniczky Tivadar: A Dohány utcai zsinagóga

Domaniczky Tivadar: Imakönyvek 

(Fotóriporter, 2005. 2. szám, 15. oldal)
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III.

Készítsetek összefoglaló táblázatot és készüljetek fel a szent helyek és viseletek bemutatására!

A zsidó vallás szent helyei

1. Izrael földje, Isten által népének adományozott föld, a „Szent föld”, amelynek pontos 
határai körül viták zajlanak.

2. Jeruzsálem, a „Szent város”.
3. A Templom, a zsidó vallásgyakorlat Jeruzsálemben található központi szentélye.
 Az első Templom építését Salamon király kezdte meg az atyja, Dávid király által vett 

területen i. e. 960tban. Az első Templomot i. e. 586tban rombolták le a babiloniak.
 Az i. e. VI. században újraépített Templomot az i. e. I. században Heródes fényűzően 

helyreállíttatta és megnagyobbíttatta, 70tben a rómaiak végleg romba döntötték.
 Tisa betáv alkalmával a zsidóság Jeruzsálem és a Szentély lerombolására emlékezik.
 A Templom feltételezett helye időközben a muszlimoknak is szent helyévé vált. Itt 

található az altAksza és a Sziklatemplom.
4. A Siratófal, a Nyugati fal a Templom hegyének egyszerű tartófala, amelyet Heródes 

uralkodása alatt (i. e. I. század) emeltek, szorosabb értelemben nem a rómaiak által 
70tben lerombolt Szentély maradványa. A Siratófal elnevezés a zsidóság szenvedéseire 
(könnyek, sóhajok) utal.

 A Siratófal 30 méter magas, 145 méteres szakasza föltárt, 60 méteres szakaszon lehet 
imádkozni. A férfiaktól elkülönítve bal oldalon imádkoznak a nők, jobb oldalon a férfitt
ak. Az a szokás, hogy a fal réseibe, a kövek közé kis papírcédulákat dugnak, amelyekre 
kívánságokat írnak.

A Siratófal, háttérben a Sziklamecset A Siratófal

(Bonechi – Steimatzky: Art and History of Jerusalem, 46. oldal)
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Kipa (héber), „kupola, cella, fejfedő”

Régi szokás, hogy a zsidó férfiak az isteni jelenlét tiszteletének jeleként befedik a fejüket. 
Ma a fejfedő jellege (formája, mérete, színe, anyaga) árulkodik viselője kulturális hovatartt
tozásáról, a zsidó kultúra egyik vagy másik irányzatához való kötődéséről. A kipa fekete 
színű az ortodox zsidók fején; a horgolt cionista, modern; a nagy hímzett kipa szefárd.

Magyarázat:
A szefárdok az Ibériaitfélszigeten élő vagy a félszigetről származó zsidó közösségek a Spatt
nyolországból történt 1492tes kiűzetés előtt és után.
(A zsidó kultúra lexikona „kipa” és „szefard” szócikke nyomán)

Tallit (héber), „ima lepel”

A „nagy tallit” általában fekete csíkos fehér lepel, amelynek mind a négy sarkán imabojtok 
(cicit) vannak, ezt öltik magukra ima közben a felnőtt zsidó férfiak. Az imabojtok Isten patt
rancsolataira, a Tóra 13 törvényére emlékeztetnek, hűséges követésükre ösztönöznek.
(A zsidó kultúra lexikona „tallit” szócikke nyomán)

Domaniczky Tivadar: Zsidó férfi imaköpenyben 

(Fotóriporter, 2005. 2. szám, 17. oldal)
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iv.

Tanulmányozzátok az alábbi szöveg és képek alapján egy zsidó ember életútját!
Készítsetek összefoglaló vázlatot a témáról! Készüljetek fel a téma szóbeli bemutatására!

Egy zsidó ember életútja

Egy zsidó ember életútjának legfontosabb állomásait szertartásokkal ünneplik, amelyek 
hangsúlyozzák, hogy az egyén nincs egyedül, hanem egy időben és térben is kiterjedt 
nagyobb közösség tagja.

