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I. Gasztronómia 

Azt mondja az Ö-való (Vájikró 19:1): „Szentek legyetek mert szent vagyok én, az Ö-

való, a ti I-tenetek”. Ebből egy vallásos zsidó számára az következik, hogy életvitelének 

vezérmotívuma az Ö-való szentségét megközelítő magatartás kell, hogy legyen. Ez vo-

natkozik nemcsak általában a micvók teljesítésére, általában az (erkölcsös) viselkedésre, 

hanem még olyan speciális és távolinak tűnő dolgokra is, mint az evés. A zsidó vallási 

előírások, a halacha bonyolult épületének a külvilág előtt talán legismertebb része a 

szigorú étkezési törvények együttese, amit összefoglaló néven kóserságnak neveznek. 

Ezek három fő szempont alapján csoportosíthatók: 1./ mely állatok fogyaszthatóak és 

melyek nem; 2./ hogyan kell ezeket fogyasztásra alkalmassá tenni; 3./ a hús valamint a 

tej és tejtermékek elkülönítése. Az alábbiakban e három szabálycsoport vázlatos átte-

kintése után, a zsidó folklór egy speciális területét, a sabboszi és ünnepi (jom-tovi) ét-

rend egyes fogásainak szent eredetét illetve jelentőségét szeretném bemutatni. Minde-

nekelőtt azonban tisztázni kell, hogy a kóser szó nem csak az étkezésre vonatkozik, 

általában véve ’alkalmast’ jelent. Tehát lehet minden – a vallási előírásoknak megfele-

lően elkészített és ezért rituális használatra alkalmas tárgy, pl. tefilin, mezuza, stb. – 

jelzője is. 

 

1. A „kóserság” általános szabályai 

1.1./ A megengedett és a tiltott állatok (Vájikró 11; Devorim 14:3-21) 

► A négylábú állatokra vonatkozó előírások: 

„…ezek az állatok, melyeket ehettek mind a barom közül, mely a földön van. 

Mindazt, ami hasadt patájú, a minek ketté hasítottak a patái, a mi kérődző a 

barmok között, azt ehetitek.” (Vájikro 11:2-3) 

 

                                              
1
 A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az OR-ZSE által rendezett doctorandus konferencián 2008 

novemberében elhangzott előadás bővített változata. 
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► A halakra vonatkozó előírások: 

„Ezt ehetitek mindabból, a mi a vizben van: mindazt, a minek uszószárnya 

van és pikkelye, a vízben, a tengerekben és folyókban, azokat ehetitek.” 

(Vájikro 11:9) 

 

► A szárnyasokra vonatkozó előírások: 

A Tóra nem adja meg a madarakra vonatkozóan az ehetőség ismérveit, hanem felsorolja 

azokat a madarakat, amelyeket tilos megenni (Vájikró 11:13-22). A Talmud (bChulin 

61a) - a rabbinikus hagyomány alapján - rögzíti ezeket az ismertető jegyeket: extra láb-

ujj (hátul), begy, a zúza bőre leválasztható kell legyen, és ne legyen ragadozó. Általá-

ban a háziszárnyasok – csirke, kacsa, liba, pulyka - fogyaszthatóak. 

 

► Kétéltűek és rovarok: 

„És ez nektek a tisztátalan a csuszo-mászók közül; mely a földön mozog: a 

menyét, az egér és a gyík faja szerint; a cziczkány, a tüzgyik, a csillaggyík, a 

csiga és a kaméleon. Ezek a tisztátalanok nektek minden csuszó-mászó 

közt;…” (Vájikró 11:29-31) 

 

Természetesen a tiltott állatokból származó különféle „termékek”, sőt tejük, tojá-

suk is tiltott. Kivételt képez a méhektől származó méz. A vadállatok általában tilalom 

alá esnek, kivéve a szarvast és az őzet, ezeket viszont hálóval kell befogni és a rituális 

előírások szerint levágni.
1
 

Szigorúan tilos továbbá a vér, és a szarvasmarhák belső részeit körülvevő faggyú 

fogyasztása: 

„…Minden mozgó lény, a mely él, tiétek legyen eledelül; mint a zöld füvet, 

úgy adtam nektek mindet. De húst a lelkével, vérével ne egyétek…”. 

(Berésisz 9:3-4) „Mert a testnek lelke a vérben van és én rendeltem azt nek-

tek az oltárra, hogy engesztelést szerezzen lelkeitek számára, mert a vér az 

mely a lélekkel engesztelést szerez.” (Vájikró 17:11) 

„…Örök törvény nemzedékeiteken át, mind a ti lakhelyeiteken: semmiféle 

zsiradékot és semmiféle vért ne egyetek”. (Vájikró 11:17) 

 

A vér fogyasztására vonatkozó tilalomból következik, hogy például a tojást használat 

előtt fel kell törni és megvizsgálni, nincs-e benne vér. A főtt tojást főzés után kell meg-

vizsgálni. 

                                              
1
 Ld. alább. 
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Külön tilalom vonatkozik az egyébként megengedett állatok csípőinának fogyasz-

tására is (Berésisz 32:32). 

 

► Növényi táplálékok: 

A Tórában számtalan mezőgazdasággal kapcsolatos előírás található: smita (szombatév; 

Devorim 15:1-18), kilájim (tilos különböző növények magvait vetni ugyanabba a táblá-

ba; Vájikró 19:19), orlo (tilos négy évnél fiatalabb fák gyümölcsét enni; Vájikró 19:23-

24), stb. Ugyanakkor a zöldséget, gyümölcsöt fogyasztás előtt alaposan át kell vizsgál-

ni, hogy nincs-e benne féreg. 

 

1.2./ A kóser vágás, a sechita 

 

A Tóra tiltja élő állatok fogyasztását (Berésisz 9:4). Ugyanakkor az állatok rituális vá-

gására, a sechitára, vonatkozó előírások nem szerepelnek a Tóra írott szövegében, ahol 

csak annyi áll: „vágd le az állatot…, ahogy megparancsoltam” (Devorim 12:21). A 

Szináj-hegyi szóbeli hagyomány, a Tóra sebaal pe őrizte meg a sechita részletes szabá-

lyait, melyek a Babiloni Talmud Chulin traktátusában találhatóak. 

A „kóser vágás” szabályai csak a melegvérű állatokra (a négylábúakra és a mada-

rakra) vonatkoznak, a hidegvérűekre (tehát a halakra) nem. Ugyanez érvényes a vér 

fogyasztásának tilalmára is: csak a melegvérű állatok vére tiltott, a halaké nem. A vá-

gásnál egy tökéletesen éles késsel egyszerre kell elvágni az állat légcsövét, nyelőcsövét, 

a nyaki verőeret és vénát. Így szenved az állat a lehető legkevesebbet, ugyanakkor így 

távozik el a lehető legtöbb vér belőle. A vágás előtt akármilyen módon elkábított állat 

fogyasztásra alkalmatlan. A vágást végzőnek (sochet ’böllér’, meghonosodott magyar-

országi nevén sakter) nemcsak a szakmai „felkészültségét” igazoló rabbinátusi bizo-

nyítvánnyal kell rendelkeznie, hanem a vallási előírásokat szigorúan betartó embernek 

is kell lennie. 

A nem az előírásoknak megfelelően levágott, majd kivéreztetett négylábúakon kí-

vül tilos a természetes úton elpusztult-elhullott (nevéla), valamint a vadállatok által 

széttépett (teréfa - tréfli) állatok húsának a fogyasztása is (Semosz 22:8). Sőt az életkép-

telen – halálos vagy akárcsak életképtelenné tevő betegségben szenvedő (például törött 
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lábú) – állatok fogyasztása is tilos. Ezért a vágás után gondosan meg kell vizsgálni az 

állatot, hogy nem volt-e ilyen betegsége. 

