
A zsidó é let ünnepei

A zsidó naptár ké tfé ]e rendszert egyesí t magában,
ezé rt luniszoláris, aZaZ Hold- é S Napszerinti nap-
tárnak nevezzük. A zsidó hónapok tehát holdhónapok;
azaz holdú julástól holdú julásig tartanak, mí g a zsidó
é v átlagos id tartama megfelel a napé v id tartamá-
nak, Mivel a holdhónapokból öszszeálló é v é s a napé v
hossza különböz , rendszeresen szök hónapokat kell
beiktatni, í gy a zsidó é vek l2 vagy l3 hónaposak le-
hetnek. Ezt a naptári rendszert a zsidók a babi]oni
fogság idejé n a babi]oniaktól vetté k át; amir l máig
tanú skodnak a babi]oni eredet  hónapnevek,

A zsidó vallás az é vek számí tása tekinteté ben a vi-
lág telemté Sé t tekinti kiindulópontnak, ami a rabbini-
kus hagyomány szerint aZ i.e 37óO-aS é V volt, tehát
2000 szeptember 30-án kezd dik az 57ól esztend ,

A Zsidó naptárban a napokat esté t l köVetkez  es-
tig számí tiák, ezé rt az ünnepek mindig az esti csillag
feljöveteIé vel kezd dnek, (Ezen hagyomány maradvá-
nya az is, hogy a kereszté ny karácsony a naptári napot
megel  z  Szentesté vel kezd dik, )

A h napok

Tí srí : (szeptember-október) 30 napos hónap, 1-2-
án Ros Hasana (Úié V), l0-é n ]|WL Kippur (Engesztelé s
Napja) l5-é t l hé t napon át Szukkot (Sátoros ünnep),
22-é n Smini Aceret, másnap Szimhat í Ora, a Tóra öröm-
ünnepe,

Hesváll: (kb, október-november) 29 vagy 30 napos
hónap,

Kí szlé vl. |kb _ november,december) 29 vagy 30 napos
hónap, 25-t l nyolc napon át Hanukha, a makkabeus
szabadságharc emlé ké re,

Té vé t: (kb. december-január) 29 napos hónap. l0-
é n böitnap van, Ekkor kezd dött ugyanis ]eruzsálem
ostroma Nebukadnecar idejé ben,

Svdt: (kb, január-február) 30 napos hónap, l5, nap-
ján van a fák ú ié ve |a Tu bisvátj.

Árlát: 1kb_, február-március) 29 napos hónap. 7-é n
Mózes születé sé nek é s halálának é vfordulója, l4-é n
Purim,

Nlszán: (kb. március-április) 30 napos hónap. l4-
é n van Peszah el napja, els  szé der, 15 22. között
Peszah,

liiár,: (kb. április-május) 29 napos hónap, l8, nap-
ján ülik meg a Lág Baómert, amely egy vidám ünnep ki-
rándulásokkal a Bar kochba felkelé s emlé ké re,

Szlvált í kb. május- iú nius) 30 napos hónap, ó-7-é n
Sávuot ú nnepe,

Tammuz| (kb, iú nius |ú lius) 29 napos hónap, l7-e
böjtnap annak emlé ké re, hogy ekkor kezd dött JeruZSá-
]em ostroma,

Toronqi Zsuzsanna

A Tóra-tekercs í elmutatása
Ámos Imre grafikáia

Áv: (kb, jú lius-augusztus) 30 napos hónap, A legna-
gyobb zsidó gyásznap e hó 9. napla (Tisá beáv) Jeruzsá-
lem é s mindké t Szenté ly pusztulásának emlé ké re,

EÍ Irr: laUguszlUs-szeptembel) 29 n.pos hórap
Ádár sé ni: ;zijk é venké nt mé g egy Ádár van, ádár

sé ni, azaz második ádár, Ilyenkor az Ádárban esedé kes
ünnepeket a másodjk Ádárban tartiák meg,

