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Miért lapos a Macesz?

Milyen az ideális 
szociális háló?

állaMi oktatás 
vs MaiMonidész GiMnáziuM
interjú Majoros Máriával



Smúz | A szerkesztő levele

KedveS 
olvaSó!
Amikor elkezdtem írni a köszöntőmet az ehavi számhoz, 
hírt kaptam. Halálhírt. Elhunyt nagyapám utolsó test-
vére is. Nem ért váratlanul a hír, nagyon idős volt már, és 
egyedül maradt a világban – a világban, ami nem volt ke-
gyes hozzá. Családunkban az ő ága képviselte a paraszti 
zsidóságot, aminek írmagja sem maradt a háború után. 
Amikor a vidéki zsidóságot marhavagonokba terelték és le-
mészárolták, akkor nem csak embereket, hanem egy egész 
életformát pusztítottak el. Évtizedek, évszázadok óta épülő 
közösségeket töröltek el, teljes infrastruktúrájukkal. Vele 
együtt mindazt, amiről ebben az újságban szó lesz – a 
társadalmi felelősségvállalás intézményeit, a közösségért 
tenni akarás törekvéseit. A Chevra Kadisákat, a temetkezési 
szentegyleteket. A betegeket istápoló bikur cholim szerveze-
teket. A szegény menyasszonyok kiházasítására gyűjtő ala-
pokat. A rászoruló diákok oktatását támogató egyleteket.  
Eltűntek a koldusokat megetető gazdasszonyok, a szent 
célokra gyűjtők és a jótékony adakozók. Eltűnt egy vallási 
kötelezettségekből és emberségből szőtt szociális háló, ami 
felfogta a mélybe hullókat. 

A túlélők újrakezdték ennek a hálónak a szövését, de 
a történelem újfent szétszaggatta. Felnőtt egy generá-
ció, melynek tagjai már nem tanulhatták meg szüleiktől, 
nagyszüleiktől, milyen felelősséggel tartoznak a közössé-
gért – mert nem volt kitől tanulni, és alig-alig volt közös-
ség, akikért felelősek lettek volna. Az adakozás, a zsidó 
életnek ez az alapvető építőköve eltűnt. Az otthonokban 
nem áll adomány persely az ablakpárkányon és Peszách-
kor nem ülnek rászorulók az asztal körül – eltűnt az ado-
mányozás kultúrája. Pedig volna mire, volna kinek adni. 
Újra kell tanulnunk, hogy felelősek vagyunk egymásért, fele-
lősek vagyunk a közösségünkért. Adományainkból magunk-
nak építünk olyan világot, melyben a könyörület és a gon-
doskodás a mindennapok része, a közösért éppúgy teszünk, 
mint a magunkéért. A gondoskodás apró cselekedetekből 
épül fel. Egy beteg meglátogatásából. Egy komatálból. Egy 
könyv kiadásának támogatásából. Egy halott elkíséréséből. 
Az egy százalék felajánlásából. Ezekből a finom, láthatatlan 
szálakból szövődik újjá a szétszakadt zsidó szociális háló, 
amire felmenőink méltán lehettek büszkék. 

Ehavi lapszámunk a közelgő Peszách ünnepe mellett a 
szociális érzékenységről és a társadalmi felelősségvállalás in-
tézményrendszeréről szól. Ha tetszettek írásaink, támogassa 
lapunk kiadását előfizetésével, hogy minél több emberhez 
juthassunk el. 

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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Fizessen elő most a mellékelt megren-
delőszelvényen vagy a 

www.fizetes.zsido.com 
oldalon a 2017-es évre, és három szá-
mot ingyen postázunk önnek. 

Újságunk korábbi lapszámait a 
www. zsido.com/egység 

oldalon találja meg elektronikus formában.

további információért hívja 
a 06 1 2680183-as telefonszámot. 
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Az oktAtás elfelejtett megújulni
„minden adott ahhoz, hogy az iskola képes 
legyen megfelelni annak az elvárásnak hogy 
tantárgyi szinten is magas színvonalú tudást 
adjon át úgy, hogy közben gyerekbarát 
marad, emellett egyéni fejlesztésre is kon-
centrál. ezeknek a feltételeknek csak nagyon 
magasan képzett tanárok felelnek meg.” 
interjú majoros máriával, a maimonidész 
gimnázium matematikatanárával
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felelősséggel egymásért
„... jóindulatú és segítőkész 

embernek lenni a zsidóság egyik 
legalapvetőbb elvárása. ez egy 
annyira fontos alapérték, hogy 

a talmud szerint ez a zsidó ember 
legfontosabb ismertetőjegye ...” 

BOrÍtÓ
Milyen az ideális 
szociális háló?

kultúrtörténet 
és gAsztronómiA

„mázas cserépedények, 
vaslábosok, porcelántányérok 

a polcokon. miről mesélnek 
nekünk ezek az edények? 

Hogyan zajlott a háború utáni 
évtizedekben a peszách?”

22. oldal

6. oldal

30. oldal
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Maradj csöndben  
FilM készült szEgEdi csaNádról
Keep quiet (Maradj csendben) címmel készült doku-
mentum film a volt Jobbikos, Szegedi Csanád életé-
ről, mely a szélsőjobboldaltól a haszidizmus világáig 
vezető útját mutatja be. 

A filmben megszólal Klein Magdolna, Szegedi 
nagymamája is. Tőle hangzik el a címadó mondat: a 
zsidók csak annyit tehetnek, hogy csendben marad-
nak. Szegedi története és az, hogy Oberlander Báruch 
és Köves Slomó rabbik elfogadták a szélsőjobboldali 
politikust, amikor megtért a zsidósághoz, hatalmas 
vitát kavart a zsidó közösségen belül. Ez a film, ha 
nem is tudja eloszlatni a Szegedi körüli bizalmatlan-
ságot, betekintést ad abba a gyötrődésbe, amivel ez 
a megtérés járt.

A film nagy sikerrel debütált: a Tribeca filmfesz-
tiválon 2016 tíz legjobb filmje közé választották. 
Joseph Martin és Slam Blair dokumentumfilmje 
a kritikusok tetszését is elnyerte: „készüljenek fel, 
hogy utána beszélniük kell majd erről” – írta Frank 
Sheck a Hollywood Reporter-től. „Egy lenyűgöző 
történet.”

2016 legjobb vallásos könyve: 
a gyógyítás idEJE

TiTus diadalívének  
Másolata az uNEsco-BaN

Izraeli kezdeményezésre kiállítják az UNESCO 
párizsi központjában Titus diadalívének másola-
tát, amely a zsidóság és a Templom-hegy ősi kap-
csolatát bizonyítja. 
A hétágú menórát hordozó zsidó rabszolgák alakja 
mellett angol, francia, héber és arab nyelvű szöveg 
is hirdeti a történelmi igazságot. „Titus diadalíve egy 
objektív történelmi igazságot mutat be, amit az isz-
lám megjelenése előtt 600 évvel egy nem zsidó ural-
kodó vésett kőbe” – hangsúlyozta Carmel Shama 
Hacohen, az UNESCO izraeli nagykövete.

„A kiállítás és a szobor felállítása nem jelent 
versenyfutást Jeruzsálemért, és nem is szeretnénk 

nyílTnap  
a MaiMoNidész giMNáziuMBaN

Egy napra megnyitotta 
kapuit a szeptemberben 
induló új zsidó iskola, a 
Maimonidész Angol-Ma-
gyar Kéttannyelvű Zsidó 
Gimnázium. Az iskola 
Tímár utcai épületében 
már zajlanak a felújítási 
munkák, hogy a 2017-18-
as tanévben modern és jól 

felszerelt környezetben indulhasson meg a tanulás. 
A vezetőség bemutatkozása után a résztvevők 

megismerhették a minisztérium által elfogadott tan-
tervet és megtudhattak minden fontos információt 
az iskoláról. Ezután négy 20 perces bemutató óra 
következett, melyen a szülők és a diákok is részt vet-
tek. Az érdeklődők angol-, matematika-, hittan- és 
magyarórán ismerkedhettek meg a leendő tanárok-
kal és az iskola nyílt, interaktív oktatási stílusával.  
A visszajelzések nagyon pozitívak – tudtuk meg Szi-
lánk Zsuzsától – sok szülő jelzett vissza, hogy maxi-
málisan meggyőzte őket a gimnázium bemutatkozá-
sa, volt, aki már másnaptól szeretett volna oda járni. 

mal, veszteséggel és tragédiával való szembenézés-
ről tanítanak. 
A Time to Heal (A gyógyulás ideje) című könyvből 
megismerhető tanítások egyszerre tükrözik a Rebbe 
feltétlen odaadását Isten iránt és rendkívüli együtt-
érzését a hozzá fordulók felé. „A Rebbét eltökélt 
optimizmus jellemezte még a tragédiák árnyékában 
is. Nem volt hajlandó félelemben élni, mindig az 
eredendő jót látta a világban.” – mondta a könyv 
szerzője. 

Jiszráel Meir Lau, Izrael egykori főrabbija így 
méltatta a könyvet: „…hasznos és praktikus segít-
séget nyújt a veszteségekkel és balszerencsével való 
szembenézéshez. E könyvvel a szerző mindenki szá-
mára elérhetővé tette a Rebbe bölcsességét, és nagy 
hasznára lesz mindazoknak, akik a Tóra válaszait 
keresik az élet nagy kérdéseire."

más vallás kapcsolatát sér-
teni a szent helyük felé. 
Ez csak egy további lépés, 
amely az igazságot hirde-
ti, … hogy nem igaz az a 
palesztin-arab állítás, mely 
szerint soha nem éltünk ott 
és nincs a hellyel szent kap-
csolatunk.”Az emlékmű fel-
avatására Irina Bokova, az 
UNESCO igazgatója sze-
mélyesen adott engedélyt. 

A lubavicsi Rebbe tanításai 
alapján írt könyv nyerte a 
legjobb vallásos könyv díját 
az Egyesült Államokban. 
Mendel Kalmenson könyve 
a Rebbe azon írásait vette 
alapul, melyek a fájdalom-
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REBBE | REBBE 

A cödáká legemelkedettebb 
formájA

Egy másik levélben köszönetet mondott a pe-
száchi felkészülésben segítséget nyújtó máot chitim 
kampányban való részvételért és adományozásért 
a chicagói Nuszéch Ári zsinagóga közösségeinek 
és gábéinak.

B”H, 5711. a második ádár hónap 25. napja 
(1951. április 2.)

Brooklyn

Üdvözlet és áldás!

A máot chitim kampányhoz való hozzájárulásukat, Shlomo 
Zalman Hecht rabbi közvetítésével megkaptuk. A nyugtát 
csatoltam.

Kérem, adják át köszönetemet és áldásomat az adományo-
zóknak és családtagjaiknak. 

Purim és Peszách ünnepe között vagyunk, melyekre bölcse-
ink egyaránt „megváltás”-ként utalnak. Van azonban köztük 
egy különbség. A purimi megváltás nyomán a zsidók megme-
nekültek [Hámán] rendeletétől, de száműzetésben marad-
tak. A peszáchi megváltás azonban a szabadság állapotába 
segítette a zsidókat. Ezért nevezik Peszáchot „szabadságunk 
idejének”.

A peszáchi ünneplés a következő kijelentéssel kezdődik: 
„Minden éhező jöjjön és egyen; minden nélkülöző jöjjön és 
ünnepelje a Peszáchot”. Más szavakkal: még mielőtt meg-
kezdenénk a saját széderünket, azt mondjuk a hiányt szenve-
dőknek, hogy mindent megadunk nekik, amire szükségük van. 
Ezután látunk neki a szédernek. Ennek az érdemében ünne-
pelhetjük meg igazán „szabadságunk idejét”. Ez általában a 
cedáká, és különösképpen a máot chitim adományozásának a 
hatása. Többet teszünk saját magunk számára a cedákával, 
vagy a máot chitimmel, mint azok számára, akik megkapják 
ezeket az összegeket. Mivel ezen ajándékok által nyerjük el azt 
az érdemet, hogy megszabadulhatunk anyagi és szellemi aggo-
dalmainktól, és mindannyian, egyenként, valóban megünne-
pelhetjük a szabadságunk idejét.

És – minél hamarabb, még a napjainkban –, mindany-
nyian részesülünk a kollektív szabadságunk idejéből, amikor 
Isten mindannyiunkat kivezet a száműzetésből a Messiással, 
aki elhozza számunkra az igazi és végső megváltást.

Kóser és boldog Peszáchot, valamint mindenféle anyagi és 
szellemi javakat kívánva,

Aláírás

A zsidósághoz elválaszthatatlanul hozzátartozik a cedáká, az 
adakozás micvája. Az adakozás mindig dicséretes, egyes for-
mái azonban kifejezetten ünnepekhez kapcsolódnak: ilyen 
a jom kipur előtti kápárá szertartása, a purimhoz kapcsolódó 
mátánot leevjonim (a szegények megajándékozása), és ebbe a cso-
portba tartozik a peszáchot megelőzően adott cedáká, a máot 
chitim (búza alap), más néven kimchá depiszchá (peszáchi liszt) is.

A Talmud (Pszáchim 99b.) írja, hogy kötelességünk bort 
adni a szegényeknek, hogy a széder estén a rászorulók is mél-
tóképpen megemlékezhessenek az Egyiptomból való kivonu-
lásról. A több mint 1600 évvel ezelőtt összeállított jeruzsálemi 
Talmud (Bává Bátrá 1:4.) említi azt a szokást, hogy a zsidó 
közösségek speciális adó kivetése révén pénzt gyűjtenek a 
helyi rászorulók számára búzára, hogy abból lisztet őröltet-
hessenek, melyből kovásztalan kenyeret süthetnek maguknak 
az ünnepre.

A középkorban a közösség magára vette a macesz elké-
szítésének kötelezettségét, és a kész terméket osztották ki a 
szegényeknek. Amikor megalakultak az első maceszgyárak, 
a szokás ismét változott: egyszerűbb volt immár pénzt adni 
a rászorulóknak, hogy maceszt vásárolhassanak. Az elmúlt 
évszázadokban macesz mellett a széderhez szükséges bor, 
az ünnepi lakoma és a szép ruházat is bekerült a máot chitin 
pénzből vásárolt javak közé. A háború után az amerikai Joint 
látta el sok helyen a kimchá depiszchá szerepét és osztott ma-
ceszt a kisemmizett európai zsidóknak. Manapság pénzt és 
ételcsomagot egyaránt osztanak.

A közösségek elsősorban saját nélkülöző tagjaik számára 
gyűjtenek, ezért kötelessége a közösség minden tagjának, 
hogy – lehetőségeihez mérten – adakozzon ennek az alapnak. 
„Mindenki, aki éhes, jöjjön és egyen” – olvassuk a széder es-
tén felolvasott Hágádá elején. Peszách micvája az egész zsidó 
népre vonatkozik, ezért kiemelten fontos, hogy lehetővé te-
gyük kevésbé tehetős testvéreink számára is a szabadság ün-
nepének méltó megülését. A gyűjtés 30 nappal az ünnep előtt 
kezdődik, és a befolyt összeget (vagy az abból vásárolt csoma-
gokat) többnyire a peszách beköszöntét megelőző szombat 
előtt osztják ki a rászorulóknak.

A Rebbe több levélben is megemlékezik erről a különleges 
micváról. 1962-ben például így méltatta azokat a fiatalokat, 
akik részt vettek a helyi máot chitim gyűjtésben:

„Örömmel hallottam… azokról, akik részt vettek a máot chitim gyűj-
tésben. A máot chitim micvája a cedáká egyik legemelkedettebb formáját 
jelenti… Az, hogy ebben Önök aktívan részt vállaltak, reményt ad nekem, 
hogy más micvák teljesítésével kapcsolatban is hasonló elkötelezettséget mu-
tatnak…”

adaKozáS peSzácHKoR
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hohmecoló | történelem

Ez a három fogalom az ember teljes 
életét átszövi, hiszen kötelességünk 
segíteni felebarátunkon akár anya-
gi javainkkal, tetteinkkel akár lelki 
támogatásunkkal. A tórai tanítás 
szerint: „Ne állj (tétlenül) felebarátod 
vére felett” (3Mózes 19:16.), melyet a 
Talmud úgy egészít ki, hogy a jó-
cselekedet kiterjed nemcsak a pénz-
adományra és nemcsak a még élő 
emberek irányába (értsd: halottak 
temetéséhez szükséges feladatok 
ellátása) (Babilóniai Talmud, Szukká 
traktátus 49b).

Az adományozás kötelességére 
számtalan helyen utal a Tóra: 
„Nyitva tartsd kezedet előtte (a rászoru-
ló előtt)” (5Mózes 15:8.), „és segítsd őt, 
az idegent, és a veled tartózkodót, hogy 
veled éljen” (3Mózes 25:35.) „Ha lesz 
közötted szűkölködő, testvéreid egyike, 

bármelyik kapudban, országodban, 
amelyet az Örökkévaló a te Istened ad 
neked, ne keményítsd meg a szívedet, és 
ne zárd be kezedet szűkölködő testvéred 
előtt. Hanem meg kell nyitnod kezedet 
számára” (5Mózes 15:7-8.)

Az egymás iránti felelősségvál-
lalás ilyen hangsúlyos megjelenése 
a zsidó ember mindennapjaiban 
nagyban hozzájárult a zsidó nép 
fennmaradásához az évezredek so-
rán és megalapozta a méltán híres 
„zsidó összetartást”, mely példaér-
tékű minden nép számára és méltán 
irigyelt sokak által.

a felelőSSÉgvállaláS 
iNtÉzmÉNyReNdSzeRe
Egymás segítése, az elesettek gyá-
molítása, a szegények, árvák, öz-

vegyek és rászoruló támogatása, a 
betegek szükségleteinek biztosítása 
egyéni szinten ugyanúgy köti a zsi-
dó embert, mint a közösséget álta-
lában, akár szervezett formában.

Történelmünk során mindig a 
zsidó intézményrendszer szerves 
részeit képezték a különböző se-
gélyszervezetek, alapok és egyletek, 
éljünk bárhol a világon, legyen szó 
akármekkora közösségről, akár a 
Szentföldön, akár a diaszpórában. 
A szervezett segítő alapok, köz-
pontok több fajtája is elterjedt volt 
és elterjedt ma is a világban. Az 
ilyen szervezeteket sokszor a közös-
ség saját felismerésből hitközségi 
adókból alapította és finanszírozta, 
azonban számos olyan eset is elő-
fordult, amikor egy jómódú ember 
állt egy nemes cél vagy ügy mellé.

A zsIDÓ FelelősséGvállAlás: 
a közösséG túlélésének záloGa
Az köztudott, hogy a zsidó vallás, a zsidó értékrend egyik fundamentuma az irgalmasság, az 
egymásért való felelősségvállalás. A széles körben ismert misna úgy fogalmaz, „Három dolgon áll 
a világ: a tórán, az istenszolgálaton és a jócselekedeteken”, Bölcseink pedig úgy rendelkeznek, 
hogy a jócselekedet egyaránt vonatkozik az anyagi segítségre, a fizikai és a szóbeli segítségre is. 

Megyeri András JonAtán írásA

HoHmecoló | történeleM



2017 MÁRCIUS | egység 9

történelem | hohmecoló 

az adomáNy HelyÉNeK 
KiválaSztáSa 
A Tóra előírja, hogy az ember jö-
vedelmének legalább egy tizedét 
fordítsa nemes célra, adományra. 
Ennek az ősi törvénynek eredetét 
Jákob Ézsau haragja előli menekü-
lésekor tett ígéretéből ismerjük: 

„Ha velem lesz Isten és vigyáz rám 
az úton, amelyen járok és ad nekem 
kenyeret enni és ruhát felölteni, akkor 
az Örökkévaló lesz az én Istenem. Ez 
a kő pedig, melyet oszlopkőnek állítot-
tam fel, Isten háza lesz és mindenből, 
amit adsz nekem tizedet adok” (1Mó-
zes 28:21-22.) 