A rituális előírások szerint levágott állat húsát felhasználás előtt kóserítani, azaz 

teljesen vérteleníteni kell. Ez általában kisózással történik. A húst először lemossák, 

majd legalább fél órára beáztatják. Ezután a hús teljes felületét (szárnyasoknál belül is) 

közepes finomságú sóval besózzák, és legalább egy órára állni hagyják a sóban, végül 

ismét alaposan megmossák. A májat – mely a többi húsnál sokkal több vért tartalmaz - 

nem szabad sózással kóserítani, ráadásul a sózástól utóbb ehetetlenné válna. Ezért lán-

gon kell kisütni rostélyra helyezve, hogy a kisülő vér elfolyhasson. 

 

1.3./ A tejes és húsos ételek különválasztása 

 

A Tórában háromszor szerepel a „ne főzd meg a gödölyét anyja tejében” parancsa 

(Semosz 23:19, 34:26; Devorim 14:21). Erre hivatkozva a Talmud részletesen kifejti 

(bChulin 115b), hogy a tejes és húsos ételeket szigorúan el kell egymástól különíteni. A 

háromszoros tilalom pedig a Talmud szerint azt jelenti, hogy tilos ezeket együtt főzni, 

enni, felszolgálni. A húsos ételek készítéséhez használt edényekben tilos tejes ételeket 

készíteni. Az „összekevert” edény azonnal alkalmatlanná válik további használatra, a 

benne készített ételt pedig tilos elfogyasztani. Tehát nem csak a húsos és tejes ételeket, 

hanem ezek edényeit is szigorúan el kell különíteni, még mosogatni sem szabad ez 

utóbbiakat együtt. 

Ugyanebből a Tórai tilalomból következik, hogy a kétféle étel fogyasztása között 

bizonyos szünetet kell tartani. Húsos étel után hat óra elteltével lehet tejeset enni, for-

dítva viszont elég fél (maximum egy) órát várni (kivételt képeznek a kemény sajtok, 

melyek után szintén csak hat óra elteltével fogyasztható húsos étel). 

Vannak úgynevezett párosnak (párve), semlegesnek minősülő ételek, melyeket 

akár húsos, akár tejes ételekkel lehet együtt készíteni és enni. Ilyenek a földből termő 

zöldségek, gyümölcsök, magvak, a fűszerek, a cukor és a só; továbbá a hal, a tojás va-

lamint a mesterségesen előállított, szintetikus élelmiszerek. 

A használatra alkalmatlanná, „tréflivé”, vált fémedények (melyekben pl. összeke-

veredett tejes és húsos étel) általában újra alkalmassá tehetők, „kaserolhatók”. Ez tör-

ténhet forró vízbe mártással vagy leöntéssel, illetve a közvetlenül tűzön használt edé-
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nyek esetében izzítással. A cserép-, a zománcozott- és a porcelán tárgyakat valamint a 

repedezett, lyukas illetve több darabból forrasztott edényeket viszont nem lehet 

„kaserolni”. 

Az újonnan vásárolt fém és üvegedényeket használatba vétel előtt – megfelelő ál-

dás elmondása mellett - meg kell meríteni a rituális fürdő (mikve) vizében. Fa-, agyag- 

és műanyag edényeket nem kell megmeríteni. 

 

2. Az oltár és a manna 

 

Jechezkél prófétának a harmadik Szentéllyel kapcsolatos látomásának leírásában a kö-

vetkezők olvashatók: 

„Az oltár fából … És beszélt hozzám: Ez az asztal, mely az Ő-való szine előtt 

van”. (Jechezke-l 41:22) 

 

A Talmud szerint (bBrachosz 55a; bChagiga 27a; bMenachosz 97a), miután a vers 

„az oltárral kezdődik, és az asztallal végződik, R. Jochanan és R. Eleozor 

mindketten azt mondták, hogy amíg a Szentély állt, az oltár szerzett engesz-

telést. Most azonban, hogy a Szentély már nem áll, az ember asztala szerez 

neki engesztelést.” 

 

Ehhez RÁSI hozzáteszi: „a vendéglátás micvója révén”. 

Ennek megfelelően a sabboszi (és ünnepi) asztalt úgy rendezik el, hogy emlékez-

tessen a Szentélyre, amelyben a hétágú gyertyatartó a déli oldalon, míg a 12 kenyér 

asztala az északin nyert elhelyezést, közrefogva a fűszerkeverék füstölögtetésére szol-

gáló aranyoltárt (Semosz 40:22-26). Ezért lehetőség szerint az asztal déli oldalára teszik 

a gyertyatartókat, és az északira a kalácsokat. A Talmud (bBB 25b) idézi R. JICCHOK 

véleményét, aki szerint 

„…ha valaki bölccsé akar válni, forduljon délnek, és ha meg akar gazdagod-

ni, forduljon észak felé… R. JEHOSUA ben Lévi ezzel szemben azt mondta, 

hogy az ember mindig forduljon dél felé, mert a bölcsesség révén gazdag-

ságra is szert fog tudni tenni. Ahogy az Írás mondja (Mislé 3:16): »Hosszú 

élet van jobbjában, baljában gazdagság és dicsőség«.” 

 

A sabboszi étkezésekkel kapcsolatos zsidó vallási előírások illetve szokások leg-

nagyobbrészt a Szentélybeli áldozatokhoz és/vagy a mannához kapcsolódnak. A pusztai 

vándorlás negyven éve során az Ö-való mannával táplálta a Bné Jiszroelt (Semosz 



 6 

16:35). A midrás szerint (Mechilta) a manna tisztán spirituális táplálék volt, nem terme-

lődött belőle kiválasztandó salakanyag a szervezetben. A naponta hulló mannából min-

den családfőnek egy-egy vékányit (ómer) kellett szednie (Semosz 16:16), ez fedezte a 

család napi szükségletét. Pénteken kétszeres adag hullott (Ibid. 16:22), Sabboszkor vi-

szont egyáltalán nem hullott manna (Ibid. 16:26-27). 

A mannahullás kezdete utáni első Sabboszkor Móse rabénu a következőket mond-

ja a népnek a pénteken hullott második adag mannával kapcsolatban: 

„…Egyétek meg azt a mai napon, mert a mai napon Sabbosz van az Ö-

valónak, a mai napon nem találjátok azt a mezőn” (Semosz 16:25).
1
 

 

Ennek a versnek az alapján a Bölcsek előírják (bSabbosz 117b), hogy Sabboszkor 

három étkezést kell enni: egyet péntek este, egyet Sabbosz délben és egyet Sabbosz dél-

után. Rav CHIDKA szerint azonban (Ibid.) négyet, mert a szöveg csak a „mai napra” 

vonatkozóan utal három étkezésről, tehát a péntek este a negyedik alkalom. Ennek a 

véleménynek állítanak emléket a Sabbosz délelőtt szokásos „Kiddusokkal”, amikor a 

rendes étkezés előtt „csak” pálinkát és süteményt fogyasztanak. 

 

3. A péntek esti és sabbosz déli lakomák hagyományos „menüje” 

 

3.1./ Péntek este 

 

Kiddus. A Tízparancsolatnak a Sabboszra vonatkozó előírásai között az áll: 

„Emlékezzél meg a Sabbosz napjáról, hogy megszenteljed”. (Semosz 20:8) 

 

És azonnal szerepel az indoklás is (Ibid. 20:11): 

„Mert hat nap alatt alkotta meg az Ö-való az eget és a földet, a tengert és 

mindent, ami bennük van, és megpihent a hetedik napon. Ezért az Ö-való 

megáldotta a Sabbosz napját és megszentelte azt”. 