A Szombat

,,Emlé kezz meg a szombat napldr l, hoqq azt megszí nteld.. Hat
napon dt dolqon é s vé gez1, minden munkádat, ám a hetedih nap
nqugalom napla legyen az Örökkálaló, a te lstened tiszteleté re" -
taní tja a Tóra, A zsidó naptárnak megfelel en a Smmbat
pé ntek este kezd dik, amikor az esti csi]lag felt nik, é s tart
a következ  estig, A Szombat megünneplé sé nek módja
a legszigorú bb munkaszünet, Szombaton - a többi ün-
nept l elté r en -- ti]os az é le]emké szí té s, az í rás, a t z-
gyú jtás, az utazás, a teheí hordás Stb, Pé ntek este gyer-
tyagyú itással avatia fel a családanya a Szombatot, aMegielent l998-ban a
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családf  kiddussal köszönti, é s szombat este havd,óló,

surtartással bú csú ztatla. Hagyományos szokás, hogy a
pé ntek esti istentiszteletet megel z en fürd t vesznek,
mé g a legszegé nyebbek is ünnepi ruhát öltenek; é s az
é tkezé s is ünnepé lyesebb, A zsinagógában pé ntek este
a ,,Lehó dajdi likrdsz káló" (]öji barátom, köszöntsük a
menyasszon}t) kezdet  szombatköszönt  dal]ammal
ünneplik a Szombat beiöVetelé t aZ istentiszteleten, A
dal megszemé iyesí ti a SZombatot, é s menyasszonyké nt
köszöntj azt. A szombat dé lel tti istentisztelet egyik
legfontosabb ré sze a Tóraolvasás_ A Tóra ötvenné gu heti

szakaszra oszlí k, hetenké nt egy vagy ké t heti szakaszt ol-
vasnak fel, í gy é vente vé gigolvassák a Tórát, A hagyo-
mányos tekercs alakban, pergamenre ké zzel í rt Tórából,
a speciálisan erre a cé lra szolgáló Tóramutató segí tsé -
gé vel követve a sorokat, a tradí ciónak megfelel  dalla-
mossággal olvassák fel a heti szakaszokat,

A Tóraolvasás alkalmat ad a lóté konyságra is, A Tó-
rához felhí vottak jóté kony cé lú  adományokat ajánla,
nak fel, Ré gi hagyomány szerint a Szombat dé lutánt is
illik a tanulásnak szentelni, A rabbi ilyenkor í í ásma_
gyaráZatot tart, melyet köZös é tkezé s (salesüdesz), köZöS
é neklé s, aszta]i áldás, majd az esti ima követ, A Szom-
bat kimenetele (Haudóló) söté tedé s után töí té nik, AZ
é desapa egymás után kezé be veszi a havdóió serleget,
az illatszeres szelencé t, vagy torony alakú  f szertartót
(az illatos f szerek szagolgatása tovább  rzi a szom-
bat hangulatát) é S a gyertyaszálakból font havdóló-
gyeltyát, é s mindegyikre külön á]dást mond. A f szer-
tartó a szombati lakoma vé gé t, a hatágú , szí nes fonott
gyertya pedig a Szombati munkaszünet feloldását, é s
a hé tköznapok kezdeté t le]zi,

Ros Hasana (Újfu1

Ros Hasana magyarul az ,,é v feje" , Vagyis aZ ú ié V, Tjsri
hónap els  ké t napján, a világteremté s hagyományos
é vfordulóján tartják. Más neve: a kürthalsogás napja,
az emlé kezé s napja é s az í té let napla, Ezek az elneve-
zé sek is klfeiezik az ünnep lé nyegé t, melynek eredete
a Tóráig nyú lik vissza,

,,Szóli lzrael haihoz: A hetedih hónapban, a hónap elejé n ün-
nepetek legqen, a harsonafú vds emlé knapla é s szent gaülekezet,

Semmí í é le nehé z munfuit ne vé gezzeteh é s mutassatlk ú e tí í zál-
dozat\t az Örökké való tí szteleté re|" - í ögzí ti aZ Í rás.