Természetesen a jövedelmünk 
tizedének nemes célra fordításának 
számtalan módja lehet és minden 
esetben magunk választhatjuk ki 
a célt, legyen ez valamilyen zsidó 
intézmény, iskola, zsinagóga vagy 
akár rászoruló magányszemély tá-
mogatása. A kiválasztás priorizálá-

hattuk, erősen megtépázhatják az 
adakozókedvet, ugyanakkor a zsidó 
közösségeken belül ez valószínűleg 
kevésbé igaz. A zsidóság az ado-
mányra szánt 10%-kal kapcsolatban 
ugyanis akként vélekedik, hogy az 
ember vagyona, keresete, munkájá-
nak gyümölcse Istentől származik, 
így magunknak is kötelességünk a 
jót, melyet kaptunk, továbbadnunk 
mások számára. A (legalább) 10% 
pedig, melyet adományként adunk 
tovább, mivel tórai kötelezettsé-
get teljesítünk, olyan mintha eleve 
nem is a mienk lett volna, így azt 
felhasználni más célra nemcsak kö-
telességünk elmulasztása volna, de 
eltulajdonítása is annak ami nem a 
mienk.

A lubavicsi Rebbe egy levélben 
1953. július 19-én, az alábbiakat írta 
egy embernek, aki kérdéssel fordult 
hozzá a gazdasági nehézségek ese-
tén történő adományozás fontossá-
gával kapcsolatban:

zsidó, aki felismeri, hogy mindez egy 
próbatétel. És mikor helyt állt a pró-
batételben – és felismerte a mögötte 
rejlő igazi szándékot – nemcsak, hogy 
visszatér korábbi jövedelme, de az a 
korábbinál még több és gazdagabb 
lesz” (Igrot Kodes 7. kötet, 337. oldal)

Az adományozás tehát nem hogy 
nem rövidíti meg az ember vagyo-
nát, de pont a fordítottja történik, 
az adományra fordított összeg sok-
szorosa jut majd vissza hozzánk 
ilyen vagy olyan formában. Erről 
beszél a bibilai Ézsaiás is: „és lesz 
az adományadás békévé” (Ézsaiás 
22:17.). 

Ezen felül pedig Isten ígérete, 
hogy aki irgalmas azon Ő maga is 
megkönyörül, ahogy a Tóra fogal-
maz: „és adok neked irgalmat és 
megkönyörülök rajtad és megsoka-
sítalak” (5Mózes 13:18.)

cÉloK ÉS iNtÉzmÉNyeK
Számos intézmény és segélyszerve-
zet támogatását érdemes fontolóra 
venni. Hasonló intézmények már 
ősidők óta voltak, ilyen vagy olyan 
formában, melyeknek „örökösei” 
ma is léteznek a világ minden 
pontján, így hazánkban is. Zsidó 
iskolák, jesivák, idősotthonok, kor-
házak, betegállátással kapcsolatos 
szervezetek ősidők óta kedvezmé-
nyezettjei a segítségnyújtásnak, 
mű ködésük támogatása a közösség 
fenn maradásának fontos záloga.

A segítségnyújtás persze egyéni 
szinten is dicséretes, hiszen sok rá-
szoruló nincs feltétlenül kapcsolat-
ban semmilyen szervezettel.

Vannak olyan szervezetek is, 
amelyek, ha nem is egyedül a zsi-
dó világra jellemzők, de talán ott 
a legismertebbek. Ilyenek az árva 
vagy szegény fiatalok kiházasítását 
segítő egyletek, melyek nem csak a 
különböző háborúk után voltak saj-
nos nagyon elfoglaltak, de eredetük 
ősi időkre vezethető vissza és mind 
a mai napig működnek minden na-
gyobb zsidó közösségben. 

Szintén a zsidó világ egyik leg-
ismertebb segélyszervezeti formá-
ja a gemách (a héber gmilut chászá-
dim, azaz jócselekedet kifejezés  

sának hagyományos szempontja a 
tőlünk kifelé szélesedő célok, azaz 
előnyt élveznek az ember saját kö-
zösségének intézményei például 
egy távoli üggyel szemben, ugyan-
akkor a Szentföldi ügyek, iskolák, 
jesivák támogatása szintén kiemel-
kedően fontos.

amiKoR NeHÉz adNi
Természetesen a gazdasági nehéz-
ségek, mint ezt a közelmúltban saj-
nos oly széles körben megtapasztal-

„Minden bizonnyal akként kell erre (a 
gazdasági nehézségre) tekinteni, mint 
Isten egyfajta tesztjére. Annak dacá-
ra, hogy (Isten) tudja, hogy a zsidó 
ember szíve nyitott a Tóra és a paran-
csolatok irányába, (Isten) próbatétel 
elé állít bennünket, hogy a kétkedő (a 
zsidó irgalmasság erejében) nem hívő 
égi angyaloknak példát mutasson. 
Isten azt mondja nekik: Lássátok, 
annak ellenére, hogy a gazdasági 
nehézségek a cedáká (adomány) visz-
szaesését mutatják, itt van egy bölcs 
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kezdőbetűiből) amely bár általá-
nos fogalom lehet minden segély-
szervezetre, mégis leggyakrabban 
olyan intézményekre használják, 
melyek különböző használati tár-
gyakat (a babakocsitól az esküvői 
sátorig) adnak kölcsön ingyenesen 
olyanoknak akiknek szük ségük van 
ezekre. Ilyen gemáchok lényegében 
minden közösségben vannak akár 
a legkisebbekben is, az azokban te-
vékenykedők legtöbbször önkéntes 
alapon intézik a szervezet ügyeit.

a SegítSÉgNyúJtáS foRmái
A különböző nemes célokra törté-
nő adományozás korántsem merí ti 
ki az egymás iránti felelősség kö te-
le zettségét. Egyrészről azért, mert 
jö vedelmünk tíz százalékának jóté-
kony célra való fordítása az elő írt mi-
nimum, másrészről pedig se gítséget 
nem csak pénzzel lehet nyújtani.

A közösségi feladatok ellátása, a 
közösség érdekében végzett munka 
nem csupán nemes feladat, de a zsi-
dó ember mindennapjainak része. 

Az olyan feladatok, mint a zsi-
nagógák, közösségi intézmények 
ügyeinek intézése vagy az önkén-
tesség más formái elengedhetetlen 
alapjai minden társadalmi cso-
portnak. A feladat méltóságát és 
fontosságát jelzi az a tény is, hogy 
szombat délelőtti imánk részét ké-
pezi egy kifejezetten a közösség 
feladatait ellátókért elmondott kö-
nyörgés: 

„Azokat is, akik imaházakat állíta-
nak fel, azokat akik ott imádkoznak, 
akik világításról gondoskodnak, bort 
adnak a Kidusra és Hávdálára, ele-
delt az átutazóknak, és adományt 
a szegényeknek, és mindenkit, aki 
hűségesen foglalkozik a közügyekkel! 
A Szent, az áldott, adja meg jutal-
mukat...” (Szombat reggeli ima, Sámuel 
imája 236. old.) 

A közügyek ellátásában való 
segítség tehát nem csak felér az 
anyagi támogatással, de lehetősé-
get nyújt azok számára is, akiknek 
nincs lehetőségük arra, hogy a 
kötelező adományokon túl többet 
nyújtsanak.

az adomáNyozáSRa Rá 
leHet SzoKNi
Közismert, hogy az ember, ha 
gyakran csinál valamit az előbb-
utóbb életének szerves részévé vá-
lik. Tudták ezt Bölcseink is, amikor 
úgy rendelkeztek, hogy az ember, 
amikor pénzt ad, inkább többször 
adjon kevesebbet, mint egyszerre 
sokat, mintegy rászoktatva ezzel a 
kezét a segítségnyújtásra. Ennek a 
gyakorlatnak elsajátítását segíti pél-
dául az adománygyűjtő dobozok 
elhelyezése intézményekben, de a 
saját otthonunkban is. Minden zsi-
dó otthonban legyen tehát megta-
lálható egy adománygyűjtő doboz 
(cödókó puske) ahova rendszeresen 
dobunk be valamekkora összeget, 
ez lehet aprópénz is, rászoktatva 
magunkat a folyamatos adományo-
zásra. A zsidó lányok és asszonyok 
a szombati gyertyák meggyújtása 
előtt különös figyelmet szoktak for-
dítani erre a szokásra. 

célok, aMikre  
a közösséGünkön belül adakozhat

cedek szereTeTszolgálaT  
rászorulók támogatása  

(tárgyadományok pénzadomány, önkéntes munka)
 

béT MenácheM álTalános iskola,  
óvoda és bölcsőde,  

valamint a  
MaiMonidész giMnáziuM  

működtetése, rászoruló gyerekek iskoláztatása
 

chábád lubavics okTaTási és nevelési 
alapíTvány: felnőttoktatás, vallási programok, 

könyv- és lapkiadás az ismeretterjesztésért
 

holokauszt túlélők gondozása  
az olajág oTThonokban

 

zsinagógák felújítása,  
karbantartása és működtetése

az egyÉN felelőSSÉge
Egy közösség fennmaradása annak 
tagjain múlik. A közösség akkor 
tud gondot viselni tagjai iránt, ha 
a tagok, akik éppen nem szűköl-
ködnek, gondoskodnak társaikról. 
Ez az a kollektív felelősségvállalás, 
mely a zsidó népet átsegítette az el-
múlt századok nehezebb óráiban is.

Érdemes alulról építkezni és a 
se gítségnyújtást, az adományozást 
köz vetlen környezetünkben napi 
gya korlattá tenni. Számtalan zsidó 
(és nem csak zsidó) szervezet várja 
az önkénteseket illetve adományain-
kat. Jövedelmünk tizedét igyekez-
zünk tehát nemes célra fordítani, 
gye rekeinket az adományozás és a 
se gítségnyújtás rutinjára rászoktatni.

A különböző zsidó közösségek 
számos szervezetet tartanak fenn, me-
lyek nem csak pénzbeli adományun-
kat, de fizikai segítségünket is várják, 
érdemes megfontolni egyik vagy má-
sik szervezet munkájának segítését.
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Az 1788 óta megszakítás nélkül lé-
tező Kolel Chábád a legrégebben 
működő adománygyűjtő és jóté-
konysági szervezet a Szentföldön. 
A Chábád-Lubavics mozgalom ala- 
 pítója, az Álter Rebbe, Snéur Zál-
mán rabbi (1745–1812) kezdemé-
nyezésére jött létre. A szervezet célja 
megalapítása óta mit sem változott: 
materiális segítséget nyújtani az 
Izrael földjén élő zsidók legszegé-
nyebbjeinek – korra, nemre, vagy 
vallásosságuk fokára való tekintet 
nélkül –, anélkül, hogy csorba es-
nék a méltóságukon.

A Kolel Chábád jelképe im-
már 200 éve egy cedákápersely, 
mely min dig emlékeztet arra, hogy 
van nak olyan emberek, akiknek 
szük ségük van a segítségünkre. A 
szer vezet perselyéhez ingyenesen 
hoz zájuthatnak az érdeklődők.

A Kolel Chábádhoz befutó ado-
mányok igen magas arányban jut-
nak el rászorulókhoz – többek közt 
özvegyekhez, csonka családokhoz, 
holokauszt-túlélőkhöz, új beván-
dorlókhoz, krónikus betegségben 
szenvedőkhöz –, mivel igen kevés 

pénzt fordítanak az adminisztráci-
óra, és munkatársaik legnagyobb 
része önkéntes alapon dolgozik. A 
Kolel Chábádot a helyi önkormány-
zatok is segítik azzal, hogy összekö-
tik őket a szükséget szenvedőkkel. 
A katonaságtól kapott ételfölösle-
get is szétosztják rászorulók között, 
és szükséghelyzetekben, elsősorban 
háború esetén az ételosztó rendszer 
fontos láncszemét képezik.

A lubavicsi rebbék leginkább tá-
mogatott adománygyűjtő szerve ze-
te mindig is a Kolel Chábád volt, 
mi vel kiemelkedő fontosságúnak 
tar tották az Izrael földjén élő, baj-
ban levő zsidók megsegítését. Az 
alapvető élelmiszereken, gyógyá-
szati és ruházati cikkeken kívül egy 
sor egyéb szolgáltatás áll pártfogolt-
jaik rendelkezésére: népkonyhák, 
étel házhozszállítása, tömeges bár 
és bát micvá ünnepségek, illetve 
árvák esküvőjének megszervezése 
és lebonyolítása, különféle egész-
ségügyi szolgáltatások, délutáni 
nap közi, új bevándorlók segítése, 
kórházban fekvő betegek látogatá-
sa, nyári táborok, kamatmentes hi-

telek, kádismondás elhunytak után 
– hogy csak a legkiemelkedőbbeket 
említsük meg a hosszú listából.

Ezek közül egy nemrégiben le-
bonyolított eseményt emelünk ki, a 
Kolel Chábád hanukai programját, 
mely 2500, testileg és mentálisan 
súlyosan sérült gyermek ünnepét 
tette boldogabbá. Az ország egész 
területére kiterjedő programban az 
ezeket a fiatalokat ellátó központok 
és kórházak ápoltjai vettek részt. 
„Az az igazság, hogy ezek a gyer-
mekek, akik közül nagyon sokan 
olyan fogyatékosságokkal élnek, 
melyek minden valószínűség sze-
rint egész életükben elkísérik őket, 
bizonyos szempontból sötétségben 
élnek, ami nem sokban különbö-
zik attól a spirituális sötétségtől, 
mely ellen hanuka ünnepe küzdeni 
hivatott” – mondta Jicchák Mar-
ton, a szervezet szóvivője. „Ezzel 
a programmal az a célunk, hogy 
rendezett és tiszteletteljes módon 
biztosítsuk, hogy ezek a gyerekek 
ne felejtődjenek el, és ők is lehető-
séget kapjanak arra, hogy élvezzék 
az ünnepet.”

kolel chábád
a SzeNtföld legRÉgebbi SzeRetetSzolgálata
ászi rabbi mondta: „A cödáká [micvája] olyan fontos, mint az összes többi parancsolat 
együttvéve.” dénes AnnA írásA
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a gáluT TáMogaTása 
IzrAel MűköDéséért
a KeReN HayeSod alapítváNy 

Hogyan és mikor alakult meg a 
KH magyarországi szervezete?
A Keren Hayesod Hungária 
Alapít vány 2013 őszén alakult 
meg, a nyil vá nosság elé az Izrael 
Állam Nagykö vet ségével közösen 
rendezett, 2013 de cemberi hanu-
kai fogadáson léptünk. Tulajdon-
képpen ez a folyamat új jáalakulás 
volt, mert az 1920-as évek ben 
indulva a Holokauszt idejéig már 
működött egy Keren szervezet 
Ma gyarországon, sőt, a rendszer-

váltás haj nalán is volt egy kísérlet 
a felélesztésére. 

Mi a fő feladata Magyarországon? 
Milyen akciókban vesz részt?
Szerencsére Magyarországon iga-
zán sokszínű zsidó vallási és kul-
turális élet alakult újjá a rendszer-
váltás utáni évtizedekben. Nekünk 
nem az a célunk, hogy a hazai zsidó 
élet sokszínűségét növelő akciókat 
szervezzünk, hanem hogy külde-
tés-nyilatkozatunknak megfelelően hozzájáruljunk izraeli szociális, kul-

turális és oktatási projektek anyagi 
fel tételeinek megteremtéséhez, az-
az koncentráljunk az adományok 
gyűj tésére. Izrael nagyon sok olyan 
projektet kezdeményez, amelynek 
ma gyar vonatkozásai is vannak, 
ezért áttételesen leginkább ilyen 
ma gyar projekteket támogatunk. 
Ilyen például magyar fiatalok izraeli 
tanulmányútjainak finanszírozása, 
Szenes Hanna emlékének ápolása, 
alija programok támogatása. Ter-
mészetesen minden más feladatot 
háttérbe szorítanak az olyan helyze-
tek, amikor emberéletek mentéséről 
van szó. Így például részt vettünk 
olyan óvóhelyek finanszírozásában, 
melyeket a gázai háborút megelő-
ző rakétatámadások célpontjainak 
részére telepítettek. Legutóbb pe-
dig a szíriai polgárháború Izraelbe  

A keren Hayesod Alapítvány immár közel egy évszázada bizto-
sít pénzügyi hátteret a zsidóság és izrael változó problémáinak 
orvoslására, a szociális egyenlőtlenségek felszámolásától a ter-
rorizmus áldozatainak megsegítéséig. A magyarországi szerve-
zet kuratóriumának elnökével, olTi Ferenccel, az európai zsi-
dó Parlament képviselőjével beszélgettünk. más egyebek mellett 
ő hívta életre a „zsidók és csúcstechnika; Einsteintől napjainkig” 
című állandó zsinagóga-kiállítást Balatonfüreden. A keren Haye-
sod magyarországi tevékenységéről kérdeztük. steiner ZsófiA írásA

olTi Ferenc
• szülEtEtt: 1949
• Foglalkozása: 
 vegyészmérnök, 
 informatikus, egyetemi 
 oktató; a keren Hayesod 
 kuratóriumának elnöke
• család: 3 fiúgyermek 
 édesapja

névjegy

a keren Hayesod (szó szerint: alapítási alap) 
alapítványt 1920 nyarán hozták létre londonban 
azzal a céllal, hogy előteremtse a szükséges erő-
forrásokat a cionista mozgalom finanszírozásá-
hoz és az izrael földjére történő visszatéréshez. 
szervezeteik hamarosan világszerte megjelentek, 
elsősorban Nyugat- és közép-Európában alakultak helyi irodáik.

számos ismert és befolyásos zsidó vezető is támogatta már ekkor is 
munkájukat:1921-ben például Hájim Weizmann és albert Einstein az 
Egyesült államokban közösen gyűjtöttek támogatásokat a keren Haye-
sod számára a Jeruzsálemi Héber Egyetem megalapításához. 1929-től a 
szochnut pénzalapjaként is működnek saját projektjeik irányítása mellett.

a gazdasági válság, majd Hitler hatalomra jutása komoly nehézséget 
jelentett a szervezetnek, ugyanakkor újfajta feladatokat is adott. adomány-
gyűjtő akciókat szerveztek és sürgősségi alapokat hoztak létre, részben a 
szövetséges hatalmak háborús célkitűzéseinek támogatására, részben né-
met zsidók kimenekítésére, valamint a szentföldi infrastruktúra fejlesztésé-
re. Emellett a gazdasági és kulturális élet megteremtésében is részt vettek, 
pl. támogatták az izraeli filharmonikus zenekar megalapítását. 



2017 MÁRCIUS | egység 13

kitekintő | hohmecoló 

menekített gyermeksérültjeinek kór-
házi költségeihez járultunk hozzá. 

Az egyes országokban működő 
szervezetek milyen kapcsolatban 
állnak egymással?
A Keren Hayesod jeruzsálemi köz-
pontja, ahol igazán professzionális 
csapat működik Mudi Sandberg 
elnök, korábbi energiaügyi mi-
niszter és Greg Masel ügyvezető 
irányításával, nagyon fontosnak 
tartja az egyes országokban műkö-
dő szervezetek együttműködésének 
szervezését és a tapasztalatok cseré-
jét. Évente a Jom Haacmaut (Füg-
getlenségi nap – a szerk.) környékén van 
az elnökök összejövetele Izraelben, 
ahol a szakmai program a tapasz-
talatcsere, az újabb kampányok 
megvitatása és természetesen az is-
merkedés egymással. Ilyen módon 
gyakorlatilag minden ország szer-
vezetével kapcsolatban vagyunk, a 
Keren valójában egy nagy család. 
Intenzív a kapcsolatunk az osztrák 
szervezettel, én személy szerint is 
sokat tanulok Arie Muzikanttól, az 
ottani elnöktől. A nőcsoportok ve-
zetőinek és érdeklődő tagjainak is 
általában évente van egy nagyobb 
nemzetközi találkozója. 2014-ben 
ez Budapesten volt, ahol például 
Heller Ágnes filozófus volt az egyik 
előadó. A nőcsoportunk vezetője 
Ungár Anikó bűvész. 

Hogy került kapcsolatba a szerve-
zettel?
Ahogy említettem, a rendszervál-
tás után volt egy kezdeményezés a 

hazai szervezet felélesztésére, mely-
nek kapcsán a jeruzsálemi veze tők 
kapcsolatban voltak Székely Gá-
borral. Amikor döntés született 
2012-ben arról, hogy felélesztik a 
magyarországi aktivitást, megkér-
dezték Székely Gábort, hogy kit 
javasolna erre a nem túl egyszerű 
feladatra. Mi Gáborral jó barátok 
vagyunk, aminek azt hiszem a leg-
fontosabb aspektusa, hogy szinte 
semmiben nem értünk egyet, ámde 
neveltetésünk és zsidó tradícióink 
nagyon hasonlóak. Nem hiszem, 
hogy rosszat akart nekem, mikor 
azt javasolta, hogy engem keres-
senek meg. Így kerültem kapcso-
latba Eli Keidaron keresztül egy 
fantasztikus úriemberrel és megy-
győződéses cionistával, Nati Me-
tukival, aki akkor a Keren európai 
igazgatója volt. Neki nem lehetett 

nemet mondani a felkérésre. Ami-
kor elvállaltam a leendő szervezet 
kuratóriumi elnöki posztját, még 
nem tudtam pontosan, hogy mit 
vállalok, de Nati valószínűleg sej-
tette ezt. Megígérte, hogy minden-
ben segítségemre lesz, így aztán 
belementem. Így is volt, Nati min-
den nehézségen átsegített, igazi 
barátság alakult ki közöttünk, ami 
azután is fennmaradt, hogy ő nyug-
állományba vonult. Utóda, koráb-
bi helyettese, Dani Viterbo, akivel 
szintén igazán jó együtt dolgozni.   

