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teményében találhatók. Di gitalizált változat: www.europeana.eu 
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A kiadvány megjelenését támogatta:

Nyomás: HDhonti

Felelős vezető: Honti Dániel

Minden jog fenntartva.

A kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak 

bármilyen részlete semmilyen formában (fotókópia, mikrofilm vagy más 

hordozó) nem sokszorosítható és terjeszthető.

K
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Ezt a kiadványt a Magyar Zsidó Levéltár a Judaica Europeana projekt  

(www.judaica-europeana.eu) keretében készítette. Célja, hogy korszerű módon,  

a digitális kultúrán keresztül vezesse be a felhasználót a zsidó hagyományok  

vi lágába. A füzet a zsidó témájú képeslapokból álló virtuális kiállításunk  

(http://milevkepeslap.2kal.hu) kísérője, anyaga kapcsolódik a Flódni című 

honlaphoz is (www.magyarzsido.hu). 

A kiadvány a zsidó élet ünnepi és hétköznapi hagyományait illusztráló, régi ké-

peslapokon keresztül mutatja be a zsidó kultúrát. Az egyes képekhez felada-

tok, elemző kérdések és további képeslapokra mutató linkek kapcsolód nak. 

A kérdések megválaszolásában segítséget nyújt a Flódni honlap. Az összes 

felhasznált képeslap megtalálható a http://milevkepeslap.2kal.hu oldalon.  

A kiadvány használható órai segédanyagként és önképzésre, gyakorlásra is.

K Kedves Olvasó!
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Az első hivatalos levelezőlapot 1869. október 1-én készítette az Osztrák Posta, 

amivel egy bécsi zsidó közgazdászprofesszor, Emanuel Herrmann ötletét vitték 

át a gyakorlatba. 1870 és 1875 között az újdonság végigsöpört egész Európán, 

és kialakultak a helyi igényeknek megfelelő változatok. 

A zsidó kultúrában nagy szerepe van a jókívánságoknak, amelyeket gyakran ké-

peslapok közvetítettek. A legfontosabb alkalom erre a ros hásáná, azaz a zsidó 

újév. A képeslapküldés része lett a modernizálódó zsidóság újévi szokásainak.  

A zsidó közösségeket a tizenkilencedik században jellemző világméretű migrá-

ció ismeretében ez érthető: szinte minden családnak voltak hozzátartozói más 

városokban, országokban, sokszor más kontinensen is. 

Napjainkra a telefon, az e-mail, a skype, és más, egyre modernebb kommuni-

kációs eszközök kiszorították életünkből a képeslapot, amely egyre inkább 

nosztalgikus érzelmeket kiváltó régiséggé válik. Kommunikációs csatornaként 

már alig valaki használja. A sárguló képeslapok ugyanakkor hű lenyomatai el-

tűnt generációk mindennapi életének, örömének és bánatának. A zsidó témájú 

darabok is résnyire húzzák a múlt függönyét, hogy betekintsünk abba a világba, 

amikor a képeslapok még az életre szóló kivándorlás következtében szétszakadt 

családi kötelékeket tartották fenn. A képek ugyanakkor feltárják az évezredek 

óta állandó zsidó hagyományok világát is. 

BBevezető
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A
A zsidó életút

http://milevkep
eslap.2kal.hu/h

u/kepeslap/K90

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K123

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K758

A következő képes

lapok egyes zsidó 

szokásokat és ha gyo

mányokat mutatnak 

be. Értelmezésükben 

kérdések segítenek.  

A válaszadásban segít

ségedre lehet a Flódni 

című honlap  

(www.magyarzsido.hu).

1.  Mit árulnak el a képeslapok a zsidó élet hétköznapjairól? 

Milyen tipikus tárgyakat, hagyományos kellékeket is mersz 

föl a képen? Mi az, amit hiányolsz? 

2.  Milyen korszakot mutatnak be a képeslapok? Mi segít ab

ban, hogy erre rájöjjünk? Mikor készülhetett?