 

Ezért kell megszentelni a Sabboszt, a Bölcsek útmutatása szerint (bPeszachim 106a) egy 

pohár borra mondott áldással, mindjárt péntek este, a Sabbosz beköszöntekor. 

 

                                              
1
 Kiemelések tőlem. 
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Kalács. Minden sabboszi étkezés alkalmával kötelező két egész kalácsra mondani ál-

dást (bBrachosz 39b; bSabbosz 117b),
1
 a pénteken hullott kétszeres adag manna emlé-

kére. Ahogy a Tóra mondja (Semosz 16:22): 

„…a hatodik napon kétszer annyi kenyeret [Lechem misne] szedtek…”. 

 

Ezt a Sabboszra illetve Jom tovra sütött kalácsot német nyelvterületen 

barchesznak nevezik a héber brocho ’áldás’ szóból. Kelet-Európa chaszid vidékein 

challanak nevezik a tésztából sütés előtt leveendő darab tórai neve után (Bamidbor 

15:20). A Bész hamikdos fennállásának idején ez egyike volt a kohénok 24 féle járandó-

ságának, amivel a nép eltartotta a Szentélybeli szolgálatot végző kohénokat (mChala 

1:9). Amióta nincs Szentély, ezt a jelképes darabkát elégetik. 

Ugyanakkor a jomtovkor szokásos kerek formával ellentétben,
2
 Sabboszra hosszú-

kás kalácsokat sütnek. Ugyanis a Tóra előírásai szerint (Semosz 25:30; Vájikró 24:5-9), 

a Szentélyben levő asztalon mindig kellett lennie tizenkét kenyérnek (lechem haponim), 

Izrael tizenkét törzsének jelenlétét jelképezve az Ö-való előtt.
3
 A kalács hosszúkás alak-

ja a héber váv ( ) betű formáját idézi, melynek számértéke (gematria) hat, így a két 

hosszú kalács a kétszer hat, vagyis tizenkét „színkenyeret” idézi. Ugyanezért szokták 

Sabboszkor hat „szál” tésztából fonni a kalácsot, mert a két kalács összesen tizenkét 

„szála” ismét csak a tizenkét lechem haponimra emlékeztet. 

A Midrás szerint (Mechilta, Semosz 16:13-14 alapján), először harmat takarta be a 

mezőt, erre hullott a manna, majd ezt egy újabb harmatréteg fedte be. Ezért (is) szokták 

betakarni a kalácsot/barcheszt felül, sőt külön tányért vagy tálat tesznek alá, és nem 

közvetlenül az abroszra helyezik. A betakarás másik oka, hogy a halachikus előírások 

szerint előbb kellene a kalácsra mondani áldást és azután a borra, viszont kiddus előtt 

nem szabad enni. Erec Jiszroel nevezetes terményeit a következő sorrendben találjuk a 

Tórában (Devorim 8:8): búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya. Ha 

valaki ezeket egyszerre (egy étkezésen belül) akarja fogyasztani, akkor ebben a sor-

rendben kell őket enni, illetve mondani rájuk a megfelelő áldást. Miután kiddus előtt 

                                              
1
 Ld. Sulchán Áruch Orech Chájim 274:1. 

2
 A modern kenyérgyárak megjelenéséig, a kenyereket általában kerekre sütötték., ld. a ma is kapható ún. 

„parasztkenyeret”. 
3
 Ezért fordítják régebbi fordítások, pl. az ún. IMIT-Biblia, „színkenyérnek”, mert az Ö-való színe előtt 

voltak. 
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nem szabad enni, „kénytelenek” előre venni a - szőlőből készült - bort, és csak azután 

enni a - búzából készült - kenyeret. Ezért (is) takarják le a kalácsot, hogy – úgymond – 

„ne lássa szégyenét”. 

 

Só. A Tóra előírása szerint (Vájikró 2:13) „…minden áldozatoddal hozzál sót”. Sőt 

egyenesen „…a I-tened szövetségének a sójáról…” van szó ebben a versben. Erre hi-

vatkozva állapították meg a halachát: „Az ember ne szegje meg kenyerét, amíg nem 

hoznak elé sót”.
1
 Amihez a REMO (uo.) hozzáteszi: „mindenesetre micvo minden asz-

talra sót tenni a kenyér megszegése előtt, mert az asztal olyan, mint az oltár és az étke-

zés olyan, mint az áldozatbemutatás (Bész Joszef a Sibolé haLeket midrás-gyűjtemény 

alapján)… És ez megvéd a büntetéstől”. A Misna Berura kommentárja szerint (ad loc., 

a Midrás Aggada alapján, ld. még Toszafosz bBrachosz 40a): 

„amíg a zsidók ülnek és várnak egymásra, míg mindenki megmossa a kezét, 

és nem tudnak micvákat teljesíteni [mert nem szabad megszakítani kézmo-

sás és kenyérevés között semmivel] a vádló angyal bevádolja, a só szövetsé-

ge pedig védelmezi őket”. 

 

A kalács megszegése. Azzal is a Szentélybeli áldozatokra emlékeznek, hogy a kalács 

megszegésére nem recésre köszörült, hanem tökéletesen egyenletes élű kést használnak, 

ahogy ezt a halacha a kóser vágás szabályai között előírja.
2
 Ugyancsak szokás a kalá-

csot nem hossztengelyére merőlegesen, hanem azzal hegyesszöget bezáróan (haránt) 

megszegni. Ezzel is az előbb említett „színkenyérre”, a lechem haponimra emlékeznek, 

mely a Talmud szerint (bMenochosz 94b) szögletes U (vagy- eltérő vélemény szerint - 

V) alakú volt. A tortaszelet-szerűen vágott kalácsdarab, melyet csak három oldalról 

vesz körbe kenyérhéj, ily módon emlékeztet a Szentélybeli asztalon folyamatosan je-

lenvolt kenyerekre. 

 

Morzsák. Szokás a kenyér megszegése és az első falat megevése után összesöpörni a 

morzsákat, és azokat is megenni. Ennek alapja (is) a Talmudban található (bChulin 

105b): a szétszórt morzsák szegénységet okozhatnak.
3
 A „Kav haJósor” című muszár-

könyv egy másik okot idéz R. Jesaja HURWITZ (1555-1628) „Sné Luchosz haBrisz” cí-

                                              
1
 Sulchán Áruch Orech Chájim 167:5. 

2
 RAMBAM, Misné Tóra, Hilchosz Sechita 1:14; Sulchan Áruch Jore Déo, Hilchosz Sechita 18:1-3. 

3
 Vö. Sulchán Áruch Orech Chájim 180:4. 
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mű művéből. Miután az asztal a Szentély oltárát jelképezi, ahogy a kohénoknak ügyel-

niük kellett, hogy az oltárról leeső áldozati darabokat azonnal visszategyék, ma is 

ügyelnünk kell, hogy a kenyérből egy morzsa se essen le a földre, menjen veszendőbe. 

Különösen érvényes ez arra a darabra, amelyikre az áldást mondták, amely az előbbi 

jelképrendszerben megfelel az égőáldozat (korban ola) darabjainak, ami a legszentebb 

áldozatfajták közé tartozott. 

 

Hal. A Midrás szerint (Lekach Tov), Noachnak azért nem kellett az Özönvíz idején ha-

lakat vinnie a bárkába, mert ezeket az Ö-való elrejtette a tenger fenekén a forró víz alá 

leszálló hideg vízben. Ez volt a halak jutalma azért, mert a többi állattal ellentétben nem 

tanulták el az emberektől az erkölcstelenséget, nem keveredtek más fajokkal. Ezért esz-

nek minden sabboszi és jomtovi étkezéskor halat. 