Vannak-e állandó támogatói a 
KH-nak Magyarországon?
Igen, az elmúlt négy év során ki-
alakult egy állandó támogatói kör, 
amit igyekszünk stabilizálni és 
szé lesíteni. Nagyon érdekes, sok-
szor megható, néha meg elkeserítő 
tapasztalatokat szereztünk az ado-
mánygyűjtési kampányaink so rán. 
Vannak rendszeres adományo zó-
ink, akik sokszor hetente bemen nek 
a bankba és befizetnek a szám lánkra 
pár ezer forintot úgy, hogy a nevü-
kön kívül semmit nem tudunk ró-
luk, még megköszönni sem tudjuk 
a nagylelkűségüket. Aztán vannak 
olyanok, nagyrészt keresztények, 
akiknek vallási meggyőződésből 
nagyon fontos Izrael léte és jólé-
te. Ők sokszor kifejezik hálájukat, 
hogy rajtunk keresztül adhatnak 
Izraelnek, ez nekik nagyon fontos 
lelkiismereti ügy. Van olyan igen  

az állaMalapíTás kora
a Holokauszt után a keren Hayesodnak egyszerre kellett megoldania 
önnön újjászerveződését és a túlélők helyzetét. a világháború után erői-
ket arra koncentrálták, hogy a brit bevándorlási korlátozások ellenére a 
lehető legtöbb zsidót juttassanak el az akkori Palesztinába. 

izrael állam kikiáltása után a keren Hayesod újabb feladattal került 
szembe. a bevándorlási hullámok során a világ legkülönbözőbb pont-
jairól érkeztek az országba zsidók tömegei, az ország lakossága pár 
év alatt megháromszorozódott. a keren Hayesod pénzügyi hátteret biz-
tosított a települések megépítéséhez és fejlesztéséhez. Munkájuk olyan 
kiemelkedően fontos volt, hogy a knesszet 1956-ban külön törvényben 
biztosította a keren Hayesod egyedi jogállását, mint „izrael állam hivata-
los adománygyűjtő szervezete”. 

bevándorlók és szociális válsághelyzeTek

a bevándorlók támogatása és a települések alapításának finanszírozása 
mellett a ’60-as évek gazdasági válsága által okozott szociális problé-
mákat is igyekezett enyhíteni a szervezet. a projektek finanszírozására 
hatalmas adománygyűjtő akciókat tartottak. Ezek közül kiemelkedik két 
akció:1967-ben 150, 1973-ban 300 millió dollárt sikerült összegyűjteni. 
a ’70-es évek első felében 185 000 új bevándorló érkezett izraelbe, 
nagyjából a fele a szovjetunió területéről. az ő segítésük mellett a keren 
Hayesod komoly támogatást nyújtott a „Mózes Művelet”-hez, melynek 
során az etióp zsidókat telepítették izraelbe. 

a ’80-as évek vége, ’90-es évek eleje kettős kihívást hozott. az első 
intifáda tragédiái mellett az összeomlott szovjetunióból áradó zsidó tö-
megeket is kezelni kellett. Ennek kezelésére indították be az Exodus nevű 
kampányt, melynek keretében 1990 és 1992 között több, mint félmilliárd 
dollár gyűlt össze a bevándorlók megsegítésére. 
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jelentős, nem zsidó adományozónk, 
aki azért ad Izraelnek, mert ott igen 
szakszerű a hátrányos helyzetű 
gyermekek gondozásának rend-
szere és meggyőződött arról, hogy 
adománya valóban a gyermekek 
javát szolgálja. Zsidó adományo-
zóink hozzáállása attól függ, hogy 
hogyan viszonyul az illető a cioniz-
mus eszméjéhez. 

Hogy lehet részt venni a munká-
ban?
Nagyon örülünk minden önkéntes-
nek. Az oldalunkon (www.kerenh.hu) 
található elérhetőségeinken lehet 
je lentkezni munkára, az ott lévő 
szám laszámokra lehet adományo-
kat küldeni. Ha valaki nem akar a 
bankolással bíbelődni, szívesen át-
vesszük adományát személyesen. 
A világból sokan megemlékeznek 
Iz raelről végakaratukban is oly 
mó don, hogy a Keren Hayesodot 
ne vezik meg örökösként. Ami az 
ön kénteseket illeti, elsősorban olya-

má nyok mennyiségét, és az ado-
mányozók számát. Amennyire én 
is merem a magyarországi viszonyo-
kat, az összes nehézség ellenére 
va lószínűleg a legeredményesebb 
ado mánygyűjtő zsidó szerveze-
tek egyike vagyunk. Ez azonban 
nem zetközi összehasonlításban 
egy általán nem dobogós hely. Ha 
fi gyelembe vesszük, hogy a hazai 
az európai zsidó közösségek közül 
az egyik legnagyobb, ehhez képest 
eredményeink még igen jelentős 
ja vításra szorulnak. Adományozó-
ink, kevés kivételtől eltekintve az 
idősebb korosztályból kerülnek ki. 
Szeretnénk elérni a középkorú és 
a fiatalabb korosztályokat is, olyan 
aktivistákra lenne szükségünk, akik 
ezekből a korosztályokból jönnek. 
A fiatalabb korosztály még nem 
érzi természetesnek azt a sokezer 
éves zsidó tradíciót, hogy a cedáká, 
az adományozás mind a közösség, 
mind az egyén személyiségének 
igen fontos pozitív formáló ténye-
zője. Ezen szeretnénk változtatni, 

Egy csónakban evezünk – 1974-es plakát

nok jelentkezését várjuk, akiknek 
van gyakorlata vagy affinitása az 
adománygyűjtés terén. A jelent-
kezőket Lónyai-Sagiv Judit kollé-
ganőm várja, aki irodavezetőként 
minden ügyes-bajos dolgunkat in-
tézi, ő az egyetlen részmunkaidős 
alkalmazottunk. 

Hogy zajlik egy adománygyűjtési 
akció?
Háromféle módon. Szervezünk ún. 
tömegkampányokat, amikor tö meg - 
kommunikációs eszközökön, rá-
dión, újságban, címlistákra írt leve-
lekben adunk tájékoztatást ar ról, 
hogy éppen milyen célra kérünk 
tá mogatást. A másik módszer, ami-
kor személyesen keresünk fel po-
ten ciális adományozókat. A kettő 
kom binációja, amit most próbálunk 
ki először, hogy meghívunk érdekes 
iz raeli személyeket, most éppen az 
IDF (izraeli hadsereg – a szerk.) hír-
szerző ügynökségének magyarul jól 
be szélő volt vezetőjét és szűk körű 
ta lálkozókat szervezünk vele poten-
ciális támogatók lakásán az ő baráti 
kö rük részvételével. Elsősorban elvi 
je lentőségű a mindenkori izraeli 
nagy követ támogatása. Ugyancsak 
na gyon fontosak a jelentős zsidó 
szer vezetek limitált lehetőségeikhez 
iga zodó adományai és támogatásuk.

Hol és hogyan kerül felhasználás-
ra az összegyűlt pénz?
Minden fillér bankszámláinkra 
kerül, ahonnan az összegyűlt ado-
mányokat évente néhány alkalom-
mal hiánytalanul átutaljuk Jeru-
zsálembe. Működési költségeinket 
a jeruzsálemi központ hagyja jóvá 
és kontrollálja. A felhasználás ket-
tős ellenőrzésen esik át. Egyrészt a 
nagyon körültekintő és a hazai sza-
bályok szigorú betartását ellenőrző 
saját felügyelőbizottságunk, más-
részt a még ennél is rigorózusabb 
izraeli szabályok betartását ellenőr-
ző nemzetközi felügyelőbizottság 
ellenőrzésén. 

Mik a közeljövő célkitűzései a 
KH-nál?
Elsődleges célunk, hogy minden 
év ben növeljük a megszerzett ado-

várjuk a fiatalabbak jelentkezését 
önkéntesnek és adományozónak. 
Ezúton is szeretném megköszönni 
minden támogatónknak a segítsé-
güket és biztatok mindenkit, hogy 
ha még nem tette, lépjen velünk 
kapcsolatba és támogassa Izraelt, 
minden zsidó otthonát.

Elérhetőségek:  
www.kerenh.hu  info@kerenh.hu

keren hayesod  
napjainkban

a 21. században az erősödő 
terrorizmus, a második intifá-
da visszavetette a turizmust és 
a gazdaságot, újabb szociális 
szükséghelyzetet hozva létre. 
Erre válaszul széleskörű szoci-
ális projekteket indított útnak a 
keren Hayesod. célkitűzéseik fó-
kuszába az izraeli szociális olló 
zárása és a hátrányos helyzetűek 
támogatása került. Emellett részt 
vesznek a nem-zsidó szervezetek-
kel való együttműködésben is. 



További információ és jelentkezés: 268-0183 | posta@zsido.com

Mázl tov! – Mitől boldogok és minek örülnek a zsidók?

A nagysikerű Sábbáton sorozat soron következő állomásán a zsidó életút jeles 
napjaival, az öröm megélésével, jelentőségével és misztikus jelentésével 
foglalkozunk. Ha mindezt egy igazi Sábesz keretében, kellemes környezetben, jó 
társaságban, családias hangulatban szeretnéd velünk megtenni, akkor Ráckeve  
a legjobb választás.
 A négycsillagos wellness hotel, a felejthetetlen sábáti hangulat, az érdekes 
előadások és gyer ekprogramok egyszerre adnak kikapcsolódást testnek és léleknek.

Időpont: 2017. április 28-30.
Részvételi díj: 15 000 Ft felnőtteknek, 10 000 Ft diákoknak, 6 éves korig ingyenes  
(az ár péntektől vasárnapig értendő)

Helyszín: Duna Relax & Event Hotel****  
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

Előadásaink témáiból:
Fiú vagy lány született? - a zsidó névválasztás útmutatója • A zsidó esküvő 
menetrendje • A mikve előírásai • Ünnepeljük-e a születésnapot?

fekvo_a5_egyseg_2017_tavasz.indd   1 2017.03.28.   12:40:48
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sütni, ezzel szemben Bét Hilél meg-
engedi ezt. A Talmud4 felteszi a kér-
dést, mekkora a megengedett vas-
tagság, mire ráv Huná azt válaszolta: 
1 tefách (8 centiméter), mert ilyen 
vastagok voltak a jeruzsálemi Szen-
tély színkenyerei5, amiknek nem volt  
szabad kovászosnak lenni6. 

Ráv Joszéf szerint azonban lehe-
tetlen, hogy utánozzuk a színkenye-
ret, amit a Szentélyben csináltak, 
ezért nem szabad egy tefách vastag-
ságú maceszt sütni. Ez a vélemény 
lett a háláchában az elfogadott7. 

A túl vastag pászka tilalmát az 
Álter rebbe8 azzal magyarázza, hogy  
félő, hogy a meleg nem járja át elég 
gyorsan és mélyen a tésztát és ezért 
sütés közben meg fog kelni.

Az egész talmudi diskurzusból az 
tűnik ki, hogy abban a korban a mai-
nál 10-15-ször vastagabb ma  ceszt 
használtak, de nem volt egy  értelmű, 
mi a megengedett leg na  gyobb vas-
tagság. Ehhez a maceszhoz a mai-
nál lágyabb, több vi zet tartalmazó 
tésztát használtak. 

Erre abból a háláchából9 is követ-
keztethetünk, ami szerint a macesz 
ak kor számít megsültnek, amikor 
ket tétörve a belseje már nem nyú-
lós – csakhogy a manapság használt 
száraz macesztészta nyersen sem 
igazán nyúlós10. 

vÉKoNyodó páSzKalapoK
Rábénu Jomtov ben Ávrahám Áse-
villi (RITVÁ, Spanyolország 1250?–1330?) 
véleménye szerint11, mi vel a Talmud 
a fentiekben idézett konklúzióban 
nem rögzítette, mek kora lehet a 
macesz maximális vas tagsága, ezért 
egyáltalán nem sza bad vastag ma-
ceszt készíteni: „ez az alapja annak 
az elterjedt szokás nak, hogy a széder 
során vékony mic va-maceszt (vagy-
is olyan macesz, ami vel teljesítjük a 
maceszevés mic váját) eszünk”. Eb-
ből viszont az következik, hogy az 
ünnep többi napján továbbra is vas-
tagabbat et tek. Ennek oka az, hogy 
a széderen micva a maceszt enni, ún. 
„smire”12, vagyis „őrzött” maceszt kell  
használni, és így a vékonyságával 
is őrizték a kóserságát, mivel ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy biztosan 
nem kelt meg a tészta.

Nem sokkal később egy új érv is 
meg jelent a vékony macesz mellett. 
Esze rint a Talmud más helyen13 azt 
ír ja: minél vastagabb a macesz, an-
nál több tészta kell hozzá. És minél 
több egy laphoz felhasznált tészta, 
an nál nehezebb folyamatosan min-
den részét gyúrni, hogy ne kezdjen 
el kelni (lásd keretes írásunkat). Erre ír ja 
a corbeili Rábénu Perec ben Élijá hu 
(Franciaország, meghalt 1295), hogy „mi-
vel a mi maceszunkat lepény sze rűre 

a JemeNieK maceSze
Mindenki tudja, hogy néz ki a pe-
száchi macesz: szép kerek, vékony 
és kellemesen ropogós. Pár évvel ez-
előtt azonban a közösségünkbe járó 
jemeni fiatalember, akit sokat fag-
gattam különleges jemeni szokások-
ról, Peszáchra hozott nekem egy kis 
doboz jemeni maceszt. Ez a kovász-
talan kenyér puha volt, és leginkább 
a pitára emlékeztetett, ami azonban, 
lévén élesztővel készül, choméc, míg a 
jemeni macesz Peszáchra kóser. 

Ekkor kezdtem el utánajárni, 
hogy honnan ered ez a különbség, 
mióta és miért néz ki úgy a mi ma-
ceszunk, ahogy azt megszoktuk. 
Ki derült, hogy a macesz történelmi 
ala kulásáról nincs átfogó leírás, sem 
a rabbinikus, sem a tudományos 
iro dalomban. Kutatásaim eredmé-
nyét több cikkben publikáltam 
2008-ban1 és nagy örömömre ennek 
fo lyományaként már több publiká-
ció is született a témában2. 

A következő írásban kutatásaim 
eredményét ismertetem dióhéjban.

a talmudi időK maceSza
A két talmudi bölcs, Sámáj és Hilél 
tanházai között vita volt a peszáchi 
kovásztalan kenyér vastagságáról3. 
Bét Sámáj szerint nem szabad Pe-
száchra vastag kovásztalan kenyeret 

MaceszTörTéneleM 
– hogyan lett száraz és lapos a pászka?
együnk akár gépi, akár kézi maceszt, kereket, vagy szögletest, egy dologban mi, áskenázok egyet-
értünk: a pászka, vagyis a kovásztalan kenyér lapos, mint a nagyalföld és száraz, mint a sivatag, 
ahol őseink negyven évet vándoroltak. ez azonban nem volt mindig így. oberlAnder báruch rAbbi írásA
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formáljuk, ez a probléma nem me - 
rül fel”14. Ebből kiderül, hogy Fran-
ciaországban ekkor már az ünnep  
egésze alatt vékony maceszt ettek. 

Rábénu Perec szavait idézi a 
Mose Iszerlisz rabbi (RöMÁ, Krakkó, 
1530–1573) is a Sulchán áruchban15. Az 
Álter Rebbe16 úgy foglalja össze a 
macesz vékonyodási folyamatát, 
hogy „bár elvben meg van engedve 
egy tefách vastagságig, de mivel ez 
könnyebben megkelhet, ezért pró-
báljuk vékonyabbra csinálni”.

Érdemes felvívni a figyelmet arra, 
hogy a RöMÁ és az Ál ter rebbe ál-
tal említett vékonyság még mindig 
sokkal vastagabb, mint a miénk, 
hiszen azt írja a RöMÁ17, hogy 
1,230 kg tésztából összesen csak há-
rom maceszlap készült. Ez egye zik 
azzal, amit leírt Hilél ben Náf táli 
Hirc rabbi (1615–1690) Bét Hilél című 
könyvében18, több mint 300 évvel 
ezelőtt, hogy a „mi mace szunk már 
vékony, összesen egy ujjnyi vastag”. 
Még ez az egy ujjnyi vastagságú 
macesz is jóval lágyabb volt, mint 
amit mi használunk, hiszen más-
ként ehetetlenül kemény lenne.

Ebben az időben gyakori volt a 
viszonylag vékony, egy ujjnyi vas-
tagságú macesz készítése, bár még 
mindig nem volt általánosan el ter-
jedt. Sok forrás alátámasztja, hogy 
még jóval később sem volt könnyű 
megszüntetni a vastag ma cesz hasz-
nálatát Magyar or szá gon19. Schreiber  
Mózes (1762–1839) pozsonyi rabbi, 
a Chátám Szo fér már úgy beszél a 
vékony maceszról20, hogy azt az as-
kenáz közös sé gekben hivatalos ren-
deletben ve zették be. 

a lágy tÉSzta vS. KemÉNy tÉSzta
Az egyujjnyi vastag macesz a jeme-
niek pitaszerű kovásztalan kenyeré-
re hasonlított. Ennek nagy előnye 
a ma használttal szemben, hogy 
könnyebben lehet gyúrni és így biz-
tosan nem marad benne fel dol go-
zatlan liszt. Ezért ebben a korban 
még nem merül fel a gebroktsz problé-
mája (lásd keretes írásunkat). 

Azonban ezt a lágy tésztájú ma-
ceszt nem lehet előre megsütni, hi-
szen 1-2 nap alatt kőkeményre szá-
rad, ezért naponta frissen sütöt ték 
az otthoni kemencékben21. Csak-

hogy itt megint egy halachikus ne-
hézségbe ütközünk, ami miatt kicsit 
aggályos a peszáchi maceszsütés. 

Közismert az a törvény, hogyha 
egy kis tiltott étel nem szándéko-
san22 bekeveredik a kóserbe, akkor, 
ha a tiltott rész kevesebb, mit 1/60-a 
a kósernek, akkor a tréfli annulá ló-
dik (bitul) és az étel ehető23. Ugyanez 
igaz a Peszách előtt készült maceszra 
is: ha egy nagyon kis kovászos tész-
ta bekeveredik a Peszáchra kóser 
tésztába, akkor az attól még nem 
lesz choméc24. Csakhogy ez nem áll 
az ünnep idején készített ételekre: 
akkor már a legkisebb mennyisé-
gű kovászostól is tiltottá válik a 
ko vásztalan étel25. Így a legkisebb 
megkelt tésztamorzsa is elhomecol-
hatja az egész maceszmennyiséget.  

Ezért vezették be az askenázi rab-
bik, hogy még az ünnep előtt minden-
ki készítse elő a szükséges kovászta-
lan kenyérmennyiséget26. Ehhez 
ér telemszerűen olyan tésztát kell ké-
szíteni, ami nem szárad ki, tehát sok-
kal kevesebb víz van a tésztájában,  
mint a vastag maceszéban. További 
előnye a szárazabb tésztának, hogy 

 idő kb. név hely vélemény Milyen macesz?

 70 talmudi bölcs: Bét Hilél Erec Jiszráel megengedi a vastag maceszt vastag [és puha]
    
 300 talmudi bölcs: ráv Joszéf  Babilónia 8 cm-nél vékonyabb macesz vastag [és puha]

 1270 rábénu Jomtov ben  spanyolország a széder során vékony az ünnep alatt vastag [és puha],
  ávrahám ásevilli (ritVá)  micva-maceszt eszünk a széder során vékony (2-3 cm?)