A fiúk születését rövid idő elteltével hagyományosan a nyolcadik napon végrehajtott kött
rülmetélés (berit mila) követi. A körülmetélés a fiúcsecsemő nemi szerve előbőrének rituátt
lis levágása. A bibliai szöveg isteni eredetű parancsként tünteti fel, Isten és Ábrahám (a zsitt
dó nép ősatyja) utódai közötti örök szövetség testi jele. A műtétet egy mohélnek nevezett 
szakember végzi el. A szertartás alatt a gyermek kézben tartása nagy tisztességnek számít. 
Ez az az időpont, amikor a fiúgyermek nevet kap.

A gyermek a zsidó törvény szerint pubertáskorban válik felnőtté, és ettől kezdve kell bett
tartania az összes parancsot. Ez legkésőbb a fiúk 13. születésnapján következik be, akik 
ezután teljes értékű tagként vehetnek részt a zsinagógai szertartásokon.

A bár micvát (jelentése „a törvény fia”) azzal vezetik be a felnőtt közösségbe, hogy feladják 
rá a tallitot (imakendőt), és rendszerint egy szombati istentiszteleten felszólítják, olvasson 
fel egy részletet a Tórából és a haftárákból (szövegrészlet valamely próféta könyvéből). 
Ultraortodox zsidó közösségek kivételével ma már megrendezik a 12 éves zsidó leányok 
bár micvatünnepségét is.

A zsidó házasság az ókori tulajdonjogból meríti eredetét, és a szertartásnak a mai napig 
része, hogy a vőlegény a gyűrűvel együtt egy okiratot (ketubba) is ad menyasszonyának, 
amelyben nemcsak azt vállalja, hogy tisztelni fogja, de azt is, hogy el fogja tartani. A házastt
sági szertartásnak otthon és lehetőleg szabad ég alatt kell lezajlania. Egyetlen dolog nélkütt
lözhetetlen: a huppa, azaz a jegyespárt beborító baldachin. Az áldást bor fölött éneklik el, 
a ketubbát hangosan felolvassák, és a vőlegény gyűrűt húz a menyasszony jobb mutatótt
ujjára. Esküvők alkalmával a pohártörés emlékeztető Jeruzsálem pusztulására.

Számos olyan alkalom ismert még, amelyet külön vallási szertartással ünnepelnek meg: 
ilyen például a súlyos betegségből való felépülés, a veszélyes utazásról való hazatérés vagy 
az új otthonba költözés. Ezek azok az események, amelyek hálaadási szertartást kívántt
nak.

A temetést egyszerűen hajtják végre. Rabbi jelenléte nem kötelező, és nincs virág. A holttt
testet lepelbe csavarják, manapság egyszerű koporsóba fektetik. A gyász az első héten a 
legerősebb, az első év további részében egyre gyengébb. A gyászolók ezután visszatérnek 
a normális élethez, és csak az évfordulókon emlékeznek meg a halottról. A zsidók a halált 
beletörődéssel fogadják, és a közösségnek fontos szerep jut a gyászolók vigasztalásában 
és támogatásában.

(A zsidó világ atlasza Egy zsidó életútja című fejezete nyomán)
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Zsidó temető

 (Nicholas de Lange: A zsidó világ atlasza 86–87., 206. o.)

Bár micvatszertartásBerit mila (körülmetélés) szertartása után

Házasságkötés Temetés
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V.

Az alábbi szöveg, képek és térkép alapján tanulmányozzátok a zsidó holokauszt magyarországi történn
netét! Készítsetek összefoglaló vázlatot a témáról! Készüljetek fel a téma szóbeli bemutatására!

A zsidó holokauszt Magyarországon

Az 1938tas első zsidótörvény korlátozta a zsidók számát a szabadfoglalkozások körében, 
az államigazgatásban, valamint a kereskedelmi és ipari vállalkozások terén. Az 1939tes 
második zsidótörvény tovább szigorította a megszorításokat.