 

Hús. Ez értelemszerűen közvetlenül az (állat)áldozatokra emlékeztet. 

 

Négyféle köret (jiddis cimesz < német zum essen ’hozzávaló, köret’): 

► (édes)répa: askenáz vidékeken szokás Ros hasono este enni, sok helyen (különösen 

chaszid körökben) minden péntek este eszik. Alapja egy német-jiddis szójáték: német 

mehren ’sokasodni’ (tudniillik sokasodjanak az érdemek) és möhren (tsz.) ’sárgarépa’; 

► tarhonya: jiddisül farfel (vö. olasz farfalla ’pillangó’, francia farfelu ’bizarr’). Ismét 

egy szójáték: ferfallen kb. azt jelenti ’nincs más megoldás’, Sabboszkor az Ö-való min-

denképpen meg kell, hogy bocsássa a vétkeket; 

► (resztelt)máj: héber nevének, kavéd, gematriája 26, ugyanannyi, mint az Ö-való 

négybetűs nevéé; 

► kompót: jólesik az étkezés végén, és a rá mondott áldás (brocho) növeli a 

Sabboszkor mondott áldások számát. A hagyomány szerint (Bamidbor Rabbo 18:21) 

Dovid hamelech rendelte el, hogy minden zsidó köteles naponta száz brochot mondani 

(bMenachosz 43b). Miután Sabboszkor több tucat áldás kimarad a három főimádságból 

(semone eszréből), sok külön áldás mondásával kell a kihagyott áldások helyét pótolni.
1
 

                                              
1
 Ld. ebben a kötetben a „”Hadd fizessünk tulkok helyett ajkainkkal” c. tanulmányban. 
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A négy cimeszhez emlékeztetőt is talált a hagyomány. Pészach hetedik napján az 

egyik pijjut refrénje - „Pészach Micrájim, Pészach leoszid” - párhuzamba állítja az 

egyiptomi szolgaságból történt megváltást az eljövendő megváltással. E verssor szavai-

nak a kezdőbetűi – PMPL - adják az emlékeztetőt: Farfel ’tarhonya’, Mayern ’répa’, 

Pérosz ’gyümölcsök’, Léber ’máj’. 

 

Az étkezés befejeztével, az asztali áldáshoz (birkasz hamozon) mindig kell hagyni 

egy darab kenyeret az asztalon.
1
 Ennek több oka is van: 

► a birkasz hamozon alatt mindenki számára világos legyen, hogy áldani kell az Ö-

valót kegyéért és jóságáért, amivel gondoskodik teremtményeiről (Levus); 

► Elisa próféta története (2Melochim 4:1-7) mutatja, hogy az Ö-való áldása nem száll 

üres dologra (Mogén Avrohom O. Ch. 180:1-hez); 

► legyen mindig előkészítve egy darab kenyér, hogy ha egy szegény vendég jön, rög-

tön meg lehessen kínálni. A Talmud szerint (bBrachosz 54b-55a), ha valaki sokáig idő-

zik az étkezéssel [az Ö-való] megsokasítja napjait, mert esetleg jön egy szegény vendég 

és tud neki enni adni; 

► hálát kell adni az Ö-valónak kegyéért, amivel lehetővé teszi az embernek, hogy jól-

lakjon, és még maradjon is, ahogy Elisa és a sunnámi nő történetében áll (2Melochim 

4:1-7): „…ettek, és még maradt, az Ö-való igéje szerint”. 

Az étkezés befejeztével, a birkasz hamozon előtt, hétköznapokon szokás letakarni 

az asztalon levő késeket,
2
 mert a vas [ti. a vasból készült kard] megrövidíti az emberek 

életét, és nem helyénvaló az emberek életét meghosszabbító oltárt jelképező asztalra 

tenni az emberek életét megrövidítő vasat (Bész Joszef ad loc.). Így áll a Tórában is 

(Devorim 27:5): „És építs ott oltárt az Ö-valónak a te I-tenednek, kövekből való oltárt, 

ne emelj rájuk vasat”. Sabboszkor nem szoktak erre gondot fordítani, mert Sabboszkor 

tilos építeni. 

 

 

 

 

                                              
1
 Sulchan Aruch Orech Chájim 180:1. 

2
 Sulchan Aruch Orech Chájim 180:5. 
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3.2./ Sabbosz nappal 

 

Kiddus. Miután a poszuqban (Semosz 20:8) az áll, hogy „Emlékezzél meg a Sabbosz 

napjáról, hogy megszenteljed” [kiemelés tőlem F. B.], Sabbosz reggel, a reggeli ima 

befejeztével, újra mondanak kiddust. Ezt a kiddust a Talmud (bPeszachim 106a) „Nagy 

Kiddusnak” (Keduso rabbo) nevezi, bár a Bölcsek nem szerkesztettek erre külön áldást 

úgy, mint a péntek este, a Sabbosz beköszöntekor mondandó Kiddushoz: a reggeli 

kiddus csak a borra (vagy más alkoholos italra) mondott áldásból áll. 

 

Kalács/barchesz és hal: lásd fent, péntek esténél. 

 

Hagymás tojás: nevéből következően összevágott hagymából és keménytojásból készül. 

Egyes helyeken májat és retket is kevernek bele: 

► hagyma: A Midrás szerint (Semosz Rabbo 25:3), a mannának mindig olyan íze volt, 

amit éppen enni szerettek volna. Ez a csoda jutalom volt azért, mert annak idején 

Avrohom ovinu sokféle étellel kínálta az angyalokat (Berésisz 18:6-8; Tanna debé 

Élijahu Rabbo 12). Ugyanakkor öt ízt nem mutatott soha a manna: a hagyma, fok-

hagyma, dinnye, uborka és póréhagyma ízét (Szifré; vö. Bamidbor 11:5). Mindez pedig 

azért volt így, mondja a Midrás, mert ez az öt dolog ártalmas a terhes nőknek és a szop-

tatós anyáknak. Ha mármost a manna, ez a magasrendű spirituális táplálék nem volt 

„tökéletes”, akkor Sabboszkor, ami a hagyomány szerint előleg az Eljövendő Világra, 

ezeket a hiányokat be lehet pótolni. Ezért készülnek általában is az ételek sok hagymá-

val és fokhagymával; 

► tojás: közismert zsidó gyászszimbólum, mert az élet-halál körforgást szimbolizálja 

illetve azt, hogy a gyászoló magába zárkózik. A zsidó történelem három kiemelkedő 

alakja is Sabboszkor halt meg: Joszef hacadik, Mose rabénu és Dovid hamelech. Bár a 

halacha szerint Sabboszkor tilos a nyilvános gyász, az ő halálukról mégis megemlékez-

nek: ilyen „rejtett” módon, a tojás evésével. Ugyanezért mondják Sabbosz délután a 

Mincha ima során a három „Cidkoszchó…” kezdetű zsoltárverset (Tehilim 36:7; 71:19; 

119:142). Ugyanezért emlékeznek Pészach este, a Szédernél, a vacsora kezdetén egy 

keménytojással a jeruzsálemi Szentély pusztulására. Ugyanakkor a vacsora kezdetén 
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fogyasztott tojás a szabad rómaiak étkezési szokásainak követése
1
 is csakúgy, mint a 

(bal)oldalra támaszkodva evés, a szabadság szimbólumaként; 

► máj: lásd fent péntek esténél; 

► retek: a Talmud szerint (bBrachosz 57b) Rabbi JEHUDA hanoszi, a Misna szerkesztő-

je, és ANTONINUS császár olyan gazdagok voltak, hogy se télen se nyáron nem hiány-

zott asztalukról a retek. 