 1270 rábénu Perec ben élijáhu Franciaország a mi maceszunkat  csak vékony (2-3 cm?)
    lepényszerűre formáljuk mácesz

 1550 Mose iszerlisz rabbi (röMá) krakkó, lengyelország  csak vékony macesz
   
 1680 Hilél ben Náftáli Hirc rabbi Európa  vékony, egy ujjnyi vastagság

 1700 cvi Hirs askenázi rabbi óbuda nem lehet elvenni a jom [ünnep előtt készült] száraz
    tov örömét és tiltani a macesz [egy ujjnyi vastag]
    folyadékkal való megpuhítását 

 1800 snéor zálmán rabbi,  Fehéroroszország  [száraz,] nagyon vékony, 
  az álter rebbe   gyorsan készült

 1820 schreiber Mózes rabbi Pozsony askenázi közösségekben csak vékony macesz
    rendeletben tiltották be
    a vastag maceszt
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kevésbé ragacsos, így kisebb esélye 
van, hogy gyúrás közben valahol 
ottragad egy-egy darabka27. 

Az ideális tésztában a pozsonyi 
Chátám Szofér szerint28, 1/5 rész víz 
és 4/5 rész liszt van. 

a gebroktsz pRoblÉmáJáNaK 
megoldáSi leHetőSÉgei
A tárolási probléma megoldása új 
gondokat vetett fel:  az ujjnyi vastag, 
száraz maceszokat egyszerűen lehe-
tetlen volt elrágni, így muszáj volt va-
lamilyen folyadékkal megpuhítani. 
Csakhogy a tészta szárazsága miatt 
a gyúrásához komoly fizikai erő kell, 
így maradtak benne lisztcsomók, 
ami pedig felveti a gebroktsz kérdését 
(lásd keretes írásunk), és aggályos lett a 
maceszt folyadékkal pu hítani. Ekkor 

két ok miatt mégsem vált hosszútá-
von bevett gyakorlattá. Egyrészt 
tar tottak attól, hogy a tésztában egy 
kis lisztcsomó mégiscsak erjedésnek 
in dul, mert elkerülte a folyamatos 
gyú rás. Másrészt idővel elterjedt az 
a vélemény, miszerint a 18 perc ösz-

gebroktsz – a MaceszgoMbóc probleMaTikája

a háláchában39 elfogadott tény, hogy olyan macesztészta, ami már jól 
meg volt sütve, nem képes megkelni még ha ledarálják és újra tésztát készí-
tenek is belőle. Elvileg ez igaz a megpörkölt búzára is, mivel a hő „meg-
ölte”. azonban a talmud szerint40 nem lehet ilyen búzából készült lisztet 
sem használni Peszáchkor főzésre, mert tartunk tőle, hogy a hő nem tudta 
teljesen átjárni a búzaszemeket, és így főzés közben kelésnek indulhatnak.

Mi a helyzet a megpörkölt liszttel? a toszfot és más korai kodifikátorok 
szerint tartani kell tőle, hogy nem volt elég erős a hő, ezért tilos ilyen lisz-
tet használni főzésre, mert megkelhet. Emiatt problémásak a maceszban 
megmaradó lisztcsomók is.

a lisztcsomók kialakulását elkerülendő, nem szabad hozzáadni a már 
meggyúrt tésztához lisztet, ha túl lágy lett41. a háláchá azonban ehhez 
hozzáteszi42, ha már bekevertek lisztet a tésztába és úgy sütötték meg, 
akkor azt meg lehet enni, mert csak akkor tilos az étel, ha biztosan tudjuk, 
hogy maradt benne liszt. Ez alapján szabad lenne minden más maceszt is 
főzésre használni, feltételezve, hogy nem maradt benne liszt, de az álter 
rebbe43 és mások szerint a mai macesz gyúrásánál közismerten előfordul, 
hogy feldolgozatlan lisztcsomó marad a tésztában44, emiatt mindenkép-
pen távol kell tartani a maceszt minden nedvességtől, nehogy megkeljen.

Ebből a két véleményből terjedt el a két szokás arról, hogy lehet-e 
főzni vagy sütni a macesszal Peszách idején. sok askenáz közösségben, 
így a magyarországi nem haszidok is, a megengedőbb szokást követik, 
és esznek pl. maceszgombóc levest, macebrájt (tojásba áztatott, kisü-
tött bundás macesz) stb. a haszid csoportok a másik szokást követik, és 
egész Peszách alatt ügyelnek rá, hogy ne érintkezzen a macesz folyadék-
kal – kivéve a nyolcadik napon, ami már csak rabbinikus ünnep. 

az ünnep első hét napján a chábád haszidok még az asztalra sem 
teszik le a maceszukat, nehogy akárcsak egy morzsa is nedvességgel 
érintkezzen, ehelyett mindenki egy kis zacskóból, az asztal mellett fo-
gyasztja a maceszt.

a nedvességgel érintkező maceszra használt gebroktsz kifejezés va-
lószínűleg a jiddis „brechen” (törni) szóból ered, arra utalva, hogy a 
felhasználás előtt kis darabokra törik a maceszlapokat.

erre Cvi Hirs Askenázi (1658–1718) 
óbudai rabbi úgy reagált29, hogy 
„nem lehet elvenni a jom tov örö-
mét [és tiltani a macesz folyadékkal 
való megpuhítását] egy ilyen elvont 
[vagyis nem gyakori] problémával, 
hogy talán meg fog kelni az esetleg 
benne maradt liszt a maceszben”.

elSő megoldáS: a vÉKoNy mÉg 
vÉKoNyabb lett
Erre megoldásként a korábbinál 
jó val hosszabban gyúrták és még 
vé konyabbra kezdték nyújtani a 
tész tát, hogy biztosan ne maradjon 
ben ne feldolgozatlan lisztcsomó30. 
Bár a folyamatos gyúrás mellett a hálá-
chá elvileg megengedte, hogy 18 
perc nél tovább maradjon sületlenül 
a tészta31, ám a hosszantartó gyúrás 

szeadódhat rövid, pár másodperces 
szünetekből is, amit az ember óha-
tatlanul is megejt munka közben32. 

az ipaRi foRRadalom 
megoldáSa
A következő lehetőséget a probléma 
feloldására az iparosodás elterjedése 
kínálta. Korábban mindenki otthon 
készítette a maceszát33, innentől 
azonban egyre elterjedtebbek let-
tek a pászkaüzemek, ahol gyors, és 
kellőképpen erős munkások dagasz-
tották a tésztát, amit minden eddigi-
nél vékonyabbra nyújtottak34, ám a 
gyakorlatban a sebesség az alapos-
ság rovására ment35. Mivel egy-egy 
18 perces munkablokkban a lehető 
legtöbb maceszt igyekeznek előállí-
tani, így mindig maradhat kevés fel-
dolgozatlan liszt a tésztában. Ezért 
Snéor Zálmán rabbi (1745–1812), az 
Álter Rebbe véleményét követve 
nem használt fel olyan ételekhez 
a maceszt, amiben nedvességgel 
érintkezik (lásd keretes írásunk).

megoldáS-e a gÉpi maceSz?
A gépek által készített macesz meg-
je lenése az 1850-es években36 újabb 
meg oldási lehetőséggel kecsegte-
tett, hi szen a dagasztógép nagyon 
ala po san és gyorsan ki tudja dol-
gozni a tésztát. Azonban  ez is egy 
újabb há láchikus vitát generált. 
Tud ni kell, hogy a „micve maceszt”, 

Macesz henger a 18. századból
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tehát azt, amit a széderen fogyasz-
tunk, azzal a gon dolattal kell gyár-
tani, hogy majd micvára használ-
ják fel37. Márpedig a gép nem tud 
gondolkozni, nincse nek szándékai, 
így egyes rabbik szerint az általuk 
készített pászka nem is alkalmas a 
micva céljára. Más rabbik szerint 
azonban elég, ha a gépet bekapcso-
ló személy gondol a micvára. 

Súlyosabb probléma azonban, 
hogy míg a kézzel készült macesz-
nál csak a munkás kezét, a sodrófát 
és a munkalapot kell 18 percenként 
letakarítani, addig egy gép esetében 
ez a tisztítás sokkal bonyolultabb és 
nagyobb eséllyel ragad meg benne 
észrevétlenül tésztamorzsa, ami az-
tán elhomecolhatja az egész adagot. 

A történet napjainkban sem ért 
még véget, továbbra sincs olyan 
megoldás, ami elég gyors, és egy-
szerre küszöbölné ki teljesen a tá-
rolás és az eldolgozatlan lisztcsomó 
kérdését. 

maRad a vÉKoNy 
RopogóS maceSz
Visszatérve a kiindulópontunkhoz: 
lehet-e áskenázi zsidóknak jeme-
ni maceszt fogyasztani? Van, aki 
szerint pusztán praktikus oka van 
annak, hogy elődeink átálltak a szá-
razabb tészta használatára, annak 
érdekében, hogy előre el lehessen 
készíteni az ünnepre. Csakhogy a 
modern mélyhűtők tökéletes meg-
oldást adnak a puha maceszok tá-
rolására. 

Slomo Zálmán Auerbach (1910–
1995) jeruzsálemi rabbi véleménye 
szerint38 azonban nem csak prakti-
kus, hanem háláchikus oka is van 

az átállásnak. Mivel a keményebb 
tészta kevésbé ragad, így kisebb az 
esélye annak, hogy valahol elrejt-
ve tésztamorzsák tapadnak meg 
18 percen túl is. Ezért háláchikus 
okokból vették magukra pár gene-

rációval ezelőtt az askenázi zsidók 
ezt a szigorítást. Mivel ma már ez a 
bevett szokás, erről nem állhatunk 
vissza az enyhébb szokásra és így 
as kenázi zsidó nem fogyaszhat pi-
taszerű jemeni máceszt Peszáchkor. 

MiTől kovászTalan a Macesz?

1 Peszách ünnepén nem szabad kovászost enni45, de minden más, 
ami nem kovászos (és askenázi zsidóknak nem kitnijot, hüvelyes)46, 
szabadon fogyasztható. széder estén kötelező olyan „kenyeret” 
enni, ami megkelhetett volna47, de megőrizték, hogy ne keljen meg. 
Ebből következik az, hogy csak gabonafélékből lehet készíteni a 
maceszt, és legjobb, ha búzából készül48. 

a kelés folyamata onnantól tud megindulni, amikor aratás után a 
búza vízzel érintkezik49. Ezért a maceszhoz csak olyan lisztet lehet 
használni, ami az aratás után nem érintkezett vízzel. Erre utal a 
„smire”, őrzött jelző, vagyis a gabonát és a lisztet őrizték, hogy 
ne érintkezen vízzel és ne induljon erjedésnek50. több szinten lehet 
őrzött, vagyis smire  a macesz, attól függően, hogy az aratástól, 
az őrléstől vagy csak a liszt vízzel való keveredéstől óvták-e meg.

Ha a vízzel elkevert lisztet több, mint 18 percig állni hagyjuk, 
akkor erjedésnek indul51. Ezért nagyon kell figyelni, hogy ne lépjék 
át ezt az időkeretet a macesz készítésekor. Ha azonban folyamato-
san gyúrják, akkor elvileg nem indul meg a kelés, ahogy a talmud 
írja52, akkor sem, ha egész nap vegyítve vannak. 

Elvileg ez alapján lehetne liszttel sütni, főzni Peszáchkor is arra 
hivatkozva, hogy állandóan foglalkozunk vele, míg el nem készül. 
gyakorlatilag ez teljesítehetetlen, hiszen nem lehet kivédeni, hogy 
ne ragadjon ide-oda egy kis nedves liszt vagy kis darab tészta, 
ami kelésnek indul. Ha pedig ez belekeveredik az ételbe, akkor – 
mivel Peszáchkor a legkisebb choméc is homeccé teszi az egész 
ételt – azt nem lehet fogyasztani az ünnepen. Emiatt nem ajánlott 
18 percnél tovább gyúrni a macesz tésztáját sem.

a macesz sütése során 18 percenként leállítják a folyamatot és 
mindent a nyújtófáktól a munkások kezéig alaposan letisztítanak, 
majd újraindítják a gyártást53.
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A jótékonykodás fogalmába számos 
parancsolat tartozik. Íme, álljon itt 
néhány példa: kamatmentes köl-
csön juttatása a rászorultaknak, étel 
és szállás nyújtása a vendégeknek, a 
gyászolók vigasztalása, segédkezés 
a temetésen, beteglátogatás, béke-
teremtés haragos felek között, vagy 
a menyasszony és a vőlegény meg-
örvendeztetése az esküvőjükön.

HogyaN legyüNK Jó embeReK?
Ezek az előírások – melyek között 
vannak tórai és rabbinikus erede-
tűek is – mind a jótékonykodás 
kategóriájába tartoznak. Azonban 
e gyönyörű micvának létezik egy 
másik vetülete is, melyből kiderül, 
hogy ez a parancsolat nagyban el-
tér más parancsolatoktól. A micvák 
általában meghatározott paraméte-
rekkel rendelkeznek: tudnunk kell, 
hogy mikor, hol és hogyan kell azo-
kat végrehajtanunk. A most vizs-
gált parancsolat lényege azonban 
az, hogy jó emberek legyünk. Az 
ide tartozó előírások rendkívül fon-
tos részei a zsidóságnak, melyeknek 
sokszor nem tulajdonítunk megfe-
lelő jelentőséget.
A Tóra megparancsolja számunk-

ra, hogy jóindulatú, segítőkész em-
berek legyünk. E magától értetődő 
dolgok gyakran nem kapják meg 
az elvárható figyelmet, és az ide 
vonatkozó előírások sem mindig 
egyértelműek. Van olyan rabbi, aki 
szerint átadni a helyet egy várandós 
nőnek a buszon a gmilut chászádim 
kategóriájába tartozik, ahogyan az 
is, ha köszönünk a másiknak, vagy 

a viláG önzetlen 
jócselekedetekre épül 

A zsidó hagyomány szerint a cheszed (önzetlen jócselekedet) és a gmilut 
chászádim (jótékonykodás) a világ tartóoszlopai. Így szól erről a Pirké ávot, 

az Atyák fejezete a misnában: „Három pilléren nyugszik a világ: tóra, 
istenszolgálat és jótékonykodás”. fuchs JehosuA rAbbi írásA

rámosolygunk arra, aki szomorko-
dik, esetleg segítünk hazacipelni 
valaki nehéz csomagjait. Más rabbi 
arra hívja fel a figyelmet, hogy van-
nak olyan emberek, akik sok pénzt 
áldoznak arra, hogy különböző 
megtisztelő zsinagógai feladatokat 
vásároljanak maguknak vagy jelen-
tős összeget szánjanak adományo-
zásra, azonban az olyan egyszerű 
elvárásokról, mint a másik emberrel 
való figyelmesség és szívélyesség 
megfeledkeznek. Nem veszik észre, 
hogy jóindulatú és segítőkész em-
bernek lenni a zsidóság egyik lega-
lapvetőbb elvárása. Ez egy annyira 
fontos alapérték, hogy a Talmud 
szerint a zsidó ember legfontosabb 
ismertetőjegye az, hogy jeleskedik a 
gmilut chászádim micvájában.

Egy további érdekesség, hogy 
a jótékonyság megítélése fordított 
arányban áll a várható nyereséggel. 
Ez azt jelenti, hogy ha azért teszünk 
meg egy szívességet, mert valamit 
várunk érte cserébe, annak értéke 
sokkal kisebb, mintha érdek nélkül 
tettük volna meg. Ezért nevezik a 
halottakkal való foglalkozást cheszed 
sel emetnek (igaz jótékonyságnak), 
mert a halott biztosan nem tudja 
azt viszonozni.

vetÉS ÉS aRatáS: 
a JótÉKoNySág KÉt aRca
A Talmud azt is elmondja, hogy a 
gmilut chászádim értékesebb, mint a 
cödáká, az adományozás. A cödáká 
a magok elvetéséhez hasonlítható, 
a cheszed pedig a termény betakarí-
tásához. Amikor valaki vetni kezd, 
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még nem lehet biztos abban, hogy 
később lesz mit learatnia. Betaka-
rításkor azonban már a beérett ter-
méssel dolgozhatunk. Egy magya-
rázat szerint amikor valaki eleget 
tesz az adományozás parancsának 
(azaz „beveti a mezőt”), akkor az 
adomány átadása jelenti a micva 
teljesítését, nem pedig az ügy ér-
dekében megtett egyéb tevékeny-
ségek, például, hogy saját maga 
megy átadni a pénzt, vagy oda-
figyel, hogy diszkréten jutassa el 
adományát, és így elkerülje a másik 
megszégyenülését, vagy olyankor 
ad, amikor nagy leárazások vannak, 
hogy ezáltal a pénz vásárlóértéke 
nagyobb legyen.  Ezek az erőfeszí-
tések és figyelmességek a cödákával 
járó cheszed kategóriájába tartoznak, 
és ez a cheszed az, ami meghatározza 
a „betakarított termény” mennyisé-
gét. 

A Talmud azt is elmagyarázza, 
hogy a cheszed három különböző 
esetben is több jótéteményre ad le-
hetőséget, mint a cödáká.

A cödáká kötelezettségét csak 
pénzzel teljesíthetjük, a cheszedet 
pénzzel és fizikai segítségnyújtás-
sal is. A cödáká kizárólag szegény 
emberek felé irányulhat, a cheszed 
szegények és gazdagok felé is.

A cödákával csak élő embereken 
segíthetünk, a cheszeddel élőkön és 
holtakon is egyaránt.

Nézzük meg a fenti eseteket rész-
letesen: a cheszed parancsát pénzzel 
és fizikai segítségnyújtással is telje-
síthetjük. Eszerint az általános se-
gítségnyújtás a cheszed kategóriájába 
tartozik, legyen az valamilyen egy-
szerű dolog, mint kinyitni az ajtót 
valaki előtt, vagy valami nehezebb, 
mint egy defektes abroncsot kicse-
rélni. Még a pénzváltás vagy ügy-
intézés valaki számára is cheszednek 
számít. Minél bonyolultabb vagy 
időigényesebb egy szívesség megté-
tele, annál nagyobb az értéke. Az is 
növeli a cheszed értékét, ha egy olyan 
ember számára nyújtjuk, akit alig 
ismerünk, mert ez nagylelkűségről 
tanúskodik, és kevésbé elvárható. 

A cheszed jelenthet szegényeknek 
és gazdagoknak nyújtott segítséget 
is. A vendégfogadás például cheszed-

nek számít. Csupán azért, mert a 
vendég nem szegény, és van mit 
ennie, még nem biztos, hogy szí-
vesebben étkezne magában, tehát 
hasznára van, hogy a vendéglátó 
fogadja őt otthonában és együtt él-
vezik az ételeket, ráadásul pénzt is 
megtakarít. 

A halottaknak nyújtott cheszed 
egy különleges dolog, melyet cheszed 
sel emetnek, igaz jótékonyságnak 
nevezünk. Nem nehéz megérteni, 
hogy miért. Amikor egy élő szá-
mára teszünk szívességet, gyakran 
számítunk arra – akár csupán tudat 
alatt –, hogy majd viszonozzák azt 
számunkra. Ez csökkenti a jótett 
tisztaságát. Minél inkább számí-
tunk a viszonzásra, annál kevésbé 
önzetlen és ingyenes az általunk 
nyújtott szívesség. 

az öNzetleNSÉg mÉRtÉKe
Amikor a cödáká szót használjuk, 
érdemes a héber kifejezéshez ra-
gaszkodnunk, mert a szó gyöke-
rének nagy jelentősége van.  A cá-
di-kuf-dáled betűk egymást követve 
különböző dolgot jelenthetnek: 
igazságos, egyenes, megfelelő, in-
dokolt. A cödákára nagyon egyér-
telmű és részletesen meghatározott 
szabályok vonatkoznak, melyek 
előírják, hogy kinek, mikor és meny-
nyit kell adnunk. Előfordul, hogy 
azt mondhatjuk: „Teljesítettem a 
cödákára vonatkozó kötelezettsé-
gemet ebben a hónapban vagy egy 
bizonyos személy felé.” Ennek oka, 
hogy az előírások meghatározzák 
az adomány helyes és igazságos 
havi összegét, mely az egyén pénz-
ügyi helyzetétől függően változik. 
Az előírt összegnél nem vagyunk 
kötelesek többet adni. Ugyanígy 
kérhetünk adományként bizonyos 
összeget, de nem többet. Ez a cödá-
ká.