Az 1941tes népszámlálás 725 ezer zsidó lakost tartott nyilván. 1941tben 16t18 ezer zsitt
dót deportáltak a magyar honvédség és csendőrség közreműködésével Magyarországról 
a németek megszállta területre. 1942 márciusától 1944. március 19tig (Magyarország német 
megszállásáig) 63 ezer zsidó halt meg üldözés és munkaszolgálat következtében.

Az 1944. március 22tén hivatalba lépő új kormány együttműködik a németekkel a 
„végső megoldás” kivitelezésében. 1944. március 31ttől a zsidókat sárga csillag viselésétt
re kötelezik. Vidéken megkezdik gettókba zsúfolásukat, amelyet javaik elkobzása követ. 
A magyar és német hatóságok által közösen végrehajtott deportálások 1944. május 14tén 
indultak meg. Két hónap alatt 437 402 zsidót deportáltak. Néhány kivételtől eltekintve 
a magyar közvélemény nem lépett fel sem a gettóba zárások, sem a deportálások ellen. 
A deportáltak 95 százalékát Auschwitzba szállították.

A budapesti zsidók 1944 őszéig kerülik el a vidékiek sorsát; Szálasi 1944. október 15ti 
hatalomátvétele után azonban a nyilasok megkezdik összegyűjtésüket: 220 ezer zsidót 
akarnak összezsúfolni kétezer, sárga csillaggal megjelölt házban. 1944. november 2tán a 
szovjet hadsereg Budapest határához ért. Ekkor 25 ezer zsidót indítanak gyalogmenetben 
az osztrák határ felé. A nyilas hatalomátvételtől kezdve Pest szovjetek általi, 1945. január 
18tán bekövetkezett elfoglalásáig 98 ezer Budapest zsidó pusztul el erőltetett menetekben 
vagy vagonokban, a nyilaskeresztes osztagok utcai öldöklései során, öngyilkosság által 
vagy a nélkülözések miatt. Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidók ezreit mentette ki a 
nemzetközi gettóból és halálmenetekből. Svájci, vatikáni, portugál és más svéd diplomaták 
szintén részt vesznek az embermentésben. A különböző keresztény egyházak, valamint 
cionista ellenállók is szerveztek mentési akciót. A palesztinai zsidó közösség ejtőernyősök 
– köztük Szenes Hanna – Magyarországra küldésével próbálkozik, ám az akció kudarcba 
fulladt.

1941–45 között a Magyarország akkori területén élő 825 ezer zsidónak nyilvánított szett
mélyből 565 ezer veszett oda, 260 ezer maradt életben.

Napjainkban Magyarországon a zsidók lélekszáma 65 ezer (anyaági leszármazás alaptt
ján) és 120 ezer; 90 százalékuk Budapesten él.

(A zsidó kultúra lexikona „Magyarország” szócikke nyomán)

Szómagyarázat:
A gettó elkülönített zsidónegyed.
A deportálás koncentrációs táborba hurcolást, idegen országba, kényszerhelyre való telett
pítést jelent.
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Domaniczky Tivadar: A 80 éves Sári néni. Auschwitzttúlélő

(Fotóriporter, 2005. 2. szám, 21. oldal)

A holokauszt egyik áldozata A holokauszt egyik áldozata
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A holokauszt (térkép) 

(Nicholas de Lange: A zsidó világ atlasza 70–71. oldal)

Feladat:
Mintegy 6 millió zsidó ember halt meg a II. világháború ideje alatt. 
Figyeld meg a térképen, hol voltak megsemmisítő táborok Európában! 
Mely országokban haltak meg a legnagyobb számban zsidó emberek?
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D4 
A zsiDó étKezés jellemzői, néhány recept

Tanulmányozzátok a zsidó étkezés jellemzőit! 
Alakítsatok 4n5 fős csoportokat! Válasszátok ki egy zsidó sütemény receptjét! A következő alkalomra 
szerezzétek be a hozzávalókat!