 

Sólet (jiddisül csolent). Magyarországon babból készül, más országokban sok más alap-

anyagból: burgonyából, csicseriborsóból, rizsből, búzából, stb. Lényege nem az alap-

anyag, hanem hogy egy pénteken elkészített ételt Sabbosz délig melegen tartsanak. 

Rabbinikus szövegekben egyszerűen csak chamin ’meleg [étel]’-ként említik. Elkészí-

tésére a cádokim / szadduceusok és karaiták miatt helyeztek nagy súlyt, mert ezek el-

utasították a rabbinikus szóbeli hagyományt, a Tora sebeal pet. Az Ö-való parancsát 

(Semosz 35:3): „Ne gyújtsatok tüzet lakhelyeiteken a Sabbosz napján” ők úgy értelmez-

ték, hogy ne is égjen tűz Sabboszkor. Ezért vezették be korábbi nemzedékek Bölcsei, 

hogy direkt készítsenek pénteken egy ételt, amit péntekről Sabboszra melegen tartanak, 

ezzel is mutatva, hogy nem tartoznak a cádokim / karaiták közé. 

A sólet / csólent szó eredetével kapcsolatban sok teória látott már napvilágot. Em-

lítsünk meg kettőt. Egyesek szerint a francia chaud lit  ’meleg ágy’ kifejezésből szár-

mazik, mert sokan dunyhákkal beborítva tartották melegen péntek délutántól Sabbosz 

délig. Mások a német Schulende ’a zsinagóga [azaz az imádkozás] befejezte’ kifejezés-

ből eredeztetik mondván, hogy a Sabbosz reggeli imádkozás befejeztével eszik. 

 

Hús. Ld. fent, péntek esténél. 

 

Kugel / kugli. A név valóban a német Kugel ’golyó, gömb’ szóból ered, mert természe-

tesen kerek serpenyőben sütötték. Eredetét Rav Smuel ROSENBERG hunsdorfi (Hunfal-

va, ma Huncovce, Szlovákia) rabbi (1842-1919) a Szentélybeli asztalon mindig ott lévő 

tizenkét kenyérrel (Semosz 25:30, ld. fent) hozta kapcsolatba. A Tóra szerint (Vájikró 

24:8) a tizenkét kenyeret, melyek Izrael tizenkét törzsét jelképezték, minden héten 

                                              
1
 A régi latin közmondás szerint az étkezés „menetrendje” ab ovo usque ad malum ’az [étvágygerjesztő] 

tojástól a [fogakat tisztító] almáig’ terjedt. 
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Sabboszkor kicserélték. A Szentélybeli számtalan csoda egyikeként ezek egész héten át 

melegek maradtak. Az asztalról leszedett előző heti kenyerek a kohénok járandóságát 

képezték, egyike volt ez a 24 dolognak, amivel a nép eltartotta a kohénokat. Ezeket ak-

kor melegen fogyasztották, feltehetőleg benn a Szentélyben. Rav Rosenberg szerint a 

maradékot – amit természetesen nem volt szabad eldobni, mint szent célra egyszer már 

használt dolgot, és nemcsak általában, mint ételt – a következő Sabboszra megszárítot-

ták, megőrölték, és ebből készítettek egy olyasfajta ételt, ami talán leginkább a töltött 

libanyakba készített töltelékhez hasonlítható. Feltehetőleg ezt jelöli a pastida szó 

(Machzor Vitry, Hilchosz Sabbosz 28; Bész Joszef Orech Chájim 512-höz). 

 

4.  A zsidó vallási ünnepek ételei 

 

Az ünnepek, Jom-tovok hagyományos ételei hasonlóképpen kapcsolódnak a rabbinikus 

hagyományhoz. Említsünk meg ezekből is néhányat, a teljesség igénye nélkül. 

 

Ros hasono. A naptári év kezdete, az első ember teremtésének évfordulója, amikor az 

Ö-való ítélkezik a világ fölött. Első este, az ünnepi étkezés elején úgynevezett 

szimonokkal, szimbolikus ételekkel (is) emlékeztetnek a nap speciális voltára, illetve 

imádkoznak jó évért: 

► mézbe mártott alma: hogy édes legyen az év, vagyis hogy „megédesítsék” azaz eny-

hítsék az ítéletet;
1
 

► édes répa ld. fent, péntek esténél: hogy szaporodjanak az érdemek, vagyis hogy az 

Ö-való betudja a jelen nemzedéknek az ősatyák érdemeit; 

► hal- vagy bárányfej: az élen járást szimbolizálja (vö. Devorim 28:13; 44); 

 

Hosáno rabbo. Szukkosz félünnepének utolsó napja, amikor az Ö-való, úgymond, vég-

leg elteszi a lepecsételt ítéleteket. 

Szokás ún. kreplechet [francia crèpe ’palacsinta’] enni: darált hússal töltött dere-

lyetészta, amit húslevesben főznek ki. Az értékesebb étel, a hús, belül van, mintegy 

elrejtve a tésztában ugyanúgy, ahogy a félünnep ünnep-volta el van rejtve a jom-tovi 

                                              
1
 Franciaországban szokás Ros hasonokor banánt enni, mert az újévi jókívánság franciául bonne année, 

és ez összecseng a banán szóval. 
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munkatilalom feloldása révén (ezért a félünnep neve héberül chol hamoed ’az ünnep 

hétköznapja’). 

 

Chanuka. Miután a csoda az olajjal történt, szokás olajos ételeket enni, pl. olajban sült 

fánkot. Ugyanakkor tejes ételeket is szoktak enni, mert az ún. Antiokhosz-tekercsben 

(Megilasz Antiochosz) megőrzött történet szerint a makkabeusi harcok során a zsidó 

Judit sajttal és borral lakatta jól a szír hadvezért, Halipornit (Holoferneszt), majd ami-

kor ez elaludt, megölte (az apokrif Judit-könyve szerint mindez Nevuchadnecár Erec 

Jiszroel elleni támadása kapcsán történt). 

 

Purim. Hosano rabbohoz hasonlóan szokás kreplechet enni, ld. fent. Ugyanezért szokás 

töltöttkáposztát is enni. 

 

Sovuosz: az ünnep első napján szokás tejes ételeket enni a reggeli kiddusnál. Ennek 

egyik oka az, hogy a Tóraadáskor parancsolta meg az Ö-való a tejes és húsos ételek 

elkülönítését: „Ne főzd meg a gödölyét az anyja tejében” (Semosz 23:19). Ezért addigi 

edényeik használhatatlanokká váltak, és csak tejet tudtak fogyasztani (Misna Berura O. 

Ch. 494:3-hoz). Egy további magyarázat az Énekek Énekének egyik versére hivatkozik: 

„…tej és méz van nyelved alatt…” (Sir haSirim 4:11), amit hagyományosan a Tóra 

szimbólumaként értelmeznek, és ezért esznek a Tóraadás ünnepén édes tejes ételeket 

(R. Jesaja HURWITZ, Sné Luchosz haBrisz). Ismét egy másik magyarázat szerint 

(bSabbosz 88, Pirké deRabbi Eliézer 46), amikor Mózes felment a Szináj-hegyre a Tó-

ráért, az angyalok mindenáron maguknál akarták tartani a Tórát, hogy az ne kerüljön az 

emberek kezébe. Az Ö-való biztatására Mose rabénu többek között azzal érvelt, hogy a 

Tóra tiltja a tejes és húsos ételek összekeverését, márpedig az angyalok Ábrahámnál tett 

látogatásuk során tejet, vajat és marhahúst fogyasztottak (Berésisz 18:8). Még egy uta-

lás található ezzel kapcsolatban a Sovuoszkor bemutatandó áldozatról szóló tórai szö-

vegben: „A zsengék napján, midőn bemutattok új lisztáldozatot az Ö-valónak, heteitek 

ünnepén…” (Bamidbor 28:26). A vastagbetűs szavaknak megfelelő négy héber szó – 

„m”inchoh ch”adosoh l”áSém b”esovuoszéchem” – kezdőbetűi a mécholo”v ’tejből 

[készített étel]’ szót adják (R. Chajim Joszef Dovid AZULAY, Midbar Kadmusz). 
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Vannak, akik a reggeli kiddushoz külön tejes – pontosabban vajas – barcheszt süt-

nek. A vajas barchesz, majd a főétkezésnél megszegett „második” barchesz a 

Sovuoszkor a Szentélybe vitt két kenyeret szimbolizálja (Vájikró 23:17; REMO O. Ch. 

