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7. Jahrg. 3 H. Volz, ein heutiger Passachabend c. alatt rendkívül 
érdekes cikket közöl a zsidók ma szokásos húsvéti vacsorá-
járól. Előbb Jeruzsálemben, majd hazájában Leonbergben vett 
részt a rabbinusnál ilyen vacsorában, melynek lefolyása mindkét 
esetben csaknem teljesen azonos volt. A zsinagógából egy fel-
díszített szobába mentek, ahol a család és a vendégek össze-
gyülekeztek. A rabbi egy lefödött poharat mutatott Volznak, 
amely borral volt megtöltve és Illésnek volt szánva. A családfő 
fehér templomi köpenyt vett magára és az asztalfőre ült. Előtte 
az asztalon a következő tárgyak : 3 darab páros laska, melyeket 
egymástól kendők választottak el; egy tányéron hamuban sült 
tojás, egy tyúkcomb s egy pohárban a barna „Haróset"; távolabb 
egy tál sósvíz, egy másik tál saláta, illetőleg torma és egy 
harmadik petrezselyemmel, esetleg retekkel. A gazda ezek jelen-
tőségét így magyarázta meg: a zöldségféléket azzal a gondolattal 
költik el, hogy az ember eredetileg növényi táplálékokkal élt; 
a sósvíz az emésztés könnyítésére; a torma a nyomorúság keserű 
kenyere; a barna mártás, melyet dióból, gyömbérből, és almából 
édesre készítettek az agyagra és a vakolatra, vagyis az egyptomi 
rabszolgaságra emlékeztet; a tojás az első étek, amelyet böjt 
vagy gyász után élvezni szabad; a csirkecsont pedig a templom 
pusztulása és az áldozatok megszűnése óta a húsvéti bárányra 
emlékeztet. A háznép minden tagjának részt kell vennie a húsvéti 
vacsorában, amikor is a családfő köteles részletesen elmondani 
a szabadulás történetét. Minden felnőtt ünneplő előtt egy nyom-
tatott lyturgia és egy pohár áll a bor számára. Az ünnepet a 
borért való hálaadással kezdik, amelynek végeztével megisszák 
az első poharat. Azután megmossa a házi úr a képet, vesz egy 
darabka zöldséget, belemártja a sós vízbe, elmondja a hálaadást 
a föld terményeiért és megeszi. Hasonlókép tesznek az asztal-
társak is. Azután a családfő a középső laskából letör egy darabot 
és ezt fehér selyem párna alá teszi a tulaj donképeni vacsora 
kezdetére. Azután felemeli a nyomorúság kenyerével telt tálat 
és közben ezt mondja arám nyelven: „ez a nyomorúság kenyere, 
amelyet a mi atyáink Egyptomban ettek, aki itt éhezik, jöjjön 
és egye, aki szűkölködik s ünnepelje velünk a húsvétot, ezt az 
esztendőt itt, a következőt Izrael tartományában; ezt az évet 
mint szolgák, a következőt, mint szabad emberek." Erre kitöltik 
a második poharat s az asztal legfiatalabb tagja megkérdezi, 
miért ünneplik ezt az cinorat oly ünnepélyesen. A válasz a 
kivonulás csodáját közli. Azután a húsvét ünnepélyek magasz-
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talása, az ünnep jelentőségének elmondása következik. Minden 
beszédhez a családfő adja meg a hangot, a többiek mind vele 
beszélnek majd erősen, majd halkan, majd mormognak, majd 
felkiáltanak szenvedélyesen amivel a tenger hullámzását jel-
képezik. Mindezt pedig héber nyelven mondják el. Ezután 
kezdenek énekelni ős a patriachák történetét elejétől elbeszélni. 
Ez az elbeszélés tarkítva van híres rabbinusok mondásaival és 
anekdótákkal is. Ezután magasra emelik a másik poharat és 
eléneklik a „Haliéi" kezdetét a 113 és 114. Zsoltárt, aztán bal-
oldalra hajolnak és megisszák a poharat. Ekkor kezdődik a 
tulajdonképeni húsvéti vacsora, amikor is minden jelenlevő meg-
mossa a kezét és hálát ad a kézmosás parancsáért, aztán a 
családfő fogja a felső laskát, hálákat ad, majd a középső laskát, 
melynél másik imát mond, mindkettőből letör egy darabot, 
megeszi, a többit tovább adja az asztaltársaságnak. Mikor aztán 
egy szelet tormát a „Karoset"-tálba mártanak és az alsó las-
kából letörött darabbal elköltenek, akkor az ünnepség első, 
történeti része bevégződik. A második rész régebben a húsvéti 
bárány elköltése volt, ma pedig ünnepi vacsora lett belőle. 
Először a tojást és a párna alá rejtett laska darabot eszik meg. 
Az eddigi egész szertartásoskodás alatt bohókás húsvéti játékot 
játszanak, hogy a kis gyermekeket ébren tartsák, nevezetesen 
az egyik fiú az atya közelébe telepszik ós mindig azon mester-
kedik, hogy hogyan lophatná ki a párna alá rejtett laskát. Az 
anya segítségével ez sikerül is neki. Mikor aztán az apának 
szüksége van a laskára, alkudozásba bocsátkozik a fiával, aki 
azt csak megfelelő húsvéti ajándék fejében adja át. A vacsora 
mintegy 2 óra hosszan tartott, melynek végeztével kitöltötték a 
3. pohár bort, asztal-áldást mondottak, hosszú dicsőítő énekeket 
énekeltek, segedelemért és Illés elküldéséért fohászkodtak, azután 
balra dűltek és megitták a 3. pohár bort, miután előbb hálát 
adtak a szőlőért és megátkozták a nemzsidókat. Ekkor kitöltötték 
a 4. poharat és az ünnepély legszebb része következett: a 115. 
és 118. zsoltárok gyönyörű harmonikus eléneklése. Végül hosz-
szasan hálát adtak a húsvétért és megitták a 4. pohár bort. 

Volz megkérdezte, hogy váljon a régi időben nem ittak-e 
közös pohárból, amire a rabbi azt felelte, hogy nem valószínű. 
Jézus tehát az utolsó vacsorán eltért e tekintetben az ősi szo-
kástól, amiből kétségtelen, hogy a közös kenyérből való töréssel 
és a közös pohárból való ivással a benső szoros összetartozás 
gondolatának akart kifejezést adni. Ő maga azonban se nem 
evett, se nem ivott, mert maga volt a kenyér és a bor. Volz azt 
hiszi, hogy a bűnbocsánat, valamint az érdemszerző halál gon-
dolata később kapcsolódott össze az úrvacsorájával. Jézus még 
nem akart az úrvacsorájával egyebet elérni, mint a válás órájában 
lelkébe vésni a hozzátartozóknak, hogy ők mint fők és tagok 
örökre összetartoznak. Közli: Raffay S. 