A zsidó ember étkezését a kásrut (rituális szempontból való alkalmasság, megfelelőség, 
megbízhatóság) előírásai szabályozzák. A káser (jiddisül: kóser) szó azt jelenti, hogy ritt
tuálisan alkalmas, megengedett, kifogástalan. Tágabb értelemben kóser minden, ami a 
háláhot (vallási törvények) szerint céljának és rendeltetésének megfelel.

A talmudi korban, de a Tóra rendelkezéseinek megfelelően alakult ki azon szabályok 
rendszere, melyek ma is érvényesek egy zsidó ember táplálkozására. A legtöbb, a legaptt
rólékosabb előírások a hús fogyasztására vonatkoznak, amelyhez különféle megkötések 
tartoznak:

– tisztátalan állatok tilalma;
– tiszta, de olyan állatok, amelyek nem szabályosan lettek levágva vagy elhullottak;
–  tiszta, de olyan állatok, amelyeket szabályosan vágtak le, de testükben sérülést vagy 

valamilyen betegségre utaló nyomot találtak.

A vér, a négylábú állatok faggyúja és a csípőinak fogyasztása tiszta állatok esetében sem 
megengedett. A vér elfogyasztásának kiküszöbölésére a vallási törvények az áztatást, a 
kisózást, a leöblítést és a kisütést írják elő.
Tiszta állatok, amelyeket általában fogyasztani szokás: marha, borjú, birka és kecske. A 
vízben élő állatok közül csak a halakat szabad megenni, ezek közül is csak azokat, amett
lyeknek pikkelyük és uszonyuk van. Madarak, melyeket általában fogyasztani szokás: 
tyúk, csirke, pulyka, liba és kacsa.

Tiltott a húsos és a tejes ételek együttes fogyasztása is.
(Oláh János: Judaisztika című könyvének XIII. fejezete alapján)

Magyarázat: 
A Talmud palesztinai és babiloni zsidó bölcsek kutatásait, vitáit tartalmazó szövegek ösztt
szessége. A talmudi kor Palesztinában 220–375tig, Babilonban 220–499tig tartott.

Receptek

Gyömbéres sütemény, I.

Hozzávalók: 2 tojás, 2 vizespohár cukor, 1 vizespohár liszt, 3t4 kávéskanál őrölt gyömtt
bér, 5 dkg Ceres (margarinnal helyettesíthető). A tojáshoz adták a cukrot és gyömbérport, 
a liszttel elvegyítették és jól összedolgozták, még annyi liszttel szaporították, amennyit 
felvett a nyújthatósághoz. Kinyújtották, és pogácsákat szaggattak belőle, majd ceresszel 
megkent és liszttel meghintett tepsiben világosra sütötték. Másnap fogyasztották.
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Gyömbéres sütemény, II.

Hozzávalók: 25 dg cukor, 4 tojássárgája, 1 egész tojás, 25 dkg liszt, 1 kávéskanál gyömbértt
por, egy kevés ceres (margarinnal helyettesíthető).
A cukrot jól eldolgozták a tojássárgákkal, majd az egész tojást a gyömbérporral elkeverték 
és ezután adták hozzá a lisztet. A tésztát előbb jól kikeverték, majd kiszaggatták. Ceresszel 
megkenték, és liszttel meghintett sütőlapon világosra sütötték.

Lékoh, lékeh, lejkeh (mézes sütemény)
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 50 dkg cukor, 4 evőkanál méz, 1 dl étolaj, 4 tojás, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, egy marék mazsola, egy marék dió.

A cukrot világos színűre pirították, „megpergelték”, beletették a mézet, az olajat és a lisztet, 
valamint a tojások sárgáját, a szódabikarbónát és a megmosott mazsolát. Mindezt simára 
eldolgozták, majd finoman beledolgozták a felvert tojáshabot. A tepsit kiolajozták, beleöntt
tötték a masszát, és a tetejét megszórták darált dióval, vagy diógerezdekkel díszítették.

Vájszkinláh, I.
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg ceres, 5 dkg porcukor, 5 dkg vaníliás cukor, 2 tojássárgája, 
1 egész tojás.
A lisztet összekeverték a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd jól eldolgozták a 
tojássárgával és a ceresszel. Hideg helyen hagyták pihenni, azután vékonyra nyújtották, 
és formákkal különböző alakúra szaggatták.