494:3-hoz). 

 

 

II. „Népviselet” 

 

 

Amikor az Ö-való megígéri, hogy ha a Bné Jiszroel a Tóra törvényei szerint élnek, ak-

kor Ő biztosítja a nép megélhetését és békés nyugodt életét (Vájikró 26: 3-5), ugyanak-

kor megtiltja a zsidóknak, hogy a bálványimádó népek szokásai szerint éljenek (Vájikró 

18:3, 20:23). A Bné Jiszroel kiválasztottságának igazi tartalma az Ö-való szentségének 

megközelítését célul kitűző magatartás: 

„Legyetek nekem szentek, mert szent vagyok én, az Ö-való; azért elkülönítet-

telek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.” (Vájikró 20:26; vö. 

ibid. 19:2). 

 

Ezért kell a zsidóknak megkülönböztetniük magukat környezetüktől ruházatukban, ki-

nézetükben,
1
 továbbá nevükben, nyelvükben és erkölcseikben. A midrás szerint 

(Bamidbor Rabba 20:22; Tana debé Élijohu Rabba 17) az Ö-való többek között éppen 

annak érdemében vezette ki a Bné Jiszroelt az egyiptomi szolgaságból, mert szolgasá-

guk egész ideje alatt megkülönböztették magukat a helyi lakosságtól ezekben a dolgok-

ban. Vagyis nem változtatták meg nevüket, azaz nem adtak gyerekeiknek nem-zsidó 

neveket; nem változtatták meg nyelvüket, azaz megőrizték a szent nyelvet (loson 

hakodes), a hébert; nem jelentették fel egymást az egyiptomiaknál és megőrizték erköl-

csi tisztaságukat. ABRAVANEL a Haggada sel peszachhoz fűzött kommentárjában azt 

írja, hogy a zsidók Egyiptomban nem változtatták meg öltözéküket sem, vagyis nem 

öltözködtek egyiptomi módra. 

                                              
1
 RAMBAM, Misné Tora, A bálványimádókkal kapcsolatos szabályok 11:1; Sulchán Áruch, Jore Déo, A 

bálványimádókkal kapcsolatos szabályok 178:1; MOSE ben Jákov miCoucy, Széfer Micvosz haGodol 

[SZEMAG], Micvosz lo taasze # 50. 
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A fentiekből egyértelmű, hogy a rabbinikus hagyomány nagy hangsúlyt fektetett a 

zsidó öltözködési hagyomány változatlan fenntartására. A környezettől való elkülönülés 

általános tórai parancsán - „Ne járjatok a népek törvényei szerint” (’Bechukoszéchem lo 

széléchu’; Vájikró 18:3) – kívül, az zsidó öltözködésnek van még egy sajátos 

halachikus előírása: ez a saatnéz – egy szövetben összekevert gyapjú és len – tilalma: 

„Ne ölts fel vegyes szövést, gyapjút és lent együtt” (Devorim 22:11). 

 

Az ókorban, Erec Jiszroelben illetve a diaszpórában, a zsidók feltehetőleg jelle-

gében ugyanúgy öltözködtek, mint ezeknek a területeknek az arab lakói a legutóbbi 

időkig: hosszú (alsó)nadrág és hosszú, földig érő bebújós ruha köpennyel, fejükön tur-

bánszerű fejfedővel. 

Európában az eltérő éghajlat nyilván eltérő öltözködést tett szükségessé. Az elkü-

lönülési előíráshoz azonban hozzájárult a keresztény egyházi zsinatok által előírt meg-

különböztető-megszégyenítő öltözetek illetve öltözeti kellékek (ún. zsidóbélyegek) 

sora. Ez utóbbiakat az 1179-ben illetve 1215-ben tartott harmadik és negyedik lateráni 

zsinat fogalmazta egységes előírásrendszerré. Ilyenek voltak például a csúcsos süveg, 

prémes állat farka a köpenyen vagy a fejfedőn, sárga vagy zöld folt a felsőruhán stb. 

A felsorolt tényezők eredményeképp a zsidó öltözködés kevésbé követi a divatot. 

A nők esetében pedig mindezt komolyan befolyásolják a szemérmetességre vonatkozó 

szigorú vallási előírások. A zsidóság konzervatív volta miatt a hagyományos öltözködés 

megmaradt egészen a francia forradalomig, Közép- és Kelet Európában pedig azon túl 

is. Az átlag zsidó férfi térdnadrágot (hosszú gatyát a francia forradalom előtt csak a 

parasztok hordtak), azon hosszú felsőruhát és hosszú köpenyt valamint valamilyen fej-

fedőt viselt. 

Az itt elmondottak alól ugyanakkor kivételt képeztek azok a Hofjude, Hofagent, 

Hoffaktor, Oberhoffaktor, Kabinetfaktor, stb. néven említett zsidók, akik bejáratosak 

voltak a királyi udvarokba, ahol megszégyenítették volna őket eltérő kinézetük miatt. 

Ezeknek a „királysághoz közelállóknak” a számára a Sulchán Áruch megengedte „hogy 

a bálványimádók viselete szerint öltözködjenek, és hasonlítsanak hozzájuk”. Ugyanak-

kor a halacha csak azért tesz kivételt velük, mert ezeknek az úgynevezett stadlanoknak 

a révén sok zsidóellenes rendeletet vissza lehetett vonatni, vagy legalábbis súlyosságu-

kat csökkenteni. Ennek a halachának az alapjául, természetesen, a Talmud egy több 
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helyen (bBK 83, bSzota 49, bMeilo 17, bTánisz 22) megismételt rendelkezése szolgált. 

Ugyanakkor ez az engedmény az ő számukra is csak akkor érvényes, amikor a királyi 

udvarba mennek.
1
 A mindennapi életben az ő számukra a többi zsidóval megegyező 

módon tilos a bálványimádók öltözködési szokásainak, sőt „divatjának” követése.
2
 A 

„Bész Joszef” szerint
3
 az Ö-való azért nem részletezte ezt a halachát a Tórában, mert a 

Bölcsekre bízta, és ők tiltották meg a dolgokat általában a zsidóknak, és engedtek meg 

bizonyos dolgokat a „királysághoz közelállóknak”. Ugyanakkor ez utóbbiak számára is 

megtiltották mindazt, ami érdektelen a „királysághoz való közel állás” vonatkozásában. 

Még egy fontos tényezőre kell felhívni a figyelmet. A Lengyelország három fel-

osztása (1772, 1793, 1799) kapcsán Oroszországhoz csatolt területeken mintegy másfél 

millió zsidó került az orosz korona uralma alá. Ezekből a területekből hozzák létre az 

úgynevezett „letelepedési övezetet” [or. Cserta posztojannoj jevrejszkoj oszedlosztyi] II. 