3.  A bemutatott jelenetek valóságosak, vagy inkább szim boli

kusak? Ha az utóbbi, akkor mit fejeznek ki a jelképek? 
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1.  Milyen jeleneteket 

mu tat nak be  

a ké  pes lapok?

2.  Milyen alkalommal 

külde néd ezeket 

a képeslapokat és 

kinek? Miért? 

http://milevkep
eslap.2kal.hu/h

u/kepeslap/K90

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K37

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K758
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1.  A képeslapok alap ján 

mutasd be a zsidó 

kultúrára jellemző öl

tözködési szokásokat! 

Mi volt jellemző régen 

és mi változott?

2.  Mit gondolsz, milyen 

céllal készülhettek ezek 

a képeslapok? Miért 

küldték el őket?

3.  Kiket ábrázolnak 

a képeslapok?

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K270

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K76
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1.  Az életút mely állomását mutatja be a képeslap?

2.  Keress a http://milevkepeslap.2kal.hu/hu oldalon 

további képeslapokat, amelyek ezt az eseményt 

mutatják be!

3.  Milyen más fontos események vannak a zsi

dó életben? Keress képeslapot ezekhez is!
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AA zsidó élet ünnepei:
szombat

http://milevkep
eslap.2kal.hu/h

u/kepeslap/K768

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K106

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K110

Péntek este a családanya gyertyagyújtással, a csa

ládfő kidussal köszönti a szombatot. Az étke zés

hez ünnepi ruhát öltenek még a legsze gényebbek 

is. A zsinagógában a „Lehá dódi likrát kálá” („Jöjj 

barátom, köszöntsük a menyasszonyt”) kezdetű 

szombatköszöntő dallammal indul a péntek esti 

istentisztelet. A szombat délelőtti szertartás egyik 

legfon tosabb része a tóraolvasás. A pergamenre 

kézzel írt tóratekercsből hagyományos dal lammal 

olvassák fel a hetiszakaszt. A sorokat a speciálisan 

erre a célra szolgáló tóramutató segítségével 

követik. 

Szombaton a család együtt piheni 

ki a hét fáradalmait. Ugyanakkor  

a hagyomány szerint a szombat 

délutánt is illik a tanulásnak szen

telni. A rabbi ilyenkor írás ma gyará

zatot tart, melyet közös étkezés 

(salesüdesz), éneklés, asztali áldás, 

majd az esti ima követ. 

A szombat kimenetele (havdala) 

sötétedés után történik: ez  

a szombat elválasztása a követke

ző hétköznapoktól. Az édesapa 

egymás után kezébe veszi a hav

dala serleget, a gyertyaszá lak

ból font havdalagyertyát, és az il

latszeres szelencét vagy a to

rony alakú fűszertartót, majd 

mindegyikre külön áldást mond. 

A fűszertartó a szombati lako

ma végét, a hatágú, színes fo

nott gyertya pedig a szombati 

munkaszünet feloldását, a hét

köznapok kezdetét jelzi.



11

A zsidó élet ünnepei:
szombat

http://milevkep
eslap.2kal.hu/h

u/kepeslap/K768

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K873

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K110

1.  A képeslapokat pá

rosítsd a felso rolt 

tevékenységekkel, 

amelyek jel lemzőek  

a szom batra!

2.  A képeslapok meg

figyelése alapján mit 

gondolsz, mi a je len

tő sége a szombatnak 

a zsidó kultúrában?
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http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K79/

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K78/

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K126

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K43

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K75

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K20

A ros hásáná szó szerinti jelentése: az év 

feje, vagyis az újév. A zsinagó gai ünnepi 

liturgia leg kiemelkedőbb pillanata a kos

szarvból készült kürt, a sófár megfúvása. 

Az ünnep beköszönte után, az ünnepi 

vacso ránál kerek barheszt szel nek fel, 

és só helyett mézbe mártják, hogy az 

ünnep és az azt követő egész év édes 

legyen. Az új év el ső napján szokás, 

hogy a zsidók le sé tálnak egy folyóhoz 

vagy tóhoz, és az előírt imák után a zse

beikből kenyérmorzsákat dobnak a vízbe. 