Barhesz
Hozzávalók: Másfél kg liszt, 2 közepes főtt burgonya reszelve, 2 dkg élesztő, 1 kanál só, 
kevés cukor, 3 kanál olaj, langyos víz szükség szerint.
Az élesztőt a kevés cukorral langyos vízben felfuttatjuk, egy mély tálba szórjuk a lisztet, a 
sót, a tört krumplit, összekeverjük az élesztővel, és annyi langyos vizet adunk hozzá, hogy 
rugalmas tésztát kapjunk. Géppel jól eldolgozzuk, lassanként közékeverjük az olajat. Két 
órán át kelesztjük, majd lisztes deszkára öntjük. Három részre osztjuk, majd minden 
egyes részt újabb három részre. A darabokból kissé elvékonyodó ágakat sodrunk, amelyett
ket hármas fonással megfonunk. Újabb fél órát kelesztjük, majd tojássárgájával megkenve 
mákkal vagy szezámmaggal meghintjük. Mérsékelt tűzön pirosra sütjük. Szombatra hosztt
szúkás barheszt, az őszi nagyünnepekre kereket sütünk. 

Flódni
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 60 dkg cukor, 3 tojássárgája, kb. 7 dl bor, l kg 
alma, 20 dkg darált dió, 20 dkg darált mák, l üveg szilvalekvár, l csomag mazsola, l szelet 
reszelt csokoládé, 2 evőkanál baracklekvár, fahéj, őrölt szegfűszeg, reszelt narancshéj.
A lisztet, a margarint, a tojássárgáját ízlés szerint cukorral és borral könnyen gyúrható 
tésztává gyúrjuk. Öt részre osztjuk, az egyik egy kicsit nagyobb legyen. Vékonyra nyújttt
juk, és a nagyobb tésztával kibéleljük a tepsit, majd erre máktölteléket kenünk. Ráhelyeztt
zük a következő tésztalapot, amelyre a szeletekre vágott, borban párolt alma kerül. Újabb 
tésztalap, amelyre diótölteléket halmozunk. A negyedik réteg a szilvalekváré, amelyet bett
borítunk az utolsó tésztalappal, tojássárgájával megkenjük, s lassú tűzön sokáig sütjük.
Máktöltelék: a darált mákot borral felfőzzük, cukrot, mazsolát, reszelt narancshéjat és batt
racklekvárt teszünk bele.
Diótöltelék: a darált diót borral felfőzzük, cukrot, mazsolát, reszelt csokoládét keverünk 
bele. Valamennyi tölteléket kihűtve tesszük a tésztába.
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D6 
Forrásgyűjtemény

Olvassátok el az alábbi történelminirodalmi forrást!
Csoportmunkában vitassátok meg az alábbi két kérdést a forrás alapján:
Hogyan tükrözik a források az Örökkévaló és a zsidó ember kapcsolatát? Milyen emberi együttélési 
szabályokat, törvényeket fogalmaznak meg? 
Válasszatok egy szószólót, aki beszámol a csoportbeszélgetésről! Válasszatok ki 1n2 nektek tetsző 
idézetet a forrásból!

A Tízparancsolat (Mózes II. könyve 20, 1–17)
1. „Én, az Örökkévaló, vagyok a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a 

szolgaság házából.” 
2. „Ne legyenek neked más isteneid rajtam kívül! Ne készíts magadnak szobrot, semmifétt

le képet, ami az égben fent, a földön lent és a vízben, a föld alatt van! Ne borulj le előttt
tük, és ne szolgáld őket, mert Én, az Örökkévaló, buzgó Isten vagyok. Megbüntetem az 
atyák vétkét fiaikon, harmadt és negyedíziglen, az Engem gyűlölőkön. Ám szeretetet 
gyakorlok ezred íziglen, akik Engem szeretnek és megőrzik parancsolataimat.” 