(Nagy) KATALIN (1762-1796) és I. SÁNDOR (1801-1825) cár uralkodása alatt. A „lete-

lepedési övezet” kialakításának célja, hogy megakadályozzák a zsidó kereskedők bete-

lepülését a belső orosz kormányzóságokba, csökkentsék a zsidók számarányát az új 

területeken, illetve benépesítsék, és művelés alá vegyék a Török Birodalomtól elfoglalt 

délorosz sztyeppéket. Ugyanakkor a cári kormányzat különféle módszerekkel igyeke-

zett a zsidó vallásgyakorlatot korlátozni. Ezek sorába tartoztak a Sándor cár uralkodása 

alatt hozott öltözködési megszorítások, a tipikusan zsidó ruházat viselésének megtiltása. 

Ennek részleteire alább visszatérek. 

A zsidó felvilágosodás, a haszkala, illetve az ennek nyomán kibontakozó vallási 

reformmozgalom viszont éppen a zsidósság külső megnyilvánulásai ellen szállt harcba. 

Céljuk természetesen a „belépés Európába”, vagyis az asszimiláció volt. Ennek a törek-

vésnek eredményeképpen modernizálódott az öltözködés, és ez a folyamat a tizenkilen-

cedik század második felére elérte az orthodoxia sorait is. 

A továbbiakban vegyük szemügyre a hagyományos Közép- és Kelet-európai zsi-

dó (férfi) öltözetet. 

 

 

                                              
1
 Sulchán Áruch, Jore Déo, A bálványimádókkal kapcsolatos szabályok, 178:2. 

2
 Ibid. 178:1; vö. RAMBAM, Misné Tóra, A bálványimádókkal kapcsolatos szabályok, 11:36. 

3
 Joszef KÁRÓ, Bész Joszef. Jore Déo, A bálványimádókkal kapcsolatos szabályok, 178:2. 
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1./ Fejfedő 

 

A Tóra előírása szerint (Semosz 28:4, 39), Áronnak és fiainak turbánszerű fejfedőt 

(micnefesz illetve migboosz) kellett viselniük a papi öltözék részeként. A Talmudban 

(bKiddusin 31a) a fej befedése az i-tenfélelem jele. A babilóni amórák e dicséretes szo-

kása terjed el fokozatosan Európában. Miután a keresztények fedetlen fővel imádkoz-

nak, az askenáz területeken szigorú előírássá vált a fej általánosan kötelező folyamatos 

befedése.
1
 A halachikus előírás szerint tilos fedetlen fejjel négy lépést tenni.

2
 Ugyan-

csak tilos áldásokat mondani, illetve általában véve imádkozni fedetlen fejjel.
3
 

A lengyel-orosz területeken kasketlnek nevezett sildes sapkát hordtak felnőttek és 

gyerekek egyaránt (csakúgy, mint a nem-zsidó lakosság többsége). Ettől nyugatra – 

Nyugat- és Közép-Európában - koronként és helyenként változó formájú kalapot. A 

chaszidok – már akik anyagilag megengedhették maguknak – bársonyszerű anyagból 

készült kalapot, amit „Bieberhitnek” neveznek (ném. Bieber ’hód’, eredetileg talán 

hódprémből készült). Akiknek ilyen kalapra nem telt, azok egyszerű nemezkalapot 

hordtak. Miután a zsidó öltözködés ellen irányuló cári rendeletek természetesen a ka-

lapra is vonatkoztak, lengyelországi chaszidok (pl. a guri rebbe követői) nyers (formá-

zatlanul domború) kalapot kezdtek viselni, és viselnek mind a mai napig. A ruzsini 

rebbe unokái – a szadigoraiak és rokonaik, illetve ezek követői – változtattak a chaszidok által 

viselt hagyományos kalapon: kisebb átmérőjű és magasabb bársonykalapot kezdtek 

hordani, melyet jiddisül megkülönböztetésképpen szamet-kapelicsnek (vö. lengy. 

kapelusz ’kalap’) ’bársony kalapnak’ neveznek. Ezt veszik át a vizsnyici dinasztiával 

történt összeházasodás után ez utóbbiak követői is, még később a belzi és klausenburgi 

rebbék chaszidjai is. Különlegesség, hogy a vizsnyici chaszidok „fordítva” (masnival 

jobboldalt) hordják a kalapot, úgymond a papokétól eltérő módon. A hagyományos, 

lapos és nagyobb átmérőjű biberhit elsősorban a magyarországi eredetű chaszid csopor-

tok (pl. sziget-szatmár) tagjainál valamint a jeruzsálemi úgynevezett régi jisuv leszár-

mazottainál látható. 

                                              
1
 Turé Zahav Sulchán Áruch Orech Chájim 8:2-höz. 

2
 Sulchán Aruch Orech Chájim 2:6. 

3
 Ibid. 8:2, 91:3; RAMBAM, Misné Tóra Hilchosz déosz 5:6. 
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Sabboszokon és ünnepnapokon a Közép-és Kelet-európai zsidók strájmelnek ne-

vezett prémes kucsmát viseltek a középkor óta. Ennek eredetét a Wissenschaft des 

Judenthums mászkilista történetirása jellemző módon a 17-dik századi lengyel nemesek 

kucsmájára vezette vissza – vagyis megalapozatlan és ezért nem követendő szokásnak 

bélyegezve. Ezzel szemben az igazság az, hogy a strájmel eredete sokkal régebbi, a az 

egyház középkori zsidóellenes rendeleteiben keresendő. Amikor a zsinati határozatok 

értelmében a zsidóknak megszégyenítő megkülönböztetésként valamilyen prémes állat 

farkát kellett a kalapjukra varrniuk, a kor rabbijai ebből direkt ünnepi viseletet csinál-

tak: a kalapot egészen körülrakták-körülvarrták prémes állatok farkával. Nem igaz az 

sem, hogy ez jellegzetes chaszid öltözék lenne. Amikor a Vilna Gáon tanítványainak 

egy csoportja 1808-ban letelepszik Jeruzsálemben, ők honosítják ott meg a strájmelt, 

mielőtt még a chaszidok odaköltöznének.
1
 Igaz viszont, hogy az öltözködés modernizá-

lódásával, „európaizálódásával” gyakorlatilag – Jeruzsálemen kívül – csak chaszidok 

hordják. Az is tény, hogy Lengyelországban – a már említett cári rendeletek miatt – a 

strájmelnél kisebb átmérőjű, és valamivel magasabb prémkucsmát hordtak, mely egy 

darab prémből készült, és amely valóban hasonlított a lengyel nemesek kucsmájára. Ezt 

a szpodiknak nevezett kucsmát hordják mai napig is a guri és más Lengyelországból 

származó chaszid közösségek tagjai. Érdekes módon a már említett szadigorai unokák 

a tatárokéhoz hasonló csúcsos strájmelt hordanak. Korábbi nemzedékek nagy chaszid 

rebbéi között volt, aki hétköznap is strájmelt viselt, csak a közepén levő sapka volt hét-

köznap fekete, Sabboszkor és ünnepnap pedig fehér. Más rebbek sőt sok nagy askenáz 

rabbi is kalpiknak nevezett (vö. lengy kolpak ’sapka’), a strájmelnél kisebb átmérőjű, 

magasabb és világosabb, a szpodikra emlékeztető prémkucsmát viselt hétköznap, nagy-

korú, de még nem nős fiaik pedig sabboszokon és ünnepnapokon viseltek ilyet (ma 

ilyet csak egyes chaszid rebbék még nőtlen gyermekei hordanak). 