Ezzel ellentétben a cheszed lénye-
ge az elvártnál több jótett. Nem 
feltétlenül valamilyen jócselekedet-
re kell itt gondolnunk, ez bármire 
vonatkozhat, de a leggyakrabban 
olyan szívességre értjük, melynek 
megtételére valójában nem lenne 
semmi okunk. Ez kétféle módon 
valósulhat meg: tehetünk szívessé-

get egy olyan személy számára, 
akivel nem állunk kapcsolatban és 
semmilyen kötelezettségünk sincs 
irányába, vagy ismerjük az illetőt és 
kötelesek is vagyunk segíteni rajta, 
de mi az elvártnál többet teszünk 
érte. Az Örökkévalótól kapott sok 
jó például cheszednek számít, mert 
Istennek nincs efféle kötelezettsége, 
mi pedig nem érdemeltük ki.

JótÉKoNySágból JóSág
Mindezt figyelembe véve megért-
hetjük, hogy a cödáká alapvetően 
nem cheszed, de mégis azzá válhat, 
ha az elvártnál nagyobb mértékben 
teljesítjük. Az „a világ önzetlen jó-
cselekedetekre épül „zsoltárvers azt 
jelenti, hogy az Örökkévaló nagy-
lelkű jóakarata és bőkezűsége tartja 
fent világunkat, és ezt a cheszed szó 
fejezi ki, nem pedig a cödáká.

Minden parancsolatnak két ve-
tülete létezik: az ember és Isten kö-
zötti, illetve az ember és ember kö-
zötti. Nem elég, ha a Tórának csak 
az egyik oldalára figyelünk. Ha 
valaki közel akar kerülni Istenhez, 
akkor közel kell kerülnie embertár-
saihoz is.
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purim az igazi fel-
szabadult öröm ide-
je. ilyenkor minden 
kö  zös ségben hatal-
mas mu latsá go  kat 
szervez nek, melyeken 
jel  mez be öltözve ün-
nepelik a go nosz há-
mán pusztulását és a 
zsi dók megmenekülé-
sét. idén kü lönlegesen 
nagy öröm, hogy vi-
déki nagyvárosok is 
csatlakoz tak a felhőt-
len ünnepléshez, hi-
szen a főváros mellett 
Miskolcon és debre-
cenben is szerveztek 
ünnepi összejövetelt a 
lu bavicsi rabbik.

Miskolc
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debrecen

kEréNyi lászló kéPEi

tótH attila kéPEi



az oktatás elfelejtett MeGújulni
Nem elÉg SzeRetNi a gyeRmeKet, SzaKmai ÉS pSzicHológiai felKÉSzültSÉg iS Kell
fáradt gyerekek, kiégett tanárok, használhatatlan tankönyvek… mi történt az elmúlt évtizedekben 
a magyar oktatással? Hogyan jutottunk idáig? Van kiút? majoros máriával, a maimonidész gim-
názium matematikatanárával beszélgettünk. lefkovics Zsófi írásA

szőnyeg alá söpörte a problémákat. A 
rendszerváltás hozott egy lehetőséget. 
Magániskolák jöttek létre. 

Mit adtak hozzá a magyar oktatáshoz 
a magán- és alapítványi iskolák?
A nagy lelkesedésben sokan azt hitték, 
hogy elég szeretni a gyerekeket. Nem 
elég. Nagyon komoly szakmai és pszi-
chológiai felkészültséget igényel az, 
hogy megpróbáljunk egy úgynevezett 
gyerekbarát iskolát létrehozni, ahol 
úgy juttatjuk el a gyerekeket egy magas 
teljesítményhez, hogy közben boldog 
gyerekkoruk van. Ezek az intézmények 
inkább külsőségekben hoztak újat. Be-
vezették a szöveges értékelést, de nem 
dolgoztak ki egy megfelelő modellt 
hozzá. Persze több dologban jobbak 
tudtak lenni: a gyerekek kis csopor-
tokban tanulnak, új tantárgyakat pl. 
drámapedagógiát vezettek be, jobbak 
az infrastrukturális feltételek, fel tud-
tak venni több pszichológust, tágabb 
a tér. De ez pénzfüggő. A mi oktatá-
sunk a tudás átadásának tekintetében 
nem demokratikus, hetven éve nem az. 
Évtizedek óta a gyerekek 35-40%-a bu-
kik matematikából a felső tagozatban, 
25-30%-a magyarból eredménytelen. 
Nem a PISA felmérés óta van így, csak 
azóta beszélünk róla nyíltan.

Hogyan válhatna demokratikussá?
Az volna az ideális, ha a figyelem kö-
zéppontjába végre  az ismeretek fel-
épülésének sajátosságai kerülnének, 
azaz a gyerek eredményes tanítása 
kerülne a középpontba. Úgy gondo-
lom, hogy a legtöbb alapítványi iskola 
ebben nem tudott jelentős eredményt 
elérni. A módszertani kultúra kidolgo-
zása várat magára. 

Mi a helyzet körülöttünk, Európában?
Ha nem kapunk észbe, az európai hajó-
nak legfeljebb a partról integethetünk.  

Mi a legfőbb gond a magyar oktatási 
rendszerrel?
Nem kérdés, hogy elavult az oktatási 
rendszer, a módszertani kultúra na-
gyon régóta az, hiszen az elmúlt évti-
zedekben alig történt a lényeget érintő 
változás. A negyvenes évek végén 
szélesre tárták az iskolák kapuit, azt 
mondták, legyen az iskola mindenkié. 
Kötelezővé tették az általános iskolát, 
kinyitották a gimnáziumot, sokkal szé-
lesebb réteg számára vált elérhetővé 
az érettségi, mint korábban. A szovjet 
pedagógiai modellt vettük át, amely 
az életkori sajátosságok figyelembe vé-
tele helyett egyfajta mindenhatóságot 
tulajdonított az iskolának. További 
problémák adódtak abból is, hogy a 
gyerekek teljesen különböző hátterű 
családokból érkeztek az iskolába. A 
rendszerrel nem az a gond, hogy poro-
szos, vagy szigorú – ez egy nagyon fel-
színes, a lényeget nem érintő állítás – 
hanem az, hogy nem veszi figyelembe 
az életkori és kulturális sajátosságokat. 
Alapvető problémának érzem, hogy 
nem követte egy olyan módszertani 
kultúra Magyarországon az oktatást, 
ami figyelembe vette volna azt a tényt, 
hogy sok eltérő családból érkező gye-
rek van az iskolákban. A cél az lenne, 
hogy a hátrányosabb környezetből ér-
kező gyerek is jó teljesítményt tudjon 
produkálni.

A rendszerváltás sem hozott változást?
Nem. Nem az a baj, hogy van egy 
prob léma, hanem az, ha nem veszünk 
tu domást a problémáról. Megítélésem 
sze rint ma Magyarországon hetven 
éve nem veszünk tudomást arról, hogy 
a módszertani kultúrának fel kell nő-
nie ah hoz, hogy  képes legyen kezelni 
az egyéni tanulási sajátosságokat, a 
gyerekek értelmi fejlettségi szintjét és 
a családi háttérből fakadó különbsé-
geket. A szovjet pedagógiai modell a 

Majoros Mária
Matematika és orosz nyelv tanár-
ként kezdte pályafutását 1977-ben. 
a lauder Javne zsidó közösségi 
iskola matematika munkaközössé-
gének vezetőjeként (1991–2003) 
kidolgozta a tananyag egy olyan 
gondolkodásközpontú átrendezé-
sét, amelynek segítségével hama-
rabb lehet eljutni az érettségiig. 

1994-ben az EltE Bölcsészet-
tudományi karán pszichológiából 
doktorált, doktori értekezése címe: 
„A tipikus matematikai hibák mögött 
rejlő gondolkodási mechanizmusok”. 

Pedagógiai kutatásokat végző 
cégénél „A matematikai képessé-
gek fejlesztésének lehetőségei” cím-
mel vezetett akkreditált tanfolyamot. 

kutatásai során azt vizsgálja, 
milyen változásokra van szükség 
az oktatásban ahhoz, hogy a gye-
rekek a valódi intellektuális képes-
ségeiknek megfelelő teljesítményt 
tudjanak nyújtani. 

számos könyv és publikáció szer-
zője, ezek a teljesség igénye nélkül: 
a balkezes gyerek matematikatanu-
lása; oktassunk vagy buktassunk?; 
Hangsúlyeltolódások (a tehetség-
gondozás és a képességfejlesztés 
hasonlóságai és különbségei).

névjegy
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Európában figyelnek arra, hogy mi-
nél kisebb legyen a lemorzsolódás, 
mert az iskola feladata, hogy hasznos 
adófizető állampolgárokká váljanak a 
gyerekek. Tőlünk nyugatra évtizedek-
kel ezelőtt megfogalmazódott a life 
long learning-gondolata. Felismerték 
azt, hogy abban a környezetben, ahol 
élünk, várhatóan életünk során több-
ször kell szakmát váltani, tehát senki 
nem veszítheti el a tanulás iránti érdek-
lődését és szeretetét. Ezért az európai 
oktatási minisztériumok többsége 
na gyon nagy pénzt fordít hatékony 
ok tatási anyagok és olyan környezetet 
ki alakításához, ahol hatékony és élve-
ze tes az oktatás. Ha Angliában egy 
ta nár felmegy az internetre, megtalálja 
tan órákra lebontva a tantervet, óra-
vázlatokkal, segédanyagokkal, mód-
szer tannal. Magyarországon a tanár 
ma gára van hagyva. Egy tankönyv ma-
ximum a harminc százalékban hasz-
nálható.

Miért ilyen rosszak a tankönyvek?
Vannak a piacon monopolhelyzeteben 
lévő tankönyvek. Akik ezeket írják, ál-
talában nem látnak gyereket közelről. 
De ha mégis látnak, akkor gyakorló 
iskolában kiválogatott gyerekeket ta-
nítanak. Matematikából az amúgy is 
nagyon elméleti tankönyv eltolódott 
egy még inkább elméleti irányba. 
Hatodik-hetedik-nyolcadikban olyan 
dolgokat tanítunk a gyerekeknek, 
amelyek egyáltalán nincsenek a cse-
lekvés szintjén megalapozva. Tehát az 
absztrakciós folyamat sérül, hiszen az 
lenne a normális, hogy a diák a megta-
nulandó dolgokkal először tapasztalat 
szintjén találkozna, utána megpróbál-
ja szimbolikusan, ábrán, rajzon megje-
leníteni, majd jöhetnek a matematikai 
jelölések, az absztrakció. Ezt átlépik, a 
tankönyv rohan, csak a tananyag meny-
nyisége a fontos. 

Mit tehetnek a tanárok ebben a hely-
zetben?
A tanító tanárok szintjén nagyon nagy 
lenne az igény, hogy segítséget kapja-
nak, de a szakmai irányítás képviselői 
csak ülnek az erődítményeikben. Szá-
mukra az, hogy a tananyagot hogyan 
juttatjuk el a gyerekekhez, az a tanár 
és a gyerek problémája. Ha a gyerek 

nem tud eleget, akkor a gyerek hülye. 
A tanárok nem kapnak segítséget. Ren-
geteget dolgoznak. Ha egy tanár ered-
ményes akar lenni, sok tanítási anyagot 
kell önállóan kidolgoznia. Sokféle 
könyvvel jár órára. Hetven százalékban 
a tanár a tankönyvíró. Nem attól túlter-
heltek a tanárok, hogy sok órájuk van, 
hanem attól, hogy – ha nem akarnak 
frusztrálódn, hogy a gyerek nem érti a 
tananyagot – minden egyes órát külön 
fel kell építeniük. Ehhez nem kapnak 
segítséget. Mindenki magányosan 
küzd és ez halálosan kimerítő. Nin-
csenek állami tudásmérő tesztek sem, 
mindenki saját magának állítja össze 
a kérdéssorait. A háttérsegítség kb. 30 
százalékos, 70 százalékban a tanár in-
tuíciója, felkészültsége, szakmai tudása 
adja az oktatást.

Mennyire lehet a gyerekeket terhelni?
A gyerekek terhelhetők. Persze attól 
függ, mi történik az iskolában. A bri-
teknél sokszor dupla órákat tartanak, 
és a tanítás reggel fél 9-től délután fél 
5-ig tart. A gyerekek nem fáradnak el, 
ha nem úgy történik az oktatás, hogy 
áll kint a tanár és magyaráz. Egy hat-
van perces matematikaórán nyolc-tíz 
különböző tevékenység folyik. A szá-
megyenesen vagy kifejezetten az erre a 
célra kialakított 10 x 10-es szőnyegen 
lépegetve tanulnak összeadni, min-

denféle szemléltetés alkalmazásával 
segítik a fogalmak felépítését, rögzítik 
a tananyagot. Láttam olyan órát, ame-
lyen az összeadást úgy gyakorolták, 
hogy a gyerekek számokat tettek a 
fejükre és meg kellett keresni a pár-
jukat, akivel együtt húszat alkotnak. 
Mozgást, zenét visznek az órákba. Ha 
a gyerek nem unatkozik, életkorának 
megfelelő az oktatás, fegyelmezni sem 
kell. Akkor van baj, ha ülnie kell és a 
tábláról másolni.

Milyen lesz a Maimonidész Gimná-
zium? Mitől fog kitűnni az oktatási 
rendszerből?
Azért vagyunk nagyon szerencsés hely-
zetben, mert megvan a tapasztalatunk, 
amelyeket az állami és magániskolák-
ból hoztunk. Képzett, magas szak-
mai színvonalú tanárok jöttek össze. 
Minden adott ahhoz, hogy az iskola 
képes legyen megfelelni annak az elvá-
rásnak hogy tantárgyi szinten is magas 
színvonalú tudást adjon át úgy, hogy 
közben gyerekbarát marad, emellett 
egyéni fejlesztésre is koncentrál. Ezek-
nek a feltételnek csak nagyon magasan 
képzett tanárok felelnek meg. A gim-
názium vallási alapon szerveződik, ez 
egy nagyon erős morális tartást képes 
adni a gyerekeknek és az oktatási kör-
nyezet minőségét ez nagyon pozitívan 
tudja befolyásolni. 

Maimonidész nyílt nap, 2017. március 13.

2017 Március | egység 25

Fo
tó

: d
EM

Ec
s 

zs
o

lt



A közösségi részvétel további erősítéséhez, de még 
inkább az azt lehetővé tevő pénzügyi feltételek bizto-
sítása érdekében azonban még számos rossz beidegző-
dést kellene megszűntetni. A szocializmus helytelenül 
értelmezett közösségi szemlélete ugyanis a kívánt cél 
elérésével ellentétes irányban hatott. A felelősségek 
átruházásának kifinomult rendszerét működtetve, a 
vezetőknek sikerült elérniük, hogy a teljesítményelv 
háttérbe szorulásával párhuzamosan uralkodóvá vál-
jon egy korábban ismeretlen, a közösség szempontjaira 
érzéketlen, pusztán alanyi jogosultságokat feltételező 
szemléletmód. A társadalom erőszakos átalakításának 
kísérlete kiölte az emberekből az adományozó kedvet, 
jóllehet a legtöbb esetben nem is igen lett volna miből 
nemes célokat támogatni. A hitélethez való hozzájáru-
lás pedig nehezen értelmezhető, ezért a legtöbb eset-
ben szóba sem kerülő, távoli lehetőség maradt. Noha 
történtek változások, a legutóbbi időkig inkább az 
számított kivételnek, amikor a közösségeket szellemi 
és anyagi javakkal ellátó hitközségek maguk is begyűjt-
hettek némi hozzájárulást híveiktől. 

a zSidóSág cSeleKvő RÉSzvÉtelRe taNít
Márpedig a Nyugat-Európában és az Atlanti-óceán túl-
partján magától értetődőnek számít, ha egy közösség 
elsősorban tagdíjakból, önkéntes felajánlásokból tartja 
fent illetve fejleszti saját magát. Az önkéntes, tevékeny 
részvétel a közösség építésében nem csupán a felelős-
ség, a kompetencia érzésével ruházza fel a hívőket, 
hanem része annak a fejlődési útnak is, amely a zsidó 
vallásban szervesen összefonódik a személyes élet-
feladat teljesítésével. A fejlődés ugyanis a jól hangzó 
elhatározások helyett cselekvő részvétellel, személyes 
áldozatvállalással van kikövezve. Persze a teljes mér-
tékben önfenntartó működés egyelőre messzebb van a 
jelenlegi viszonyoktól, mint a szolgai lét Egyiptoma az 
Ígéret földjétől. Mindazonáltal az elmúlt évtizedek so-
rán történtek kedvező lépések a felelősségek optimális 

Hol vaNNaK a felelőS polgáRoK?
A magyarországi zsidó – és nemcsak zsidó – egyhá-
zak régóta égető, és a XX. század számos máig ható 
kártéteményét plasztikusan megmutató problémája, 
hogy nehéz megnyugtató megoldást találni a hitéleti 
tevékenységek finanszírozására. A kérdés természete-
sen nehezen választható el az ország többi, egyaránt az 
egymást váltó tekintélyuralmi rendszerek kollektivista 
ámokfutásában gyökerező gondjától. A kontinens nyu-
gati feléhez képest amúgy is jelentős késéssel megin-
duló, és ki igazán soha nem teljesedett polgárosodási 
folyamatot előbb a Vészkorszak, majd a szocializmus 
vállalkozás- és magántulajdon ellenessége akasztotta 
meg legalább egy emberöltőre. Ha ehhez hozzávesszük 
a szocializmus időszakát jellemző zsigeri ellenszenvet a 
vallásgyakorlás iránt, értehetővé válik, hogy a köztársa-
ság megszületésének hajnalára miért veszítette el a Ma-
gyarországon élő zsidók döntő része csaknem teljesen 
kötődését saját zsidóságához.

Valóban, a baloldali vezetés évtizedeken keresztül 
mindent megtett a hitélet visszaszorítása érdekében. 
A korábbi sokszínűséget megszűntetve hatalmi szóval 
egységesítette és a politikai érdekeinek kiszolgálójává 
züllesztette a hitközségi működést. A közösségi intéz-
ményrendszer ennek megfelelően a rendszerváltásra 
romokban hevert. A szocialista nomenklatúra által mo-
nopolhelyzetbe hozott zsidó képviselet vezetői hirtelen 
legitimációs vákuumba kerültek, és gyakorlatilag nem 
létezett egészséges zsidó közélet.

Szerencsére a helyzet mára gyökeresen megváltozott. 
A nehézségek ellenére az elmúlt két évtizedben a zsidó-
ság valóságos újjászületésének lehettünk tanúi Magyar-
országon. Az idősebb nemzedék is fokozatosan felismeri, 
hogy a származás Kádár-korszakban általánossá lett el-
hallgatása után lehet és érdemes is beszélni a közösséget 
érintő kérdésekről. Mindezen túl létrejött egy, a saját zsi-
dóságára büszke, fiatalokból álló réteg is, amely a gyer-
mekeit már feltehetően zsidó szellemben fogja nevelni.

egyre növekvő 
adoMányozókedv
egy SzázalÉK adaKozáSi teNdeNciáK a zSidó KözöSSÉgbeN

Ahhoz, hogy egy közösség fenn tudja tartani magát, szüksége van arra, hogy tagjai felismerjék: 
közös céljaik eléréséhez mindenkinek áldozatot kell hozni. ez a felismerés, a társadalmi felelősség-
vállalás sok ok miatt nehezen működik a mai magyar zsidó közösségben. Az emiH a szemléletfor-
máláshoz az 1%-os kampányt is felhasználja. réti János írásA
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megosztása felé. A zsidó érdekképviselet szocializmus 
korából megörökölt monopóliuma megszűnt, több tu-
catnyi ifjúsági és kulturális szervezet jött létre, újabb, 
eltérő felfogást valló hitközségek alakultak. Az állami 
támogatás és az azt kiegészítő, javarészt külföldi ma-
gánszemélyektől, alapítványoktól érkező támogatási 
összegek mellett a vallási szervezetek ma már az 1%-os 
adófelajánlásokkal is gazdálkodhatnak. 