Ez a bűnöktől, hibáktól való meg tisz tu

lást szimbolizálja. 

1.  Milyen szimbólumok és események jelennek meg a képeslapokon? 

Ezek mire utalnak?

2.  Mit üzennek ezek a képeslapok? Mi volt a célja a képeslapok 

elkészítésének és elküldésének?

3.  Vajon miért ros hásáná ünnepén a legjellemzőbb a képeslapküldés?

RRos hásáná
J

Jom kipur
(engesztelés napja)



13

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K79/

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K78/

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K976

1.  Hogyan mutatják be a képes lapok az ünnepet?

2.  Milyen régi szokást mutatnak be a képeslapok? Milyen más 

szokásokat ismersz még, melyek jellemzőek jom kipurra?

Ros hásáná
J

Jom kipur
(engesztelés napja)

A ros hásánát követő tizedik nap  

a zsidó vallás legfontosabb ünnepe: 

jom kipur, az engesztelés napja. 

A két ünnep közti időszakot félelmetes 

napoknak nevezik, mert azt tartja 

a hagyomány, hogy „ros hásáná 

napján megíratik és jom kipurkor 

mepecsételtetik” az ember sorsa. Jom 

kipur szigorú böjtnap, sem enni, sem 

inni nem szabad semmit. Ezért az ün

nep beköszöntét megelőző estén bő

séges közös vacsorát fogyasztanak 

el családi körben. A vacsora alatt 

vagy után, de még mindenképpen az 

ünnep beköszönte előtt a haragban 

lévőknek ki kell békülniük egymással, 

meg kell bocsátani az előző évben el

követett bűnöket, és minden jót kell kívánni egymásnak. 

A jom kipurt magyarul hosszúnapnak nevezik. Ez az egész 

napos zsinagógai imádkozásra, a böjtölésre utal. 
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http://milevkepeslap.2k

al.hu/hu/kepeslap/K93

Szó szerint a „sátrak ünnepe”. A szukot arra em

lé keztet, hogy miután a zsidók meg szabadultak 

az egyiptomi fogságból, negyven évig ván

doroltak a sivatagban és sátorban (hé be

rül: szukka) laktak. Az ünnep kilenc na

pos. Szukot ideje alatt a zsidóknak kü

lönlegesen megépített sátrakban kell 

lakniuk, de legalább a főétkezések alatt 

ott kell tartózkodniuk. 

S
Szimhat torá 

(A Tóra örömünnepe)SSzukot 
(sátoros ünnep)

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K109

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K923

1. 

Miért fontos 

ünnep ez a zsidó 

kultúrában? Hogyan fejezik  

ezt ki a képeslapok?

2.

Nézz utána, hogy az ünnepi  

csokor milyen növények

ből áll! Ennek mi  

a szerepe?
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1.  Készíts képeslapot szimhat torá ünnepéhez!

2.  Mit veszel figyelembe a képeslap tervezésé

nél? Mi az, amit mindenképp meg szeretnél 

jeleníteni?

3.  A milevkepeslap.2kal.hu oldalon keress ké

peslapokat, melyek szimhat torá ünnepéhez 

kapcsolódnak! Hasonlítsd össze ezeket saját 

képeslapoddal! 

S
Szimhat torá 

(A Tóra örömünnepe)

Szukot kilencedik napja. Jelentése: a Tóra örö

me. Népszerű, színes ünnep, a zsinagóga ilyen

kor vidámsággal telik meg. A férfiak hétszer 

körbeviszik a Tórákat a templomban, míg az 

asszonyok cukrot dobnak nekik, a gyerekek 

pedig zászlókkal követik a menetet. Az ünnep

pel lezárul az egyéves ciklus, amely alatt Mózes 

öt könyvét felolvassák, de mindjárt újra is 

kezdődik. Igen nagy megtiszteltetésnek számít, 

ha valaki lehetőséget kap az első vagy az 

utolsó szakasz felolvasására. 