Külön kell megemlíteni a jiddisül kapelnak (Magyarországon kapedlinek), orosz 

területeken jarmulkenak nevezett kis bársony- vagy selyemsapkát. Ennek lényege, hogy 

                                              
1
 Rav Jechiel Michal EPSTEIN novardoki [Novogrudok] rabbi (1829-1908) „Áruch haSulchán” című 

Sulchán Áruch-kommentárja a Szentély pusztulásának emléknapját, a Tiso beáv-ot megelőző három úgy-

nevezett „gyászos” hét szabályainak tárgyalásánál elemzi az új ruha felvételének kérdését ebben az idő-

szakban. Miután a Sulchán Áruch szerint (Orech Chájim 551:1) ekkor még Sabboszokon is tilos „ünnep-

lő” ruhát felvenni, R. Epstein ezt úgy értelmezi, hogy csak az vehet fel ünneplő ruhát, aki Sabboszokon a 

hétköznapitól jellegében is – és nemcsak minőségében – eltérő ruházatot visel. Erre példának adja meg a 

strájmelt. 
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ha leveszik a tulajdonképpeni fejfedőt, a kalapot, a fej akkor is fedve maradjon (vö. 

Orech Chájim 91:4). A Misna Berura (Orech Chájim 8:2-höz) idézi a Turé Zahav című 

Sulchán Áruch-kommentárt, mely szerint imádkozás közben nem helyes levenni a 

kappelt, annak ellenére, hogy a talisz valójában befedi a fejet. 

 

2./ Felsőruha / zakó (vö. a Tórában a papi ruházat részeként a kszonesz; Semosz 28:4, 

39)
1
 

A legkorábbi fennmaradt középkori ábrázolások szerint mindig hosszú kabátot-köpenyt 

viseltek. Ezért hívják jiddisül „langer reklnek” vagy „langer kapotenak”. A chaszidok 

általában bekicsenek hívják (vö. magy. bekecs ’rövid prémes felsőkabát’).
2
 A német 

zsidókat a rövid(ebb) zakó miatt hívják jeke-nek: ném. Jacke ’kiskabát, zakó’ (vö. ang. 

lumberjack, magy. „dzseki”). Chaszid hagyomány szerint a rimanovi rebbénél volt egy 

„vendég-kaftán”, ha rövid zakós „jeke” jött, ráadták, és csak abban járulhatott a rebbe 

elé. A váltás feltehetőleg a hollandiai zsidóság körében indult el. Miután az Észak-

németalföldi tartományok 1581-ben függetlenné váltak a spanyol koronától, az Egye-

sült Tartományok Köztársasága 1590-ben megnyitotta kapuit az inkvizíciós üldözések 

elől menekülő spanyol és főleg portugál marannok előtt. Csakhogy az üldöztetések 

következtében ezek a marannók elszakadtak a zsidóság, a zsidó hagyományok törzsé-

től, így amikor vissza akarnak térni őseik vallására, újra kell, hogy tanulják a zsidósá-

got. Mivel elvesztették zsidó hagyományaik nagy részét, ráadásul katolikus spanyol 

neveltetést kaptak, naiv lelkesedéssel egyedül igyekeznek „kitalálni” a zsidóság min-

dennapi gyakorlatát.
3
 Feltehetőleg ez magyarázza alkalmazkodásukat a németalföldi 

polgárok öltözködési szokásaihoz. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy még napjaink 

„polgári” ruhában járó zsidósága körében sem találni olyant, aki Jom kippurkor rövid 

kittelt (a vallásos zsidók által az Engesztelő napon viselt fehér köpeny, melybe a halot-

takat öltöztetik és így az elmúlásra emlékeztet) venne fel. 

                                              
1
 Vö. gör. khiton. 

2
 Érdekes a magyar bekecs szó etimológiája. Lengyel eredetű: a lengy. bekieszaból ’ua.’ származik. Ez 

viszont „Bekes Gáspárnak, Báthory István lengyel király magyar hadvezérének családnevével azonos. A 

névadásnak az a magyarázata, hogy a bekecsféle felsőkabátot Bekes Gáspár (1520-1579) viselete nyomán 

kedvelhették meg a lengyelek.” Benkő Lóránd szerk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bu-

dapest: Akadémiai, 1967, I. 271. o. 
3
 HAHN István, A zsidó nép története a babiloni fogságtól napjainkig. Budapest: Makkabi, 1995

2
, 105-

106. o. 
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Fentebb szó volt arról, hogy a rabbinikus hagyomány milyen fontosságot tulajdo-

nít az öltözködési szokások megőrzésének. Egy vándorprédikátor érdekes kommentárt 

fűzött ezzel kapcsolatban ahhoz a tórai elbeszéléshez, melyben Jákov „kicselezi” az 

apai áldást testvére, Észov elől. A Tóra szerint (Berésisz 27:15) 

„elővette Rebeka Ézsaunak, a nagyobbik fiának a ruháit, … és ráöltötte Já-

kobra, az ő kisebbik fiára”. 

 

Hogyan vehette fel Jákov a nem-zsidó (rövid) köpenyt, tette fel a prédikátor a kérdést. 

És a válasz: Észov „nagy” volt, magas, így az ő rövid kabátja hosszú volt Jákovnak, a 

„kicsinek”. 

Általában fekete kapotet hordtak. Ezt egyes chaszid rebbék (pl. a zidacsovi, ld. 

még a második lubávicsi rebbéről fennmaradt képet) Sabboszokon és jom tovokon fe-

hérrel váltották fel. A jeruzsálemiek a (hétköznap szürke, Sábboszkor sárga) csíkos kaf-

tánt a keleti zsidóktól vették át. A chaszid rebbék bekecséje régen selyemből készült, a 

saatnéz probléma kikerülése miatt. Ma már minden ruházati cikket műszálból készíte-

nek. 

A már többször említett cári rendeletek miatt az érintett területeken – elsősorban 

Litvániában és Belorussziában - hátul középen derékig felvágták a hosszú kapotet, és az 

utcára kimenve befelé felhajtották, majd a zsinagógában illetve otthon leengedték. 

Ezért „sliccelt” a litvániaiak (a „litvákok” és a lubávicsiak) kapoteja. 

 

3./ Nadrág (vö. a Tórában - Semosz 28:42 – Áron és fiainak a nadrágja: 

„michneszajim”) 

A francia forradalomig Európában csak a parasztok hordtak hosszú gatyát. Mindenki 

más rövid (térd)nadrágot viselt . Ezért hívták franciául a „legforradalmibb” néprétege-

ket sans culottes-nak, (térd)nadrág nélkülieknek. A francia forradalom idején (a Közép-

európai biedermeyer kora) jött divatba a hosszú nadrág – feltehetően valamifajta liberá-

lis-populista egyenlősdi nevében. 

Középkori, de még 19-dik század eleji németországi illusztrációkon is látható, 

hogy a zsidók térdnadrágot és hosszú köpenyt-kabátot viselnek. 

 

5./ Öv (vö. a Tórában - Semosz 28:4, 40 - avnét) 
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A zakón/kapoten kívül hordott, jiddisül „Gártelnek” (< ném. Gürtel ’öv’) nevezett kü-

lön öv – tehát nem a nadrágszíj - feladata, hogy imádkozás közben „ne lássa szíve a 

szemérmét”.
1
 

 

6./ Cipő 

A térdnadrághoz fűző nélküli bebújós cipőt hordtak-hordanak, a lengyel-orosz területe-

ken a falvakban a sár és a hó miatt csizmát. Egyes chaszid csoportoknál, pl. csernobil-

szkver, ma is, a nagyvárosokban lakva is hagyományőrzésből csizmát hordanak mint-

egy egyenruha gyanánt. 

 

 

 

                                              
1
 Sulchán Áruch Orech Chájim 91:1. 