3. „Ne használd fel hamisan az Örökkévaló Istened nevét, mert nem hagyja büntetlenül 
az Örökkévaló azt, aki Nevét hamisan emeli fel.” 

4. „Emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld! Hat napon át dolgozz, és vétt
gezd el minden munkádat, ám a hetedik nap szombat legyen az Örökkévaló Istened 
számára. Ne végezz semmiféle munkát, sem te, sem fiadtlányod, sem szolgádtszoltt
gálód, sem állataid, sem az idegen, aki kapuidban lakik. Mert hat napon át készítette 
Isten az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van, ám megpihent a hetedik 
napon. Ezért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és megszentelte azt.” 

5. „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Örökkétt
való, a te Istened ad neked!” 

6. „Ne ölj!” 
7. „Ne légy házasságtörő!” 
8. „Ne lopj!” 
9. „Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!”
10. „Ne kívánd meg felebarátod házát! Ne kívánd meg felebarátod feleségét, sem szolgátt

játtszolgálóját, sem ökréttszamarát, semmit, ami a felebarátodé!”

A legfőbb zsidó imádság (mózes v. könyve 6, 4–9)
„Halljad, Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy! Áldott legyen 
az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót, Istenedet egész szívedtt
del, egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak, melyeket ma 
megparancsolok Neked, a szíveden. Vésd azokat jól gyermekeidbe, és beszélj róluk, ha 
otthon ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel, és ha fölkelsz. Kösd azokat jelül karodra, és legyett
nek homlokdíszül szemeid között. Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira.”

Az embertársi kötelességek, aranyszabály (Mózes III. könyve 19, 9–18)
„És ha learatjátok országotok termését, ne arasd le földed szélét teljesen; és aratásod hultt
ladékát ne szedegesd össze: szőlődben ne böngéssz és szőlődnek elhullott szemeit ne szett
degesd föl, a szegénynek és az idegennek hagyd azokat; én vagyok az Örökkévaló, a ti Istt
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tenetek. Ne lopjatok; ne tagadjatok le és ne hazudjatok egyik a másik ellen. Ne esküdjetek 
nevemre hamisan, hogy megszentségtelenítsd Istened nevét; én vagyok az Örökkévaló. 
Ne zsarold felebarátodat és ne rabolj, ne tartsd éjjelen át a bérmunkás munkadíját magadtt
nál reggelig. Ne átkozz süketet és vak elé ne vess gáncsot, hanem félj Istenedtől; én vagyok 
az Örökkévaló. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, ne tekintsd a szegényt és ne 
tiszteld a nagynak színét, hanem igazság szerint ítélj embertársad fölött: Ne járj rágalmatt
zóként néped között; ne állj veszteg felebarátod vérénél; én vagyok az Örökkévaló. Ne 
gyűlöld testvéredet szívedben, intve intsed embertársadat, hogy ne viselj miatta bűnt. Ne 
állj bosszút, és ne tarts haragot néped fiai ellen, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat; 
én vagyok az Örökkévaló.”

Hillél tanítása (Talmud, Sabbat 3la)

„Megtörtént egy idegennel, hogy elment Sammájhoz. Azt mondta neki: Téríts be engem 
azzal a feltétellel, hogy annyi idő alatt tanítasz meg az egész Tórára, amíg féllábon áltt
lok. Sammáj elkergette őt a kezében egy pallérrúddal. Ezután eljött Hillélhez. A mester 
betérítet te őt. Így szólt hozzá: Ami számodra kellemetlen, azt ne tedd a felebarátod nak! A 
többi csak magyarázat: menj és tanuld meg!”