Ezeken a napokon d l el minden teremtmé ny sor-
sa, RoS Hasana a megté ré s nap|a. A zsinagógában a
Tórából tzsák feláldozásának törté neté t oivassák fel, A
zsinagógai ünnepi liiurgia legkiemelked bb pillanaia
a sófárfú vás. Ez a hangszer kosszarvból ké szüi, s arra
az esemé nyre emlé keztet, hogy az els  sófár az Izsákot
helyettesí t  kos szarvábó1 ké szüli,

Az ünnep beköszönté se után, a vacsoránál kerek bar,
heszt szelnek fel, é s só helyett mé zbe mártják, hogy az
ünnep é s az azt követ  egé sz é v é des legyen. Közé pkori
eredet  a Táslih szertaftás- A zsidó ú jé v els  napján ré -
gebben szokás volt folyóhoz vagy tóhoz menni, é s ott az
el í rt imák után a zsebekb l kenyé rmorzsákat dobni a
ví zbe, ezzel jelké pezve az egé sz é v során elkövetett b -
nökt l, hibáktól törté n  megtisztulást,

]otn Kippur (Enqesztelé s Napja)

A Ros Hasanát követ  tizedik nap a zsidó vallás leg-
fontosabb, legszentebb é s legnagyobb ünnepe, jom
Kippur, az Engeszielé s nap]a, A ké t ünnep köZti napo-
kat fé lelmetes napoknak nevezik, mert azt tartia a ha-
gyomány, hogy az ember sorsa,,ROs Hdsd,lrl napján meg-
í ratik é s ]om Kippurkor meqpecsé teltetik" . ]om Kippuí  szigo-
rú  böitnap, sem enni, sem inni nem szabad semmit,
Ezé rt az ünnep beköszönté t megel z  esté n b sé ges
közös vacsorát fogyasztanak családi körben, A vacsoIa
alatt vagy után, de mé g mindenké ppen az ünnep be-
köszönte el tt, a haragban lé v knek ki kell bé külniük
egymással. Meg kel1 bocsátani az el z  é vben elköve-
tett b nöket, é s minden jót kell kí vánni egymásnak,

Ré gi szokás a Kapóró ;zertartása. A lom Kippurt meg-
el z  nap reggelé n, vagy annak el esté jé n a fé rfiak
kakast, a n k tyú kot Vásáro]tak é s feiük fölött három-
szor megforgatták. A szertartásban a kakas é s a tyú k
az engesztel  áldozatot jelké pezte, A rabbik elí té lté k
ezt a szeí taí tást, de sok helyen szinte napjainkig ha-
gyomány maradt,

AZ ünnep el esté ié t Kol Nidrlnek hí viák A zsinagógá-
ban a fé rfiak a hófehé r halotti ruhában, a kitliben jelen-
nek meg, Ezen a napon nem szokás b rcip t viselni,
csak vászon, Vagy gumita]pú t, A ]om Kippurt magyarul
Hosszú napnak nevezik, amikor a vallásos zsidók egé sz
napjukat a zsinagógában töltik, é tlen-Szomjan imádko-
zással, A ]om Kippur ielent sé gé t aZ iS mutatia, hogy
mé g azok a zsidók is, akik elhagyták vallásukat, é vente
egyszer, Ko1 Nidré  esté jé n elmennek a zsinagógába,

Zarándokünnepek

Hagyományos nevüket onnan nyerté k, hogy hajdanán
ilyenkor é vente háromszor lzraeL né pe elzarándokolt
]eruzsálembe, hogy a Szenté lyben közösen tartsák
meg a Tórában el í rt ünnepeket, Ma, amikor már nem
áll a Szenté ly, az elnevezé s megmaradt, mindenki ott
ünnepel, ahol é l,

Szukkot (Sátoros ünnep)

Szó szerint sátrak ünnepe, Sátoros ünnep, AZ ünnepso-
rozat kilenc napig tart, annak em]é ké re, hogy az Egyip-
tomból törté nt szabadulást köVet en, a pusztai Vándor-
]ás során, a zsidók sátrakban laktak, A ki]enc nap a]att
az els  é s az uto]só ké t-ké t nap a f ünnep. amikor tilos
a munkavé gzé s, a köztelé v  napok pedig fé lünnepek, Az
ünnep jellegzetessé ge, hogy ez id  alatt a zsidóknak kü-
löniegesen megé pí tett sátrakban ke1l 1akniuk, de leg-
a]ább a f é tkezé sek alatt ott tartóZkodniuk, llyenkor a
zslnagógában minden nap körmenetet tartanak, ame,
lyek során dics í t  é nekek hangzanak el, é s egy citrus-
fé le gyümölcsöt (az eszlogot) é s pálma-, miftusz- é s
f zfaágbó\ kötött csokrot (lulavot) lengetnek