A döntés, amellyel az adózók kijelölik az egyházakat 
és a civil szervezeteket az adóbefizetések 1+1 százalé-
kával támogató felajánlások kedvezményezettjeit, mára 
részévé vált a bevallások leadásának határidejét meg-
előző kapkodásnak. Korábban sokan hagyták az utolsó 
pillanatra a döntést, választottak hasraütés-szerűen az 
alapítványok túlcsorduló kínálatából vagy hárították el 
a választás terhét azzal, hogy a tőlük származó csekély 
összeg amúgy sem sokat változtatna a kedvezménye-
zettek gazdasági helyzetén. Sokáig ugyanez jellemezte 
az egyházak támogatását is. A túlnyomórészt vallásta-
lan magyarországi zsidók többsége évekig nem érzett 
kényszert arra, hogy a vele gyakran semmilyen kap-
csolatban sem álló, átláthatatlanul működő, monolit 
hitközséget további összegekkel gazdagítsa. Bár a jól 
ismert szervezeti formákkal kapcsolatos bizalmatlan-
ság valamelyest még ma is jellemző, a rendszerváltás 
utáni zsidó újjászületés a hazai hitélet színesedését is 

magával hozta. A kibővült palettával ismerkedve, és a 
pozitív zsidó identitás általánosabbá válásával lassan a 
különböző zsidó szervezetek által megjelölt célok tá-
mogatása is a megfontolásra érdemes lehetőségek közé 
került. 

az 1 SzázalÉK HatÉKoNy eSzKöz 
a Jövő ÉpítÉSÉbeN
A kialakuló, majd fokozódó hitközségi versenyben el-
sőként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) ismerte fel, hogy a sokszínű programkínálat 
mellett az 1 százalékos adófelajánlások rendszere is 
alkalmat teremt a személyes döntések súlyának tuda-
tosítására és a fontosnak ítélt célok, gondolatok széles 
körű bemutatására. Az EMIH ennek megfelelően már 
2008-ban Budapest legforgalmasabb közterületein 
hirdette, hogy „Zsidónak lenni jó!”. A származást, illetve 
az ahhoz kapcsolódó gazdag örökséget érdemes jó 
szívvel, pozitív célokat kijelölve vállalni. A zsidóság 
ugyanis nem valamiféle negatív dolog, ezért az identi-
tást sem negatív élményekből kiindulva, hanem a több 
évezredes hagyománykincs gazdag tárházából merítve, 
a jövő építésének szándékával célszerű meghatározni. 
A 2011-es kampány alkalmával a hitközség már zsidó 
viccekkel erősítette tovább a zsidóság örömteli megé-
lésének az üzenetét. A főváros számos pontján feltűnő 
plakátok mindemellett párbeszédre hívták a többségi 
társadalom tagjait is, akik a rendhagyó módon meg-
fogalmazott üzenetek láttán elgondolkozhattak azon, 
hogy mi is a saját viszonyuk a zsidó származású em-
bertársaikhoz. Szoktak-e, illetve milyen szándékkal és 
módon tudnának közeledni hozzájuk, ha arra kerülne 
a sor.

az EMiH mindig azt hangsúlyozta, hogy a pozitív zsi-
dó identitás kialakítását tekinti a legfontosabb céljá-
nak. Pozitív, példaértékű személyiséget azonban csak 
úgy lehet kifejleszteni, ha valaki minél teljesebben 
megismeri a hagyományait, majd elkezd azok szelle-
mében élni. Ezzel a bénító múltba fordulást végre fel-
válthatja a jövő felelős alakítására irányuló késztetés. 
ám ez egyedül a világ és önmagunk jobbításán ke-
resztül képzelhető el. Ehhez tetteken, segítségnyújtá-
son és a hiányosságok megszűntetésén át vezet az út. 
Ez a zsidóság felelőssége: apró lépésekben jobbá, 
élhetőbbé, igazságosabbá tenni a környezetünket!

  

Chábád Lubavitch 
Zsidó Nevelési és 

Oktatási Alapítvány: 
2.123.085 Ft

567 fő 

Mazsihisz Szeretet-
kórházért Közhasznú 

Alapítvány: 
1.724.957 Ft

277 fő 

MAGYARORSZÁGI 
ZSIDÓ SZOCIÁLIS 

SEGÉLY ALAPÍTVÁNY: 
1.069.125 Ft

200 fő  

VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA 
ALAPÍTVÁNY (LAUDER 

JAVNE ISKOLA): 
1.212.371 Ft

179 fő 

ALKOTÓ IFJÚSÁG 
ALAPÍTVÁNY (SCHEIBER 
SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA):
524.877 Ft

161 fő 
-11%
-14%

+33% 
+19%

+56%
-18%

-18%
+4%

   

Chábád Lubavitch 
Zsidó Nevelési és 

Oktatási Alapítvány: 
2.827.001 Ft 

676 fő 

Mazsihisz Szeretet-
kórházért Közhasznú 

Alapítvány: 
2.049.580 Ft 

225 fő 

MAGYARORSZÁGI 
ZSIDÓ SZOCIÁLIS 

SEGÉLY ALAPÍTVÁNY: 
876.469 Ft 

208 fő 

VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA 
ALAPÍTVÁNY (LAUDER 

JAVNE ISKOLA): 
1.286.576 Ft

191 fő 

ALKOTÓ IFJÚSÁG 
ALAPÍTVÁNY (SCHEIBER 
SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA):
466.376 Ft 

138 fő 

   

Chábád Lubavitch 
Zsidó Nevelési és

Oktatási Alapítvány: 
2.876.039 Ft

738 fő

Mazsihisz Szeretet-
kórházért Közhasznú 

Alapítvány:
1.818.533 Ft

248 fő

MAGYARORSZÁGI 
ZSIDÓ SZOCIÁLIS 

SEGÉLY ALAPÍTVÁNY: 
961.799 Ft

217 fő

VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA 
ALAPÍTVÁNY (LAUDER 

JAVNE ISKOLA):
 1.676.934 Ft

212 fő

ALKOTÓ IFJÚSÁG 
ALAPÍTVÁNY (SCHEIBER 
SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA:
378.118 Ft

106 fő
 

2013 -AS ADÓÉV 2014 -AS ADÓÉV 2015-ÖS ADÓÉV 

A 2013/14-ES, 2014/15-ÖS ÉS 
A 2015/16-OS 1%-OS ZSIDÓ ALAPÍTVÁNYI 

TÁMOGATÁSOK EREDMÉNYEI 

+6%
+6%

-19%
-24%

+2% 
+9%

-12%
+10%

+9%
+4%

+30%
+10%
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SzociáliS felelőSSÉgvállaláS NÉlKül NiNcS 
gyaRapodó zSidóSág Sem
Miután ma Magyarországon a gyermekek mintegy  
1 százaléka él állami gondozásban az országban mű-
ködő, több mint 600 gyermekotthon valamelyikében, 
az EMIH 2016 elején úgy döntött, hogy először négy 
hazai gyermekotthont fog a lehetőségeihez mérten 
támogatni, és ehhez a támogatók segítségét kéri. Az 
otthonok jelentős része anyagi gondokkal küzd, és 
talán ennek is köszönhető, hogy az érintett, nagyjá-
ból 21.500 fiatal fele gondolkozott már azon, hogy az 
életének semmi értelme sincs. A CEDEK ezért kivá-
lasztott négy, sem az EMIH, sem a szeretetszolgálat 
szervezetéhez nem kapcsolódó otthont a fővárosból, 
Békéscsabáról, Hajdúnánásról és Szekszárdról, és az 
ott lakó gyermekek körülményeinek javítása érdekében 
intenzív kampányba kezdett. 

A felhívással az EMIH korábban egyetlen zsidó 
hit köz ség által sem járt úton indult el. A kimondottan 
zsi dó profilú, tehát a közösség mindennapi működését 
közvetlenül érintő témák felvetése helyett a társada-
lom egésze számára fontos ügyet állított a figyelem 
kö zéppontjába. Az 1 százalékos aktivitás a CEDEK 
meg kezdett munkáját kapcsolta következő fokozatba 
am biciózus célkitűzéseivel. Természetesen a kam-
pány ki dolgozói mindvégig tisztában voltak azzal, 
hogy a fel hívás önmagában nem fogja megoldani a  

2015-ben az oktatás került a kampány középpontjá-
ba, hiszen a tanulás a zsidó vallás talán legfontosabb 
fundamentuma. Az EMIH azzal kívánta a már meglé-
vő és potenciális híveit szembesíteni, hogy prosperáló 
jövő nehezen képzelhető el megfelelően képzett, és a 
saját hagyományai ismeretében szilárd erkölcsi alapo-
kon álló következő nemzedékek nélkül. A hitközség 
vezetése nem beszélt a levegőbe: ma már az ország 
egyetlen héber-magyar kéttannyelvű bölcsődéjének, 
óvodájának és általános iskolájának otthont adó Bét 
Menáchem oktatási központ, illetve az idén szeptem-
bertől a Maimonidész Gimnázium jelenthet kapaszko-
dót a zsidó fiatalok számára az eredményes, egyúttal a 
zsidó értékekhez ragaszkodó élethez. A Kóser 1 száza-
lék szlogen alatt futó kampány már 1.837 állampolgárt 
győzött meg arról, hogy érdemes az EMIH által fon-
tosnak tartott célokat támogatni. 

A hitközség azonban nem érte be az elért eredmé-
nyekkel és még több potenciális támogatót kívánt meg-
szólítani. Ehhez kapóra jött, hogy az EMIH már évek 
óta szerette volna összehangolni, azaz profi módon 
működő szervezetbe integrálni szociális tevékenységét. 
2015-ben született meg a vezetőségben a gondolat, 
hogy létrehozzon egy saját szeretetszolgálatot. A szo-
ciális intézmény, a CEDEK már a megalakulása évé-
ben mintegy 4 millió forint értékben támogatta nagy 
mennyiségű, alapvető gyógyszerrel és gyógyászati se-
gédeszközzel az elhúzódó háború miatt válsággal küz-
dő, ukrajnai nélkülözőket. Már ez az akció is jelezte, 
hogy a hitközség a CEDEK révén a korábbinál több 
területre tud koncentrálni a segítségnyújtás terén. A 
szeretetszolgálat célja, hogy minél több rászorulónak: 
betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, valamint 
hátrányos helyzetűeknek és hajléktalanoknak nyújtson 
segítséget – nemre, korra és származásra tekintet nél-
kül. Munkájukat ma már több mint 200 önkéntes segíti 
a rendszeressé vált ételosztásokon és egyéb karitatív 
tevékenységek során. Mindezek fényében talán nem 
meglepő, hogy az EMIH a 2015/16-os 1 százalékos 
kampány során a szociális segítségnyújtás jelentőségére 
és a CEDEK tevékenységére hívta fel a már meglevő és 
a lehetséges hívek figyelmét.

mélyszegénységben élők összetett problémáját Ma-
gyarországon. Mindazonáltal a kezdetektől fogva re-
ménykedtek abban, hogy a példát – amennyiben sike-
ressé válik – a jövőben egyre többen követik majd, és 
az esetleges kritikusok is a kilátástalan helyzetben élők 
támogatását választják végül. Természetesen azt sem 
szabad elfelejteni, hogy ma még mindig viszonylag ke-
vesen kötődnek tudatosan saját zsidóságukhoz, illetve 
valamely aktív közösséghez. Márpedig az 1 százalékos  

  

MAZSIHISZ
42,262,366 Ft

7.082 fő

EMIH
7.577.902 Ft

1.520 fő

MAOIH
1,706,675

232 fő 

+0,8%
+0,3%

+31,1%
+20,8%

+7,5%
+18,5%

   

MAZSIHISZ
42.603.481 Ft

7.104 fő

EMIH
9.935.203 Ft

1.837 fő

MAOIH
1.834.126 Ft

275 fő 

2013 -AS ADÓÉV 2014 -AS ADÓÉV 

A 2013/14-ES, 2014/15-ÖS ÉS 
A 2015/16-OS 1%-OS ZSIDÓ EGYHÁZI 

TÁMOGATÁSOK EREDMÉNYEI 

+9,9%
+4%

+65,3%
+54%

+29,3%
-7,6%

   

MAZSIHISZ
46.818.930 Ft 

7.380 fő

EMIH
16.420.524 Ft

2.828 fő

MAOIH
2.370.726 Ft

254 fő 

2015-ÖS ADÓÉV 
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Eddig úgy tűnik, az EMIH számításait siker koro-
názta. A 2015/16-os 1 százalékos kampány során a kö-
zösség példátlan mértékben, közel 1000 fővel növelte a 
támogatói számát, ami 50 százalék feletti emelkedést je-
lent. Ezzel párhuzamosan a zsidó felekezetek összessé-
gében is javítani tudták az előző évi eredményüket: míg 
a 2014/15 évben 9.200 körül volt a felajánlók száma, 
addig tavaly a zsidó ügyek támogatói megközelítették 
a 10.500-as létszámot. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a valamely zsidó egyházat támogató új felajánlók 80 
százaléka az EMIH mellett tette le a voksát. Ráadásul 
a kampány sikere úgy tűnik, a MAZSHISZ vezetését is 
meggyőzte arról, hogy az alapvető szociális ügyek nyílt 
felvállalása a magyarországi zsidóság számára is vonzó 
irányt jelent. A kezdeti kritikus hangok után ugyanis 
a neológia újabban már maga is nyugdíjasok fotóival 
és elvégzett egészségügyi fejlesztésekkel kampányol az 
egy százalékos adófelajánlásokért az egyik legnépsze-
rűbb internetes hírportálon.

A fentiek fényében nincs mit csodálkozni azon, hogy 
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az idei 
1+1 százalékos kampány során is szociális segítség-
nyújtásra kéri fel a támogatóit. A CEDEK 2017-ben is 
folytatja a rászorulók megsegítését a gyermekotthonok 
támogatásán és a rendszeres étel- és plédosztáson túl egy 
újabb, jelentős vállalás megvalósításán keresztül is. Az 
EMIH szociális áruháza idén nyílik meg Budapesten, 
a Baross utcában. A CEDEK olyan adományboltot sze-
retne életre hívni, ahova rendszeresen betérhetnek azok, 
akiknek szükségük van tiszta ruhára vagy könyvekre, a 
mindennapi élethez szükséges eszközökre. Az épület 
emellett a tervek szerint kismamák találkozóhelye, mo-
soda és közösségi tér is lesz egyben. Az új vállalkozás 
elindítása és a szociálisan nehéz helyzetben lévő cso-
portok lassan megszokottnak mondható segítése mind 
olyan feladatok, amelyek teljesítésére a tapasztalatok 
szerint valós igény mutatkozik a zsidó közösségen belül. 
Az, hogy ez valóban így van-e, kiderül az idei adófel-
ajánlások során. Az EMIH vezetése addig is bízik ab-
ban, hogy a zsidó közegben eleddig szokatlan szerepvál-
lalása, szociális programjai és állásfoglalásai révén egyre 
többen veszik magukra az adományozás felelősségét, és 
kezdik el a közélet ügyeit a zsidóság hagyományos forrá-
saitól is elválaszthatatlannak látni Magyarországon.
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felajánlás időszaka és az ahhoz kapcsolódó kampá-
nyok remek lehetőséget teremtenek az identitáskép-
zésre is.

  

MAZSIHISZ
42,262,366 Ft

7.082 fő

EMIH
7.577.902 Ft

1.520 fő

MAOIH
1,706,675

232 fő 

+0,8%
+0,3%

+31,1%
+20,8%

+7,5%
+18,5%

   

MAZSIHISZ
42.603.481 Ft

7.104 fő

EMIH
9.935.203 Ft

1.837 fő

MAOIH
1.834.126 Ft

275 fő 

2013 -AS ADÓÉV 2014 -AS ADÓÉV 

A 2013/14-ES, 2014/15-ÖS ÉS 
A 2015/16-OS 1%-OS ZSIDÓ EGYHÁZI 

TÁMOGATÁSOK EREDMÉNYEI 

+9,9%
+4%

+65,3%
+54%

+29,3%
-7,6%

   

MAZSIHISZ
46.818.930 Ft 

7.380 fő

EMIH
16.420.524 Ft

2.828 fő

MAOIH
2.370.726 Ft

254 fő 

2015-ÖS ADÓÉV 
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a cedek legFonTosabb eredMényei 
az ElMÚlt éV soráN

 február 3.  melegételosztás a Felvonulási téren
 március 22. melegételosztás a Blaha lujza téren
 április 20. melegételosztás a Bókai János 
  és a Práter utcák sarkán
 május 3. a cEdEk 60 gyereket látott 
  vendégül a Fővárosi állatkert 
  a támogatott gyermekotthonokból
 május 25.  melegételosztás a Hősök terén
 június 15.  adomány küldése 100 nehéz 
  helyzetben élő család részére
 augusztus 8.  melegételosztás a Hősök terén
 augusztus 18.  közösségi gyűjtés egy egyedülálló, 
  lakhatás- és munka nélkül élő 
  kismama részére
 szeptember 28. melegételosztás a zsilipben
 szeptember 16. a Baross utcai cEdEk iroda 
  megnyitása
 október 21. adomány küldése 130 nehéz 
  helyzetben élő család részére
 október 26.  melegétel-osztás a zsilipben
 november 9. 56 tonnányi adomány indulása 
  kárpátaljára
 november 23. melegételosztás a zsilipben
 december 28. hanukai melegétel-osztás 
  a Blaha lujza téren

 január 5. segítségnyújtás borsodi családok 
  részére
 január 17. rászoruló családok megsegítése 
  a miskolci lyukóvölgyben 
 január 25.  melegételosztás az almássy téren
 február 22. melegételosztás az almássy téren
 február 26. a cEdEk 20 gyereket látott 
  vendégül az operaházban 
  a támogatott gyermekotthonokból
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Honnan jött az ötlet, hogy kibővítsék a szeretetszol-
gálat tevékenységét az adománybolttal?
A CEDEK rengeteg ruha-, valamint műszakicikk-ado-
mányt kap. Minden hónapban küldünk név re szóló 
ado mánycsomagokat családoknak a beérkezett kérések 
alap ján. Az önkénteseink rakják össze és a DHL szállítja 
ház hoz, mert van olyan rá szo ru ló, aki még a postaköltsé-
get sem képes kifizetni. A raktárunk azonban általában 
fel van töltve, így gondoltunk arra, hogy közvetlenebb 
formában is eljuttatjuk azoknak, akiknek szükségük van 
valamire. Közben megkeresett minket Vas Edit, hogy 
szeretne egy adományboltot nyitni. Így a mi kezdetektől 
dédelgetett ötletünk és Edit elképzelése egy fantasztikus 
véletlen során összetalálkozott. Kiváló lehetőséget kap-
tunk így, jó helyen vagyunk itt a belvárosban, olyan kör-
nyéken, ahol sok a rászoruló. 

Hogyan működik majd az adománybolt? 
Kiválogatás után értékesítjük a ruhákat, egyebeket. 
Mindennek lesz ára, de ha valaki nem tudja az adott 
áron megvenni, akkor egy jelképes összegért elviheti. 
Ezzel támogatja a vevő és az adományozó is a szeretet-
szolgálatot.

Szeretnénk meghonosítani Magyarországon azt a 
fajta adományboltot, ami nem turkáló. Olyan tárgya-
kat szeretnénk odaadni, amik minőségiek, tiszták, akár 
újak, csak az adományozónak már nincs ezekre szüksé-
ge. Ruhaneműk, játékok, főleg a háztartásban használ-
ható műszaki cikkek, könyvek is behozhatóak hozzánk. 
Amikor azt kérdezik a felajánlók, hogy mit adhatnak, 
általában azt mondjuk, hogy mindent. Minden olyas-
mi, ami szép állapotú, hibátlan, és amit tudnak hasz-

a tanszerek megvásárlása nagyon sok családnak óriási 
terhet jelent, főleg ha több gyermek is van a családban. 

Kik dolgoznak/dolgozhatnak az adományboltban?
Leginkább az önkéntesek, akik folyamatosan regiszt-
rálhatnak a honlapunkon (www.cedek.hu).

Az adománybolt ötletét továbbfejlesztve arra gondol-
tunk, hogy központi találkozóhelyet alakítunk ki. Pél-
dául kisgyermekeseknek, akik nem tudnak elmenni ját-
szóházba (mert messze van, mert nincs rá pénzük), vagy 
esetleg nyugdíjasoknak, hogy jó társaságban legyenek. 

Úgy tervezzük, hogy az adománybolt mögött lesz 
egy játszószoba, ahol biztosítanánk a gyermekfelügye-
letet. Amíg az anyuka segít szortírozni a ruhákat, a 
gyermekekkel szakember foglalkozik. Készülne továb-
bá egy mosókonyha, ahol az önkéntesek, anyukák ki-
mossák, ki vasalják a kiválogatott ruhákat, tudnak egy-
mással be szélgetni, amíg a gyerekek játszanak.