Szukot 
(sátoros ünnep)
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http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K750

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K108

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K275

A csodás egyiptomi kivonulás és megsza

badulás emlékünnepe, amely nyolc napon 

át tart. Az ünnepnek több neve is van, ezek 

a történet különböző aspektusait világítják 

meg. A „pészah” (elkerülés ünnepe) arra 

utal, hogy a bibliai csapások elkerülték a zsi

dók házait. A „kovásztalan kenyér ünnepe” 

ezt idézi fel, hogy amikor a zsidók sietve 

hagyták el Egyiptomot, nem volt elég idő a 

tészta megkelésére. A „szabadság ünnepe” 

pedig arra emlé keztet, hogy a zsidók év

századokon ke resztül rabszolgaságban 

szenvedtek Egyip tomban, míg Mózes szemé

lyében olyan vezető támadt, aki kivezette  

a népet a szolgaságból. A pészahot köszön

tő estét széderestének nevezzük.

1.  Keress egy tipikus receptet! Miért jellegzetes széder

esti étel ez? Hogy köthető ez a képeslapokhoz?

2.  Az ünnep milyen jellemző mozzanatát ábrázolják 

a ké pes lapok? Mit üzennek vele?

3.  Kiknek van szerepe a széderestén?

P

Pészah H
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http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K116

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K98

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K407

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K108 HHanuka

Időszámításunk előtt 167ben Antiokhos Epiphanés szí

riai uralkodó elfoglalta a zsidók fővárosát, Jeruzsálemet. 

A Tórát érvénytelenítette, a Szentélyben a görög főisten, 

Zeusz szobrát állította fel. A pogány, görög kultuszok 

és az idegen uralom ellen felkelés robbant ki. A zsidók 

legyőzték az elnyomókat és időszámításunk előtt 164

ben visszafoglalták a Szentélyt. Az újra felszenteléshez,  

a menóra lángjainak újra meggyújtásához mindössze egy 

korsónyi tiszta olajat találtak, az új olaj elkészítéséhez 

viszont nyolc napra volt szükség. Ekkor csoda történt:  

az egyetlen napra elegendő olaj nyolc napig égett. Hanu

kakor ezért a csodára emlékezve nyolc egymást követő 

napon meggyújtják a hanukai nyolcágú gyertyatartó 

gyertyáit: első este egyet, másodikon kettőt, és így to

vább. A tüzet segédlángról, kilencedik, kisebb gyertyáról 

veszik. A vidámságot, ünnepi hangulatot a hagyományos 

hanukai játékok és dalok fokozzák. 

1.  Ha megfigyeled mind a négy képeslapot, akkor mit veszel 

észre?  

Mi az, ami közös mindegyikben? 

Mi a különbség? Mi lehet vajon a különbözőség oka? Mi 

az, ami fontos különbség? Miért?

2.  A képeslapok megfigyelése és összehasonlítása során mit 

gondolsz, milyen szokások jellemzőek hanuka ünnepére?
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http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K967

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K749

A zsidó farsangnak is nevezett 

ünnep egy időszámításunk előtt 

450 körül történt eseményt ele

venít fel. A hagyomány szerint 

Ahasvérus perzsa uralkodó egyik 

főembere, Hámán ki akarta irtat

ni a birodalom zsidóságát. Ezt 

azonban a király felesége, a zsi

dó Eszter megakadályozta. 

A történetet a bibliai Eszter 

könyve tartalmazza, amelyet az 

ünnepen felolvasnak a zsina

gógában. Hámán nevének em

1.  Milyen eszközökkel jeleníti meg a képeslap az ünnepet? 

Szimbólumokkal? Ünnepi szokásokat mutat be? Az ün

nep eredetét mutatja be? Mit jelent ez szerinted?

2.  Válaszd ki az egyik képeslapot és írd meg egy 

barátodnak! 