Az ünnepi csokor né gy különfé le növé nyb l ál1: vala-
mennyi lzraei fiaihoz hasonlí tható, Az eszrog í zletes é s
illatos, hasznos é s kellemes egyszerre, akárcsak az a zsi-
dó, aki ismeri a Tórát é s számos jócselekedetet gyako-
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rol. A pálmaág azokra a jámboí okra emlé keztet, akik
nem ismerik ugyan a Tórát, de hasznos tagjai a közös-
sé gnek, A datolya, a pálma termé se ugyanis í zletes, de
illata nincs. A mirtusz illatához viszont nem társul sem-
mifé le í z, í gy azoknak a zsidóknak sincs semmi hasznuk,
akik tudásukat csak dí szké nt mutogatják. S vé gü] - mint
a ftní a ága - vannak, akik sem jócselekedeteikiel, sem
tudásukkal nem t nnek ki. É s mé gis - egymást kiegé -
szí tve - telies ünnepi csokrot alkotnak, S ha í gy tesznek,
az Örökké való lesz általa felmagasztalva.

Szukkot hetedik napján, Hósáná Rábbá naplán hé t,
szer körüljárják a zsinagógát, é s felmutatják a Tórate-
kercseket a gyülekezetnek, A nap különleges szokása,
hogy a f zfaágakból kötött csokrokat megrázzák, leve-
leit lehullajtják, E szertartás is a b nökt l való meg-
szabadulást ielké pezi,

A Serc,ini A,c,eret Szukkot nyolcadik nap|a, de mé gis
önálló ünnep. A Szentföldön ilyenkor kezd dik az
es s é vszak, amely az egé sz esztend t meghatározza;
ezé rt a zsidók es é rt é s b  termé sé rt imádkoznak
ezen a napon.

Szimhat Tora (A T ra örötnünnepe)

A zsidók egyik legkedvesebb é s legszeretettebb napja,
Ilyenkor a zsinagóga vidám zsibongással telik meg é s a
gyerekek szí nes zászlókat lengetnek. A fé rfiak az összes
Tórávai hé tszer körüljárják a zsinagógát, a gyerekek a
zászlókka] követik  ket, a n k pedig cukrot, é dessé geket
dobálnák nekik, Az ünneppel a Mózes öt könyvé b l tör,
té n  zsinagógai felolvasás egyé ves cikLusa is lezárul, de
rögtön ú ira is kezd dik. Igen nagy megtisztelteté s, ha
valaki az uto]só vagy az els  szakaszt olvashatja fel,

Peszah

A csodás egyiptomi kivonulás é s megszabadulás em-
lé künnepe, amely nyoic napon át tart, ElS  é s utolsó
ké t-ké t napia f -, a közbüls  né gy nap pedig fé lünnep.
AZ ünnep nevei egyben jelent sé gé t is ieizik. A
Pé szah, az elkerü]é s ünnepe, mert a bibliai csapások
elkerülté k a zsidók házait, Kovásztaian kenyé r ünnepe,
mert a törté nelmi esemé ny során, amikor a zsidók si-
etve hagyták el Egyiptomot, nem Volt elé g id  a té Szta
megkelé sé hez. Az ünnep napjaiban csak kovásztalan
kenyeret, maceszt szabad fogyasztani, A Peszah a sza-
badság ünnepe is, A zsidók ugyanis é vszázadokon ke,
resztül rabszolgaságban szenvedtek Egyiptomban,
mí g Mózes szemé Jyé ben oiyan vezet  támadt, aki ki-
vezette a né pet a szoJgaságból,

,,Hé t napon át kovásztalan kenqeret eqqeteft: d,e már az els 

napra takarí tsatok ki minden hovászt a házaitokból- Az els  na-
pon szent qqülehezé s, a hetedik napln szent guüIekezé s legaen

nektek, semmi munkát ne vé qezzetek, kivé ve ami evé sre szolgál,

azt elvé Oezhetitek.  rizzé tek neg a kovásztalan henyé r ünnepé t,

mert ezen a nap1n vezettem kí  seregeitehet Eqaipt|m 1rszáOá,

bóL Órizzé tek hát meg ezt a napot nemzedé keiteken át drök tör-

vé naüL |,.-] Hé t napon át hovász ne kerüIjön házaitokba.