Mire fordítja a CEDEK a bevételt?
A befolyó pénzt a szeretetszolgálat visszaforgatja étel-
osztásra, gyermekotthonok támogatására vagy külföl-
dön tanuló gyerekeknek ösztöndíj-támogatásra fordít-
juk. Ha ez állandó bevételt hoz, akkor nyilván tudunk 
más programokat is támogatni, fejlődni, fejleszteni. A 
legfőbb célunk, hogy minél több rászorulót tudjunk 
támogatni, hiszen minden segítség számít.

adoMánybolt – mindenkinek
tavasszal nyílik a CeDek szeretetszolgálat Adományboltja a Viii., Baross utca 61. szám alatt. 
ennek kapcsán beszélgettünk szilágyi nórával, a CeDek vezetőjével. JuhásZ vAli írásA

a 2016. évre vonatkozóan a NaV elkészíti az szJa bevallás 
tervezetet minden olyan adózó részére, akiről a munkaadója 
az év folyamán adatot szolgáltatott.

ha ön 2017. május 22-ig nem ad be adóbeval-
lást, akkor a nav által elkészített adóbevallása vá-
lik véglegessé.

2017. januárban a NaV erről az új lehetőségről értesíti önt, 
és külön felhívja a figyelmet a levél mellékleteként megküldött 
1%+1%-os felajánlás kitöltésére, ugyanakkor a levélben nem 
lesz feltüntetve a postázási cím.

amennyiben a NaV által elkészített bevallás mellett dönt, az 
1+1%-os felajánlását ebben az esetben el kell juttatni a NaV 
bármely igazgatóságára vagy ügyfélszolgálatára. 

amennyiben támogatni szeretné az EMiH-het szJa 1%-ának 
felajánlásával, a felajánlói szelvény kitöltése után a térítésmen-
tesen elküldhető, előre megcímzett borítékba helyezze be azt, 
és adja fel postán.

nálni a rászorulók. Ha itt 
az adományboltban nem 
fér el vagy hirtelen túl sok 
felajánlás érkezik, akkor 
természetesen mindig van 
olyan, akinek el tudjuk 
küldeni. A kérések leg-
nagyobb százaléka úgy 
érkezik, hogy szülők kér-
nek a gyerekeiknek, mert 
az a legfontosabb, hogy a 
gyerekeknek legyen ruhá-
ja, tanfelszerelése, iskola-
táskája. Különösen ősszel 
sok a megkeresés, amikor 
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Egy napon, nem sokkal peszách ünnepének beköszönte 
előtt egy ismeretlen, idős vándor érkezett Bagdad zsidó-
negyedébe. Furcsállotta, hogy milyen csendesek az utcák 
éppen most, amikor mindenkinek sürögnie-forognia kel-
lene és az ünnepre készülni. Megkereste a zsinagógát, 
belépett az udvarba, és letelepedett, hogy megpihenjen, 
egyen és igyon. Alig harapott azonban egyet a zsákjából 
előkotort szárított fügéből, amikor arra lett figyelmes, 
hogy a zsinagógából nagy kiáltozás, jajveszékelés hallat-
szik. Amint belesett, látta, hogy több száz, síró-rívó zsidó 
imádkozik odabent.

„Mi történt?” – kérdezte a hozzá legközelebb álló 
férfitól. A férfi elmesélte neki, hogy a kalifa elrendelte, a 
zsidók állítsanak elő maguk közül egy embert, aki – akár-

Elijáhu Bagdadban dénes AnnA MeséJe

ahogy kérte, és hamarosan a kalifával szemközt találta 
magát. „Nos” – kezdte megfontoltan az uralkodó –, „hall-
juk, milyen csodát mutatsz be nekünk?” – A szakállas, 
toldott-foldott ruhájú látogató magabiztosan így felelt: 
„Nagyságos kalifa! Olyan csodát mutatok neked és egész 
udvarodnak, mely vetekszik még Mózes mesterünk tette-
ivel is. Egy karddal levágom egy ember fejét, aztán újra 
összerakom és életre keltem őt! Van azonban egy felté-
telem. Birodalmad legeslegbölcsebb és legeslegokosabb 
emberének fejét kell levágnom, másként nem sikerül a 
csodatétel.”

A király hitte is, nem is a dolgot, de már nem futamod-
hatott meg. Körülnézett a teremben, hogy ki is lehetne 
az, akin ez a furcsa szerzet bemutatja csodatevő képes-

ségét. Pillantása végül saját 
tanácsadóján, Musztafán 
állapodott meg, aki köztu-
dottan birodalma legböl-
csebb embere volt. Még meg 
sem szólalhatott, a gonosz 
tanácsadó már tiltakozott is: 
„Hazudik, hazudik! Senki 
nem tudja visszaragasztani 
egy ember levágott fejét!” – 
„Elképzelhető…” – mondta 
a kalifa. – „De mi van, ha 
mégis igazat mond? Nem 
kockáztathatjuk birodal-
munk minden lakójának 
jólétét. Egyébként is, nem te 
voltál-e az, aki azt javasolta, 
hogy űzzük ki a zsidókat, 
hogy elkerüljük a veszélyt?”

„Hozzátok a kardot!” – rendelkezett a kalifa. – „Musz-
tafa önként jelentkezett a feladatra.” – A gonosz tanács-
adó azonban remegni kezdett, és így kiáltott: „Nem, nem! 
Mindent bevallok! Hazudtam nektek, és igazságtalanul 
vádoltam meg a zsidókat.” – Azzal kirohant a palotából, 
és nem látták soha többé. A kalifa eltörölte a rendeletét, 
visszaengedte a vándort az övéi közé, és kihirdette, hogy 
a zsidók addig maradhatnak Bagdadban, ameddig csak 
szeretnének. Az ismeretlen visszatért a zsinagógába, ahol 
üdvrivalgással fogadták őt. Bőséges lakomával, dallal és 
tánccal ünnepelték a bagdadi zsidók csodás megszaba-
dulásukat, és hálás szívvel mondtak köszönetet az Örök-
kévalónak.

Hajnalig tartott a vidám mulatozás. Amikor az utolsó 
poharat is kiitták, az utolsó hálaimát is elmondták, arra 
lettek figyelmesek, hogy az ismeretlen vándor eltűnt. 
Abban a pillanatban megértették: az Örökkévaló Élijáhu 
prófétát küldte el népéhez, hogy megmentse őket a szám-
űzetéstől.

csak Mózes –, a nép vezetője, és 
képes csodákat tenni. Ha nem 
találnak valakit – panaszolta 
a férfi –, a kalifa mindnyájukat 
kiűzi Bagdadból. Ezért az egész 
közösség összegyűlt, böjtölt és 
Istenhez könyörgött segítségért.

A vándor másokat is meg-
kérdezett, és lassan megértette, 
mi történt valójában. Volt a 
kalifának egy gonosz tanács-
adója, Musztafa, aki különös-
képpen gyűlölte a zsidókat. 
Elhitette uralkodójával, hogy a 
zsidók mind hazug tolvajok, és 
ezért azonnal ki kell őket űzni 
Bagdadból. Musztafa azt is el-
mesélte neki, milyen csapások 
érték a fáraót Egyiptomban. A 
kalifa félni kezdett: mi lesz, ha az ő városában élő zsidók 
közt is akad egy olyan vezető, aki csapásokkal támadja 
meg őt? Ezért kihirdette: a zsidóknak fel kell mutatniuk 
egy csodatevő vezetőt. Ha pedig nem teszik, nyomban el 
kell hagyniuk Bagdadot. 

A vándor néhány percig hallgatott, majd az egyik rabbi 
fülébe súgott valamit, aki továbbsúgta a következőnek, és 
hamarosan izgatottan pusmogott mindenki a zsinagóga 
belsejében. Majd a legidősebb és legtekintélyesebb rabbi 
a helyiség közepére állt, és hangosan így szólt:

„Barátaim, ez a bölcs vándor azt mondja, vállalja, hogy 
most rögtön elmegy a kalifa palotájába, és megmenti a 
bagdadi zsidókat. Indulj hát utadra, vándor, mi pedig 
folytatjuk az imádkozást és a könyörgést Istenhez, a si-
keredért.”

A vándor elindult, és hamarosan elérkezett a palotá-
hoz. Bedörömbölt a kapun, és fennhangon így kiáltott: 
„Én vagyok a bagdadi zsidók vezetője, aki képes cso-
dákat tenni. Vezessetek azonnal a kalifa elé!” –Úgy lett, 

a 2016. évre vonatkozóan a NaV elkészíti az szJa bevallás 
tervezetet minden olyan adózó részére, akiről a munkaadója 
az év folyamán adatot szolgáltatott.

ha ön 2017. május 22-ig nem ad be adóbeval-
lást, akkor a nav által elkészített adóbevallása vá-
lik véglegessé.

2017. januárban a NaV erről az új lehetőségről értesíti önt, 
és külön felhívja a figyelmet a levél mellékleteként megküldött 
1%+1%-os felajánlás kitöltésére, ugyanakkor a levélben nem 
lesz feltüntetve a postázási cím.

amennyiben a NaV által elkészített bevallás mellett dönt, az 
1+1%-os felajánlását ebben az esetben el kell juttatni a NaV 
bármely igazgatóságára vagy ügyfélszolgálatára. 

amennyiben támogatni szeretné az EMiH-het szJa 1%-ának 
felajánlásával, a felajánlói szelvény kitöltése után a térítésmen-
tesen elküldhető, előre megcímzett borítékba helyezze be azt, 
és adja fel postán.



Mázas cserépedények, vaslábosok, porcelántányé-
rok a polcokon. Miről mesélnek nekünk ezek az edé-
nyek? Hogyan zajlott a háború utáni évtizedekben a 
peszách? 
A megelőző napon a nagypapával körbejártuk a lakást, 
és összeszedtük a morzsákat. Ő rakta ki a morzsákat, 
de nélkülem, aztán azt mondta, hogy keressem meg, 
hol a chomec a lakásban. Óvatosságból mindig valami 
nagy, üres, lapos felület sarkára rakta, nehogy valami 
véletlenül felfedezetlen maradjon. Aztán foghattam a 
libatollakból cérnával összekötözött seprűt, és rásö-
pörtem valami lapátszerűre. Nagypapa mögöttem állt, 
kezében az imakönyvvel és egy égő gyertyával, azzal 
világított a kutatáshoz.

Előtte a nagymama egy héten keresztül kaserolt. A 
gáztűzhely nyílt lángjába berakott egy kis öntöttvas 
gyűrűt, ezt vörös izzásig hevítette, és amikor már vilá-
gított, egy nagy fogóval megfogta és beledobta a már 
ott várakozó, vízzel teli vájdlingba. Hatalmas hullámok 
indultak minden irányba, felemelkedett a víz, sistergett 
és kifolyt egyszerre mindenütt. Így ment végig azon a 
néhány edényen, amire mindenképpen szüksége volt [a 
hétköznapi készletből]. Nem volt sok, mert a legtöbb 
külön volt, a húsvéti készletben. Volt például köztük egy 
alumínium lábos, az alját beborította egy Kossuth-cí-
mer. 1948-ban készült, amikor a szabadságharc százéves 
évfordulóján alkalomhoz illő dísszel láttak el mindent.

Hol tárolták a peszáchra elkölönített edényeket?
Az előszobában volt egy nagy, fehér szekrény. Kihoztuk 
a nagylétrát, ezzel kezdődött minden évben a szertar-
tás. Nagyapám felmászott a szekrény tetején levő, óriá-
si, vesszőből font fedeles utazókosárhoz, és leadogatta 
az edényeket. Tele volt a kosár faforgáccsal, hogy ne 
koccanjanak egymáshoz az edények. Mert ott minden 

Aztán ott voltak a maceszlisztből kisütött lángosok, 
a hremzlik. Kétféle hremzli volt, a maceszlisztes és a 
krumplis. A maceszlisztes beáztatott, összetört macesz-
ból készült, de frissen a krumplis sokkal finomabb volt, 
mint a maceszos. Nagyanyám úgy gondolta, hogy kell 
mind a kettőből sütni, és ha már sütött, akkor azt meg 
is kell enni.

Van két nagy lábos, az egyik kívül kék, a másik fe-
kete, belül mindkettő fehérre van zománcozva. A kék 
zománc, a fekete maga az öntöttvas test. Azok voltak 
a sóletos edények. Az egyik volt a peszáchi, a másik az 
év közbeni.

Milyen különleges ízek voltak még? 
A maceszos kávé. Egyetlen ember bírta elviselni, a 
nagyapám. Beletördösött a kávéba egy fél lapnyi ma-
ceszt, úgy, hogy éppen beleférjen a pohárba, és amikor 
teljesen felszívta a kávét, akkor kikanalazta. A kávé 
egyébként nem volt olyan egyszerű dolog, mint ma-
napság. A nagypapa cikóriakávét ivott. Franck kávét, 
pótkávé volt, vastagabb pasztillákban, és az is benne 
volt a kosárban. Kimeríthetetlen készlet volt ott, min-
dig onnan vettük le, és oda is tettük vissza.

kultúrtörténet és GasztronóMia 
peszáchi edények, és Ami mögöttük vAn 
Peszách az ‘50-es, ‘60-as években – ezúttal a spindler házaspár unokája kalauzol bennünket 
a karácsony sándor utcába. A máig gondosan megőrzött edények és ünnepi kellékek között 
megelevenednek a gyerekkor peszáchi étkezései. dénes AnnA írásA 

volt. Cserép, üveg, alumínium, öntöttvas, zománcozott 
dolgok. Volt egy hatalmas tál, népi kerámia, már nincs 
meg. Nagymama abban készítette a macebrájt, és a 
maceszgombócok anyagát is abban keverte ki. Volt 
egy külön edénye, amiben a lereszelt krumplit tartotta 
a krumplilisztből készült tésztának, a loksn-nak, amit 
kizárólag peszáchkor készített.
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Nagyon szerettem a sós vízben a tojást. Egész 
évben rengeteg tojást ettünk, de a kemény tojás a sós 
vízben, ahogy a kanállal el lehetett vágni, és hozzá me-
rítettem egy kis sós vizet is, az különleges peszáchi ízt 
jelentett.

Volt egy kis barna tálka, mintával az elején, abban 
valami végtelenül durva só volt. Nagy göröngyök vol-
tak benne, az volt a peszáchi só. Egészen más volt, 
mint a hétköznapi: borsónyi szemek voltak, épphogy 
kalapáccsal összetörték. A nagy, zöld edényben pedig 

A bor mellett a másik nagyon fontos kelléke a pe-
száchi asztalnak a macesz. Az honnan érkezett?
Azt is elő kellett jegyezni, hogy mennyi kell, ami 
állandó mérlegelés tárgya volt. A hiánygazdaság kö-
rülményei között örülni kellett, hogy leszállítják azt, 
amit jó előre megrendeltünk. Egy csomagra kellett 
jelentkezni, minden család megmondta, miből meny-
nyit kér. Mindent fel kellett sorolni, mert ami nem 
volt felsorolva, az nem volt. Maceszt, bort, vajat, 
mindent. Úgy emlékszem, még a tojást is. Máig meg-
van az ezüst macesztál, a gyönyörű macesztakaró, 
abban volt a macesz a széderasztalon. Ezt a nagyszü-
leim édesanyám kislánykorában csináltatták, annak 
emlékére, hogy felgyógyult egy különösen súlyos 
tüdőgyulladásból.

Akkor elérkeztünk a széderhez. Kik voltak ott? Hogy 
zajlott?
A szűkebb család természetesen ott volt, és biztosan 
voltak vendégek is. Ha figyelembe veszem, hány pe-
száchi hágádánk van, az alapján úgy 10-12-en lehettek. 
Mindegyik hágádá le van csöpögtetve étellel, mind-
egyiket mindig kiosztották, és láthatóan jóízűen étkez-
tek rajtuk. Ha más nem, a borospohár kézben volt, és 
csöpögött, de egy komplett háromfogásos vacsora is 
leolvasható róluk. Nagyobbrészt a[z Orthodox] Zsidó 
Népasztal Egyesület kiadványai voltak, amiket azok 
kaptak, akik jelentősebb összeggel támogatták a Zsi-
dó Népasztal Egyesületet, és annak a szegényeket pe-
száchkor megetető tevékenységét. Az a hágádá tele volt 
képekkel, ott láttam először pálmafát, piramist, fáraót. 
Volt benne egy csomó nyomdahiba, azt is felolvastuk, 
mert muszáj volt. És hát persze én mondtam a mánistá-
nót, én voltam az egyetlen gyerek közel-távol, most is 
tudom fejből. 

A nagypapa felolvasta a szöveget, mi pedig hall-
gattuk. A tíz csapásnál a kisujjunkkal nyúltunk bele a 
borba mindnyájan és a kisujjunkkal csöpögtettük ki. A 
csúcspont, a nagy pillanat az volt, hogy feltálalják az 
estebédet és lakomáznak… Utána a nagymama meg-

a vaj volt. Elég nehezen lehetett kivenni belőle, és gon-
dosan le kellett fedni mindig.

Aztán ott volt a leves, amibe a krumplitésztán, meg 
a gombócon kívül gyömbért is csak ünnepen tett a 
nagymama. Az is a húsvéti íz nekem, a gyömbér. 

És a bor. A bort vagy a Köztársaság téren vettük, ak-
kor még volt ott egy kóser bolt, vagy a Spitzer Tibinél 
[a Lujza utcában], aki hentes volt, de ilyenkor, ünnep 
előtt ő is árulta a bort. A peszáchi kóser bor különleges 
volt, semmi nem volt ráírva, külön készítették, rabbi 
felügyelete mellett, előre meg kellett rendelni, annyi 
készült az országban, amennyit megrendeltek és kifi-
zettek előre a zsidók, és lepecsételt papírdobozokban 
árulták. Édes volt, mint a méz.

És hát, ha már bor, akkor a peszáchi poharak… A 
kis kék pohár, aminek már gyerekkoromban sem volt 
füle. Ott volt a nagypapának a jó vastag falú, nagy fü-
lespohara, egy biedermeier jelenet van az elejére festve. 
Van egy öntött üvegből készült, hálós mintájú pohár, 
az volt a ház mindenkori asszonyáé, és természetesen 
az ezüst kupa, ami Elijáhué.

kérdezte, ki kér tojást. Persze min-
denki kért, és akkor behozta a sós 
lében a kemény tojást. A levest már 
nem kellett kérdezni, magától érte-
tődő volt, hogy azt mindenki kér. 
Vacsora után kimentünk a folyosóra, 
és belesuttogtuk a sötétségbe, hogy 
burich hábu rebbe. Nagyon csendesen, 
mert az egykori csillagos házba már 
nagyon sok ember költözött be, aki 
már nem tudta, mit jelent ez.
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a Tórai jóléTi háló

a személyes tulajdonhoz való jogot, 
motivációt teremtve, ugyanakkor képes 
elejét venni a kasztosodásnak is? Milyen 
gazdasági rendszer működött az ókori 
Izraelben és milyen az ideális szociális 
háló a Tóra szerint?

A Tóra egyértelműen tiszteletben 
tartja a tulajdonjogot és a szabad ke-
reskedelmet. A korabeli, gazdaság és a 
vagyon lényegét képző földvagyonnal 
kapcsolatban azonban érdekes törvényt 
találunk Mózes harmadik könyvében. 
A Szentföldet már Mózes felosztotta a 
zsidó nép honfoglaló 12 törzse között. 
A felosztás egyszerre történt arányossági 
alapon és isteni rávezetés segítségével 
(4Mózes 26:54-55.). Ugyanakkor az egyes 
törzseken belüli felosztás is az egyen-
lőség elvét követve az adott családok 
létszámának figyelembevételével tör-
tént (uo. 55-56.). A felosztást követően a 
honfoglaló családok, földtulajdonosok 

Az önérdekérvényesítő személyes motiváció kiteljesítése 
vagy az igazságtalan társadalmi egyenlőtlenségek felszá-
molására irányuló cselekedetek szolgálják inkább a közjót? 
talán ez volt a XX. század egyik legjelentősebb, a világren-
det is többször felforgató dilemmája. köves sloMó írásA

A kapitalizmus az egyéni érdek kiteljesítésének motívumára épít. 
Az ember alaptermészetéből kiindulva hirdeti, hogy az egyéni gyara-
podás önző vágya a leghatékonyabb motiváló erő. A magántulajdon 
biztonságára épülő szabad piac teremti meg a személyes előmenetel és 
gyarapodás lehetőségét. Az egyéni előmenetel, motiváltság és az ezek 
által gyarapodó javak pedig a közjó megteremtői. 