Rabbi Akiba meséje (Talmud, Brakhot 6lb)

„Bölcseink tanítják: Egyszer a római hatalom elrendelte, hogy Izrael népe ne foglalkozzék 
többé a Tórával. Eljött Pappus ben Jehuda Rabbi Akibához, és látta, hogy nagy gyülekett
zetet hívott egybe és foglalkozott a Tórával. Így szólt hozzá: Akiba, nem félsz a rómaiaktt
tól? Azt válaszolta: Egy példázatot szeretnék elmesélni neked. Mihez is hasonlítható ez 
a dolog? A rókához, aki a folyó partján sétált. Meglátta a halakat, amint egyik helyről a 
másikra cikáztak. Megkérdezte: mi elől menekültök? Az emberek hálói elől, amelyeket 
kivetnek ránk – válaszolták. Így szólt hozzájuk kedvesen: Ha úgy akarjátok, gyertek föl a 
szárazföldre, és lakjunk együtt békességben, ahogyan őseim laktak a ti őseitekkel. A halak 
azt felelték: te vagy valóban a legokosabb az állatok között, ahogyan azt rólad beszélik? 
Ellenkezőleg, buta vagy, hiszen ha itt, az életünk területén félnünk kell, mennyivel inkább 
félhetünk biz tos halálunk földjén?! 
Így vagyunk mi is – folytatta Akiba –, akik most itt ülünk és a Tórával foglal kozunk, amelytt
ről pedig írva van: ’Ez a te életed és napjaid teljesség’ – ha vi szont elfordulunk és elhagyjuk 
azt, mennyivel inkább veszélybe kerülnénk! Mesélik, nem telt el sok idő, és letartóztatták 
Rabbi Akibát a rómaiak. Bör tönbe zárták. Rövidesen letartóztatták Pappus ben Jehudát is, 
és mellézárták. Megkérdezte: Pappus, ki hozott ide té ged? Amaz így szólt: Boldog lehetsz 
Rabbi Akiba, mert téged a Tóra miatt fogtak el… Jaj nekem, akit üres szavak miatt hoztak 
ide.”

Maimonides (1138–1204): A zsidóság hitvallomása (Tizenhárom alapelv)

„1. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, teremtette és alkotta az ösztt
szes élőlényt, és egyedül Ő irányította, irányítja és irányítja majd mind az eseményett
ket.

2. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, az egyetlen, és nincs hozzá 
hasonló egység semmilyen tekintetben, egyedül Ő a mi Istenünk, aki volt, van és lesz.
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3. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, nem test, nem határozható 
meg semmilyen fizikai fogalommal, és semmihez sem hasonlítható.

4. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, Ő az első és Ő az utolsó.
5. Hiszem teljes hittel, hogy egyedül a Teremtőhöz, áldott legyen a neve, illő az imádság, 

és Rajta kívül senki sem méltó az imádatra.
6. Hiszem teljes hittel, hogy a próféták szavai mind igazak.
7. Hiszem teljes hittel, hogy Mózes mesterünk, béke poraira, próféciája volt az igazi, s 

hogy ő az atyja minden prófétának, az előtte jártaknak és az utána következőknek.
8. Hiszem teljes hittel, hogy a teljes Tóra, amely ma kezünkben van, ugyanaz, ami átadatt

tott Mózes mesterünknek, béke poraira.
9. Hiszem teljes hittel, hogy ez a Tóra nem lesz soha lecserélve, és nem lesz helyette egy 

másik Tóra a Teremtőtől, áldott legyen a neve.
10. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, ismeri az emberek összes 

tettét és minden gondolatát, ahogy írva van: „Aki mindnyájuk szívét megalkotta, Ő érti 
meg minden cselekedetüket.”

11. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldott legyen a neve, jót tesz parancsolatai megőrtt
zőivel, és megbünteti törvényének megszegőit.

12. Hiszem teljes hittel a Messiás eljövetelét, és noha késlekedik, mégis minden nap vátt
rom, hogy eljöjjön.

13.  Hiszem teljes hittel, hogy a holtak feltámadnak, abban az időben, amikor a Teremtő 
úgy akarja, áldott legyen a neve és emléke dicsértessék, örökkön örökké.”

A kaddis ima

„Dicsérjük és magasztaljuk az Ő nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljett
sedjék be uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s 
mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.
Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldástt
ra méltó.
Áldott Ő!
Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél 
emelkedettebben, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy 
legyen.
Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s 
mondjátok együtt: úgy legyen.”
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