Semmi kovászlsat ne egyetek, minden lakhellJeteken ftovászta,

lan keryeret eqgetek!"
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Hosszú  é vszázadok hagyománya szerint már Peszah
el tt meg kell tisztí tani a házakat a kovászos dolgoktól,
A családf  gye]tyáva] a kezé ben vé gigjárja a házat, s
megkeresi a kenyé rdarabokat, morzsákat. Egy ünnepre
sem ké szül olyan gonddal é s fáradsággal a zsidó család,
mint pé szahra. Már purim után elkezdik tisztogatni a la-
kást, a szekré nyeket, takarí tani az é lé skamrát, Gondo-
san elkülöní tik a lisztet, a gabona- é s kovásztartalmú
é lelmiszereket, ecetet stb, Peszah el tti napon az é Jé s-
kamrába vagy más, jó1 lezárható helyisé gben gy jtik
ezeket, Pontos ]istát ké szí tenek róluk, hogy ,,elad ják' azt

szabályos szerz dé sse] - nem zsidó szomszé daiknak,
vagy ezt az,,üzletet" a hitközsé g gondjaira bí zzák. Í gy el-
mondhatiák, hogy az ünnep napjain nincs birtokukban
semmifé le kovászos é te], Ünnep után telmé szetesen
visszavásárolják ezeket,

A családban vagy közössé gben megrendezett szé der-
psfc kön}^r'e: a Haqqada. Magyarul, elbeszé lé s, az egyip-
tomi kivonulás törté nete. A szé der szó jelenté se,
rend. AZ est házigazdáia ugyanis meghatározott rend-
ben vezeti le az esté t,

A szé der sorrendje: Ünnepet köszönt  ima, majd a
házigazda ké zmosása, Ezt követ en zöldsé get szokás
enni, amelyeket sós ví zbe mártanak, hogy az Egyiptom-
ban hullatott könnyeke emlé kezzenek, Ezt követi az
ú gynevezett szé dertálról a közé ps  macesziap ketté tö-
ré se. A házigazda ezt kend be csomagol|a é s eldugja,
Amikor vacsora el tt a családf  vagy a szé dervezet  is-
mé t kezet mos, a gyerekek elcsenik, s csak ajándé k feié -
ben adiák vissza. A szé der-estet ugyanis addig nem Je-

het befejezni, amí g ez a maceszdarab é l  nem kerül, Ezt
nevezik görög eredet  hé ber szóval afikajmon-nak,

EZt köVet en a legkisebb gyerek felteszi apjának a
hagyományos, a Haggadában leí rt ké rdé seket: ,.Milieir
különbözik ez az este a többitó1? Máskor akármilgen hengeret,

kovdszosat é s kovásztalant is ehetijnk. ma azonban csak kovtisz-

talant? Mds esté ken bórmilaen zöldfé Ié t ehc,tünk, ma azanban

csak keser t? Más esté ken nem kell bemórtanunh a zdldfé lé t

equszer sem, ma azonban ké tszer is? Más esté hen ehetünk ülve,

akár tdwtaszkodva, ma azonban mindannqian csak támaszhod-

v ?"
A szül  válaszában elmesé li az egyiptomi csodás-

megszabadulás töí té neté t. Hangosan mondja a
Haggadát, s a többiek vele dú dolják a dallamot. A tí z
bibliai csapás emlí té sekor ujiheggyel ki kell csepeg-
tetni egy kevé ske bort, aminek magyarázata, ne iegyen
te]e a zsjdó ember pohara, amikor emberi szenvedé s-
r l, mé g akkor sem, ha ellensé geinek jogos megbün-
teté sé r 1 hall.

Ezt ú jabb ké zmosás követi, maid - áldás után - el -
ször esznek a maceszb l, Ezután fogyasztiák a ké rdé -
sekben is emlí tett keser füVet, (általában torma),
amely a rabszolgasors keser sé gé t idé zi, A tormát ké t
maceszdarab közé  fogva is kell enni; ez a hajdanvolt
jeruzsálemi Szenié lyre emlé keztet. Ezután vacsora kö-
vetkezik, amit kemé ny tojássa1 kezdenek. Vacsora után
a megtalált afikajmont is megkósto}ják, A Vacsora a
Haggada ie]olvasása után kedves, hagyományos
pé szahi dalok é neklé sé vel fejez dik be a pé szah els 
é s második nap!án megrendezett szé der esteken.