Azonban az egyenlő esélyek érvényesítésének lehetősége egy idő 
után torzul, mivel nem mindenki indul egyenlő esélyekkel. Ha elmé-
letben létre is hozható valamiféle tabula rasa, a vagyon továbbörökí-
tésével, majd gyarapításával, a következő nemzedékekben az esélyek 
egyenlősége már nem érvényesülne. Az a motiváló gondolat, hogy 
egyedül a munka és a szorgalom a záloga az előremenetelnek csak 
addig igaz, amíg a nemzedékek alatt felhalmozott vagyon nem teremt 
olyan társadalmi esélyek közötti áthidalhatatlan szakadékot, amely 
tehetséggel vagy szorgalommal aligha hozható be. Amint ez a hely-
zet előáll, a személyes motiváltság is alábbhagy mind a nagyobb esé-
lyekkel, mind pedig a szerényebb versenylehetőségekkel rendelkezők 
köreiben. Erre próbálnak választ adni az egalitarizmus elvén működő 
rendszerek politikái. Ennek az elvnek a szélsőséges formája a kom-
munizmus, amely azt hirdeti, hogy minden egyes embernek egyenlő 
mértékben kell részesülnie a javak összességéből, függetlenül adott-
ságaitól. Ennek értelmében az úgynevezett társadalmi osztályok és az 
egyes emberek közötti különbségeket hivatott kiegyenlíteni, valamint 
elejét venni a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének. Ez az 
elgondolás is azonban óhatatlanul igazságtalanságokba torkollik. Hi-
szen a magántulajdon sérthetetlenségének felszámolásával (egalizáló 
újraelosztással) igyekszik igazságot tenni annak árán, hogy az emberi 
természet fontos adottságai (egyéni képességek, ambíciók) és az azok 
közti különbségek a legcsekélyebb mértékben is érvényesülnének. Ez-
zel az emberi természet legbensőbb szerkezetébe avatkozik be.

Mit tanít erről a Tóra? Melyik az a társadalmi rend, amely képes 
kiküszöbölni a fenti elhajlásokat? Amely egyszerre tudja biztosítani 
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önállóan dönthettek arról, hogy ma-
guk kívánják-e földjeiket megművelni 
vagy eladják azokat. Az adásvételnek 
azonban volt egy fontos korlátja: „a jó-
vél (ötvenedik) ez évében térjetek vissza, ki-ki az 
ő örökségéhez.” írja a Tóra (3Mózes 25:13.). 
Más szóval földingatlant eladni csak 
is hosszú távú haszonbérletre lehetett. 
Minden ötvenedik évben kollektíve 
visszarendeződtek a földtulajdon-vi-
szonyok és ezzel a társadalmi egyen-
lőtlenségek is korrigálásra kerültek, a 
következő nemzedéknek ismét egyenlő 
esélyt szolgáltatva. 

A Tóra tehát lehetőséget teremtett 
a vagyon felhalmozására, azonban 
emberöltőnyi időszakonként gátat 
szabott neki. A társadalmi egyenlőt-
lenségek igazságtalansága ugyanis 
általában a generációs fordulóknál 
mutatkozik meg igazán. Amikor valaki 
már nem saját tehetsége, szorgalma és 
helyes döntései nyomán tesz szert arra 
amije van, hanem a felmenői által fel-
halmozott vagyon lesz az övé.

A Jovél ötvenedik éve nem csak a 
földtulajdon-viszonyok visszarendező-
déséről szól: 

„Ha elszegényedik testvéred melletted és el-
adja magát neked, ne dolgoztass vele rabszolgai 
munkát. Mint béres, mint lakó legyen nálad, a 
jóvél évig szolgáljon nálad. Akkor pedig menjen 
el tőled, ő és gyermekei vele, hogy visszatérjen 
családjához és ősei örökségéhez visszatérjen”. 
(Uo. 39-40.)

Hogyan kell ezt érteni? Mi egyáltalán 
a héber rabszolga fogalma?
A Tóra szociális rendszere nem köz-
ponti jellegű, és maga az állam is – mai 
kifejezéssel élve – a lehető legkisebb, 
kizárólag a hadi költségek tartoztak 
hozzá. 
A szociális juttatások és adók nem a köz-
ponti hatalom által kerültek újraelosz-
tásra, hanem egyenesen az adakozótól 
a rászorulóhoz. Így a szegényeknek, a 

papoknak járó tized (4Mózes 18:21-24.; 5Mózes 14:22-29.), a rászorult-
sági alapon meghagyott különböző mezőgazdasági termények mind 
személyesen kerültek felajánlásra. Mit eredményezett ez? Empátiát az 
adományozó és felelősségérzetet az adományozott részéről, valamint a 
javak fölötti nagyobb kontrollt. A rászorultságnak voltak objektív para-
méterei, eszerint szociális juttatásokra az volt jogosult, akinek az össz-
vagyona 200 zuz (egy fő egy évnyi élelmezését biztosító vagyon) értéke 
alatt volt. 

Ugyanakkor a teljes nincstelenség nem jelentett felmentést a jogi fe-
lelősség alól: a tartozást meg kellett fizetni. Ha valaki ennek nem tudott 
eleget tenni, eladhatta magát szolgának. Az eladás összegéből rendez-
ték adóságait, ő pedig maximum hat éven át végzett munkát gazdájá-
nak háztartásában. Maximum hat évig, amelyet szélsőséges esetben a 
Jovél évig lehetett meghosszabbítani a szolga kérésére: „Ha azonban azt 
mondja a szolga: szeretem uramat, feleségemet és gyermekeimet, nem megyek el szabadon, 
akkor vezesse őt az ura a bírákhoz és vezesse oda az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és fúrja 
át ura az ő fülét az árral és szolgálja őt örökké. (azaz a fenti maximalizált 50 évig)” 
(2Mózes 21:5-6.). 

De miért kért volna ilyet egy rabszolga? Azért, mert a héber rabszolga 
intézménye tulajdonképpen egy szociális intézmény volt. A társadalom 
perifériájára csúszott nincsteleneknek adott lehetőséget arra, hogy egy 
gyám segítségével visszakerülhessenek a munka és a felelősség világába. 
A gyám, a szolga gazdája kihúzta őket a nyomorból, cserébe azonban 
dolgozni kellett. A gazda nem végeztethetett sem felesleges, sem nehéz, 
sem pedig megalázó munkát. Nem csoda, hogy a szolgasorsra jutott rá-
szorultak sok esetben nem akarták otthagyni ezt a szociális intézményt. 
A Tóra azonban ennek is végső korlátot szabott. A Jovél év beálltával 
mindenkinek ismét szabad emberré kellett válnia:

„És szenteljétek meg az ötvenedik évet, hirdessetek szabadsá-
got az országban minden lakójának; jóvél az, az legyen nektek 
és térjetek vissza, ki-ki az örökségéhez és ki-ki az ő családjához 
térjetek vissza.” (3Mózes 25:10.)

Az ötven év leteltével meg kellett szüntetni a kiszolgáltatottság egy-
szerre kényelmes, ám a személyes felelősség és egyedi önállóság létét 
felszámoló helyzetet. A kiszolgáltatottság kényelmét nem szabad a kö-
vetkező nemzedékre továbbörökíteni.

A nemzedékek óta szociális hálón élők, a közmunkaprogramok által 
kiszolgáltatottak a modern kor rabszolgái – szokták mondani.

Amikor valakin szociális alapon segítünk egyszerre tehetünk vele jót és 
rosszat, ha a kiszolgáltatottság kényelme révén a felelősséggel járó emberi 
motivációtól is meg fosztjuk. Ideig-óráig fenn lehet tartani ezt a helyzetet, 
de örökre nem. A Tóra egyszerre tanít a rászorultak megsegítésére és az 
egyenlő lehetőségek megteremtésére, ugyanakkor felszólít az egyedi tel-
jesítmény elvárására és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésére is.
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Fejtse meg a rejtvény fő soraiban elrejtett 23 zsidó fogalmat 
és nyerjen értékes könyveket és egy éves egység magazin-előfizetést! 
Beküldési határidő: 2017. április 15. Cím: rejtveny@zsido.com. 
Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése: eset chájil
nyertesünk: sárosdi EMőkE

zsidó FogalMak késZítette: JAkAb Zsolt

Vízszintes:
1. Zsidó egynapos ünnep, amely ádár 14. 
napján, egy hónappal Peszách előtt van. 
6. Disznó, névváltozattal. 11. A héber abc 
betűje, számértéke 5. 13. Egyező ozmó-
zisnyomás. 15. Gyöngyös-közeli falu, a 
Mátrai borvidék meg határozó települése. 
17. Magyar vá ros, ahol a zsidó hitköz-
ség 1836-ban alakult 20-22 taggal. 19. 
Japán autómárka. 20. Gyapjú, dánul. 21. 
Verő fé nyes. 23. Iráni falu. 24. Az erbium 
vegy jele. 27. Fax (faximile), angolul. 28. 
A szovjet Jakovlev tervezőiroda két ülé ses, 
légcsavaros, alapszintű kiképző és gyakor-
ló repülőgépe, román jelzéssel. 29. Arab 
agár. 32. Képesség. 35. Taszít. 36. T’oung 
...; sinológiai szakfo lyó irat. 38. Vékony 
bot. 39. Rabbi, az 5. lubavicsi rebbe; a 

Rebbe Rásáb (1860–1920). 43. A szi-
lícium vegyjele. 44. Ugyanaz, röviden. 
45. … és szolga; a talmudi jogrendszer 
a törvény előtt való jogegyenlőség elvét 
alapvető fontosságúnak ismeri el, de az 
elv ér vényesülésében mégis kételkedik. 
46. Nyári hónapok egyike a héber nap-
tár ban: július-augusztus (névváltozat-
tal). 47. Az irídium vegyjele. 48. Angeh 
...; Farim-közeli iráni falu. 49. Lyukas sál! 
50. Előd. 51. Abál, franciául. 53. Zsol-
tárköltő, a Zsoltárok könyve sok köl-
teményt neki tulajdonít és nevét a zsoltá-
rok címében örökítette meg. A Krónikák 
könyvében is szerepel. 56. Sovány. 59. 
Haltartály. 61. Japán csa ládnév. 62. A lej 
román neve. 63. Meg felelő. 64. A héber 
abc betűje, szám értéke 1. 66. Gyeptéglá-

val kirak, an golul. 67. Ilyen mennyiségű. 
69. For ma. 70. Megment, angolul. 71. 
Így hív ják azokat a zsidókat, akik Né-
metországból származtak el, illetve az 
egy kor Németországban felvett vallási 
szo kásokat, rítust követik. 72. Szerb fa-
lu Hódság községben. Hitközségének 1. 
rabbija Alt Jakab volt, aki több, mint 50 
éven keresztül állott a hitközség élén. 

Függőleges:
1. Egyfajta költemény neve, amelyek 
so rai legtöbbszőr alfabetikus sorren-
dűek, egyrészt ima jellegűek, másrészt 
ag gádikus és midrási olvasmányok, me-
lyek mintegy „díszítik” és kiegészítik a 
„hivatalos” imaszöveget. 2. Eze-...; tréfál, 
tájszóval. 3. Körbástya. 4. Is rael Zangwill 
alapította zsidó szervezet. 5. Mózes hé-
ber neve. 6. Erősen mér gező gáz. 7. Pat-
rióta. 8. Dél-afrikai köz társasági autójel. 
9. Íbisz, angolul. 10. ...Hafun; szomáliai 
hegyfok. 11. Ba romfi. 12. Keverés, vegyí-
tés, elegyí tés. 14. Iminogyök. 16. Sejtet. 
18. Csa lád fő. 22. Óh!, angolul. 25. Ro-
mán autó jel. 26. Óír rovásírás. 28. Tava-
szi hó napok egyike a héber naptárban: 
áp rilis-május. 29. Sosem. 30. Magyar 
szín házigazgató (József, 1877-1938). 31. 
Mátészalka-közeli nagyközség lakója. 
33. Étvágygerjesztő ital. 34. Rabbi Mo se 
ben Májmun, középkori kodifikátor és 
vallásfilozófus, másik neve Rám bám. 35. 
Megtérés. 37. Derékkö tő. 40. „Pálmaág”. 
41. A zsinagógai év 5. hónapja, névválto-
zattal. 42. ... Cho mec; kovászos dolgok-
nak a zsidó ház tar tásokból való eltakarí-
tása. 48. Be áll, elszegődik. 49. Bűzösborz. 
51. Bo rító. 52. Durva, faragatlan, rekedt, 
né metül. 54. Saint-...; Rouen-közeli fran-
cia kisváros. 55. Finom, népiesen. 57. 
Fülöp-szigeteki község. 58. Amerre, népi-
esen. 60. Betűt, jelet vés. 62. Ős anya. 65. 
Régi magyar rádió-márka volt. 68. Jemen 
domain végződése, in ternetes jele. 69. Né-
velő. 70. Mérték egy ségrendszer.



peszách 
A nyolcnapos ünnep (idén 2017. április 10. estétől április 18. estéig) a felszabadulás emlékét 
őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után több, 
mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak egyiptomból. A kivonulás történetét – amely 
Mózes küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz csapássorozatát, majd a 

zsidók menekülését beszéli el – Mózes második könyvének 1–15. fejezete írja le.

iNfoRmáció ÉS JeleNtKezÉS: keren or közponT, budapest, Károly körút 20., 
bánki artúr: 1/2680183, email: posta@zsido.com; on-line fizetési lehetőség: http://fizetes.zsido.com

újlipócia: Smulik glitzenstein tel.: 70/453-2626; Széder fiatalokkal a Keren orban: faith áser 70/331-3355; atidbulik@gmail.com

széder esTék nagy válaszTékban
legyél a város bármelyik pontján, kívánd a leginkább magadhoz illő társaságot,

széder estéinken otthon érezheted magad!
családi széder 

a béT MenácheMben
itt nem leszel egyedül!

Időpontok: 2017. április 10. 
(Oberlander Báruch rabbival)

és 11. (Nógrádi Bálinttal) 
este 20:00

Részvételi díj: 1 500 Ft/fő:
Helyszín: Bét Menáchem iskola

(1074 Budapest, Dohány u. 32.)

Széder azoknak, akik nagycsa-
láddal, nagy társaságban, finom 
fa  latok mellett, kezdők számára 
is érthető módon töltenék el a ki-
vonulás estéjét.

széder FiaTalokkal 
a keren orban
a hangulatot nem csak 
a négy pohár bor adja!

Időpont: 2017. április 11. 
(Faith Áserrel) este 20:00

Részvételi díj: 30 év alatt ingyenes
(regisztráció kötelező)

30 év fölött 2 500 Ft/fő
Helyszín: Keren Or EMIH központ

(1052 Károly krt. 20.)

Ha fiatal vagy és a második es-
tét szeretnéd barátokkal, fiatalos 
hangulatban, felszabadultan el-
tölteni, akkor itt a helyed!

széderek 
Újlipóciában

nem kell, hogy tapasztalt légy, csupán 
hozd a jókedved és a tiszta szíved!

Időpont: 2017. április 11. este 20:00 
(Smulik Glitzenstein rabbival)
Részvételi díj: felnőtteknek 3 000 Ft/fő, 

gyerekeknek 1 500 Ft, 
kisgyermekeknek 2 éves korig ingyenes 
Helyszín: 1136 Budapest, Tátra u. 20/b. 

(Tátra u.-Radnóti u. sarok)

Ünnepelj felhőtlenül és felszaba-
dultan Újlipótváros legújabb zsi-
dó helyén!

széderek 
óbudán
otthoni ízek, 

otthoni hangulat

Időpontok: 2017. április 10. 
és 11. este 20:00 

(Köves Slomó rabbival)
Részvételi díj: 5 000 Ft/fő

(10 fős csoportoknak 20% kedvezmény) 
Helyszín: Óbudai zsinagóga

(1036 Budapest, Lajos utca 163.)

Ha szeretnéd, hogy ez az este csa ládias 
közösségben, magas szín vonalú ízek-
kel, éjszakába nyú ló magyarázatok-
kal és dalolás sal teljen, akkor tarts 
velünk az Óbudai zsinagógában.

óbudai zsinagóga
április 10. (hétfő) 19.15
	 •	ünnepi	esti	ima
	 •	első	Széder	este
április 11. (kedd) 10.00
	 •	ünnepi	reggeli	ima
április 11. (kedd) 19.15 
	 •	ünnepi	esti	ima
	 •	második	Széder	este
április 12. (szerda) 10.00
	 •	ünnepi	reggeli	ima
április 14. (péntek) 19.30 
	 •	tanulás	és	esti	ima
április 15. (szombat) 9.15 
 •	reggeli	tanulás	és	ima
április 16. (vasárnap) 19.00
	 •	ünnepi	esti	ima
április 17. (hétfő) 10.00 
	 •	ünnepi	reggeli	ima
április 17. (hétfő) 19.00
	 •	ünnepi	esti	ima
április 18. (kedd) 10.00 
	 •	ünnepi	reggeli	ima
	 •	Mázkir,	emlékezés	halottainkra	11.30
	 •	Délutáni	ima	és	Szeudát	Másiách,	18.45

vasvári pál uTcai zsinagóga
április 10. (hétfő) 19.00 
	 •	ünnepi	esti	ima
	 •	első	Széder	este
április 11. (kedd) 9.15
	 •	ünnepi	reggeli	ima
április 11. (kedd) 19.00 
	 •	ünnepi	esti	ima
	 •	második	Széder	este
április 12. (szerda) 9.15 
	 •	ünnepi	reggeli	ima;	Minchá	délutáni	ima,	esti	ima	19.00
április 14. (péntek) 19.00  
	 •	tanulás	és	esti	ima	
április 15. (szombat) 9.15 
 •	reggeli	tanulás	és	ima
április 16. (vasárnap) 19.30 
	 •	ünnepi	esti	ima
április 17. (hétfő) 9.15 
	 •	ünnepi	reggeli	ima
április 17. (hétfő) 19.30 
	 •	ünnepi	esti	ima
április 18. (kedd) 9.15  
	 •	ünnepi	reggeli	ima
	 •	Mázkir,	emlékezés	halottainkra	11.00	
	 •	Délutáni	ima	és	Szeudát	Másiách,	18.30



Ébredés után – melyet nem az ébresztőóra sürget 
– szabadon dönt, hogy úszással vagy reggelivel indul-
jon a napja. Délelőtt tartalmasan tölti az idejét – kirán-
dulni, sétálni megy, kertészkedik, érdeklődési körének 
megfelelően talál társakat, akikkel kártyázik, sakkozik, 
kézimunkázik vagy éppen nosztalgiázik. Délidőben elé 
teszik az általa választott ételt, majd kis pihenés után 
ismét várják a programok - színház, koncert vagy éppen 
érkezik a család. A vacsora elköltése után ismét találhat 
közösségi programokat vagy visszavonulhat otthonos 
lakrészébe, olvasgat, filmet néz, online tartja a kapcso-
latot szeretteivel, majd nyugovóra tér.

Az otthonok kínálata ma már sok esetben leginkább 
a szállodai ellátás kényelméhez hasonlít, ugyanakkor 
az életkor emelkedése okozta egészségügyi változá-
sokra egyéni egészségügyi és gondozási szolgáltatás-

Idősotthon?  - Egy új életforma kezdete!

Hogyan is telnek egy gondtalan nyugdíjas napjai az idősotthonban? 

csomagokkal ad választ. Egészségmegőrzésre, az aktív 
élet fenntartását támogató programokra és az időskori 
betegségek szűrésére kiemelt hangsúlyt fektetnek az 
intézmények. A biztonságérzetet a napi 24 órás egész-
ségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi, szakorvosi je-
lenlét mellett őrző-védő szolgálat is növeli.

Az Olajág Otthonokban - mely az egyik legnagyobb 
magán idősotthonhálózat - elérhető áron találnak igazi 
otthont, közösséget, élményekben gazdag életet a la-
kók a mindennapi terhek – főzés, mosás, takarítás, hiva-
tali ügyek intézése – nélkül.  

„Arra kérjük az érdeklődőket, jöjjenek el, nézze-
nek körül személyesen is nálunk!” - invitál minden-
kit dr. Szirmai Viktor főigazgató. A jelentkezéseket 
a 06 1 510 00 17-es telefonszámon várják. További 
információ a www.olajagotthonok.hu honlapon.

Napjainkban a nyugdíjasok nagy része szeretné az előtte álló évek minden napját úgy tölteni, ahogy azt 
a munkával, háztartásvezetéssel, családfenntartással zajló időszakban eltervezte. Kiélvezni a szabad-
ságot, megőrizni a függetlenséget, kedvtelésből választani tevékenységet, több időt fordítani hobbi-
ra, pihenésre. Egyedül lenni, ha ahhoz van kedve vagy éppen társaságban - a mindennapok terhe nélkül. 
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