P
Purim K
lítésekor a hallgatóság zajt csap. Szokás purimkor barátoknak, 

szomszédoknak különböző finomságokat, ajándékokat külde

ni. A zsidók megmenekülését általában bálokkal, zenés esemé

nyekkel ünneplik meg.
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http://milevkepeslap.2k

al.hu/hu/kepeslap/K749

KKislexikon

Hupa: Négy oszlopon nyugvó baldachin, amely alatt az esketést végzik. A tradí

ció szerint a hupának a szabad ég alatt kell állnia, de manapság gyakran  

a zsinagógában állítják fel.

Jesiva: Zsidó vallási iskola, ahol főként a Talmudot tanulták. Jesivát a nagy tudá

sú rabbik tartottak, ahol a bóherek párosával, egymással vitatkozva tanulták 

a törvényeket. 

Kidus: Megszentelés. Ezzel a szertartással köszöntik a belépő szombatot és ün

nepnapokat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep beköszöntekor. Ez  

a szer tartás az otthoni liturgiában kapott nagy szerepet, de az ünnepek elő

estéjén a zsinagógában is elmondják. Bor hiányában a kidus a barheszre is 

elmondható.

Kipa (kapedli): Kis, kerek fejfedő, amely készülhet hímzett bársonyból, horgo

lással, de napjainkban hasított bőrből is divatos.

Kóser: Tiszta. Rituális szempontból megfelelő dolgokra, főképp ételekre 

mondják.

Macesz: Pászka, kovásztalan kenyér, amelyet pészah napjaiban kell fogyasztani 

a hagyományos élesztővel készült kenyér helyett.

Micva: Eredetileg parancsolat, isteni rendelet, a későbbi szóhasználatban sok

kal tágabb értelmet kapott és ma már minden erkölcsi kötelességet és jócse

lekedetet jelent.

Móhél: Körülmetélést végző szakember. A körülmetélés (az újszülött fiúgyer

mek fitymájának levágása nyolcnapos korában) nagyon fontos vallási pa

rancs, amit általában kisebb ünnepség keretében tartanak meg. 
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Rabbi: Zsidó tanítómester. A rabbi igen tiszteletreméltó személyiség, ő dönt 

a kóserság kérdéseiben, ő oldhatja fel a fogadalmakat, ő a zsidók közötti 

ügyekben illetékes bíróság elnöke, ő hozhat döntéseket vitás kérdésekben. 

Ünnepeken beszédet tart a zsinagógában, és gyakran tanítványokat gyűjtve 

maga köré, jesívát tart fenn, ahol a fiatal férfiak a zsidó vallási törvényeket 

tanulhatják. 

Tfilin: Imaszíjak. Szíjakkal ellátott két bőrtok, amelyekben pergamentekercsek 

vannak bibliai szöveggel. Az egyik tfilint a bal karra szíjazzák, a másikat  

a homlokra teszik fel. Alkalmazásának törvényét a Bibliának e mondatából 

eredeztetik: „Kösd azokat Isten igéit jelvényül kezedre és legyenek emlé

keztetőül szemeid között.

Z
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Báruh hábá! 

Áldott (legyen) az érkező! 

Lehájim! 

Az életre! (koccintáskor) 

Sábát sálóm! 

Békés szombatot! 

Sávuá tóv!  

Jó hetet! (szombat kimenetelekor) 

Sálóm áléhem! 

Béke veled! (találkozáskor) 

Hág száméáh! 

Boldog ünnepet! 

Sáná tová! 

Jó évet! (ros hásánákor) 

Bis hundert und zwanzig! 

120 évig élj! (születésnapra) 

ZZsidó jókívánságok, 
köszönések
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KKépeslapok 
jegyzéke

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K90

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K37

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K76

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K79

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K78

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K43

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K20

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K98

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K88

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K32

http://milevkepeslap.2k
al.hu/hu/kepeslap/K75

http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/kepeslap/K93
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Jegyzet




