
FOLKLORE. 

ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS SZÓLAMOK. 

Midőn jelen közleményemmel folytatni óhajtanám a 
»Magyar Zsidó Szemle* folklore rovatának ismételt igénybe-
vételét; hogy abban a zsidóság szokásainak olyikát magyaráz-
hassam, olyikát pedig úgyszólván csak regisztráljam, teljes tu-
datában vagyok annak, miszerint nagyrészt oly különféle dol-
goknak és anyagnak tárgyalásába bocsájtkozom, melyek ezen 
folyóirat lámdán-olvasói előtt a rabbinikus irodalom végtelen 
oczeánjából ismeretesek. Tudatában vagyok azonban annak is 
és ezen tudatomat Izráel nagyjaival volt atyafiságos és egyéb 
czimű gyakori érintkezéseim csak fokozták, hogy a folklore, 
amit már irodalmának csak in cunabilis léte is bizonyít, nem 
annyira az említettem oczeánból, mint inkább a hagyomány 
imitt gyomlált, amott gyomlálatlan kertjéből táplálkozik, néha 
oly kicsinységekből, melyekkel nagyjaink már ad normám: 
minima non curat praetor sem foglalkoztak. 

A folklore tudományos színvonalra törekszik ugyan, de 
népszerű kezelést igényel; nemcsak lamdanimnak; szakembe-
reknek, hanem a közművelődés egyéb adeptusainak és a mű-
veltebb néprétegeknek szánt isme, mely kénytelen imitt-amott 
olyan anyagot tárgyalni, oly dolgokkal foglalkozni, melyek 
megengedem, notis talán derisui azonban ignotos recte docent. 

Ott, hol valamely szokásnak nem közlöm magyarázatát, 
hol azt úgyszólván csak megrögzítem, leszögezem, ott nemcsak 
az a czélom, hogy azon szokást a feledékenységbe elmerüléstől 
megóvjam, hanem az is, hogy annak magyarázatára másokat 
serkenthettem légyen; vivant sequentes. 

Egyébiránt pedig, hogy ne kelljen ismételnem, egyszer-
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*mindenkorra utalok a XXIL évfolyam 265. lapján olvasható, 
a szefárdok némely szokásai czimft közleményem első bekezdő 
soraira. 

1Étkezési szokások. A bárchesznek nevezett szombati és 
ünnepnapi fonott kalácsnak rendesen hosszúkás és pedig vagy 
mindkét végén, vagy csak az egyikén hegyes az alakja. A Ros 
hásőnő-ra, Jom kipur elő- és utóestélyére, Szükesz-re és Sáj-
nerábé-re sütött barcheszek alakja kerekded; lévén a kerék a 
sors változatosságának symboluma, melyet a szigorított ájta-
tosság >félelmetes napjai*-kor még az étkezés alatt is szemük 
előtt tartottak a hívek. A keréknek ezen symbolikus jelentő-
ségével magával Egyptomban ismerkedhetett meg Jákob iva-
déka talán azon reliefről, mely a Nagy Ramszesnek (Sesostris) 
diadalmenetét ábrázolja. — A széder-esti tojás, nem az, melyet 
mint a chágigára emlékeztetőt a széder-tálczán látunk, hanem 
az, melyet mint a szédervacsorának többnyire legelső fogását 
fogyasztunk, úgyszintén a halottjuk temetéséről hazatért gyá-
szólóknak nyújtott vigaszlakoma első és legtöbbnyire egyetlen 
étke, a tojás: ugyancsak alakjuk gömbölydedségével symboli-
zálják a sors változatosságát; az előbbi a szabadság öröm-
ünnepekor, az utóbbi amikor drágáink halála gyászba ejt 
bennünket. A Genesis XXV. 29—34־hez kelt Rási szerint 
Jákob patriarchánk azt a lencsefőzeléket, melyből bátyjának 
Ezsaunak is juttatott, vigaszlakomául főzte öregapjának, 
Ábrahám patriarchának, akkor történt elhunyta alkalmából. 
Ezen gyászesetben is a lencse kerek alakja symbolizálta a sors 
változatosságát. 

 Eszther királyné סעודת אסתר Peszach második napján a פסח
lakomájának emlékére a vacsora vagy ebéd egyik fogása gya-
nánt marhanyelvet tálalnak fel. A hagyomány szerint ekkor 
akasztott Háman és fiai kiöltötték nyelveiket felköttetésükkor. 

 Pünkösdkor a két vacsora egyikén csak is tejes étkeket שבועות
fogyasztanak, vagy legalább is tejes étkek fogyasztásával kezdik 
a húsosokkal folytatott vacsorát, mely szokás alapjául a Numeri 
XXVIH. 26. következő szavainak (מחלב) מחה הדשה לה׳ בשבעתיכם 
kezdőbetűi szolgálnak és a népnek azon hiszeme is, hogy a 
Sinaj-i kinyilatkoztatás megtörténtével a hegy aljáról haza-
fcérők hamarjában nem juthattak rite megfelelő húsételekhez, 
•amiért is kénytelenek voltak egyelőre tejesekkel beérni. 
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Jomkipur előestéjén, Sajnerabekor és Purimkor az ebédet 
megnyitó levesbe vagdalt hússal töltött derejét főznek. Yenn 
me kepóresz erümslógt, Yenn me sájnesz ün Homen klapt, 
kacht me fláskrepplach in de züpp. Ezen szokáshoz fűződik 
egy közmondás is. Olyan emberről, aki az életnek csak kel-
lemességeiből veszi ki részét, terhei alul azonban kibúvik, azt 
mondogatják : Czü de (láskrepplach zeczt er zach, beim klapen 
ün slógen félt er aber. 

A י״ז תמול tamuz 17-ike és תשעה באב ab 9-ike közti 
-három hét« alatt a jámborabb zsidó nem iszik bort és több׳
nyire az ép akkor idejét multa meggynek, vagy ribizkének 
levéből erjesztett itallal pótolja a szőlő nedűjét Ab hó első 
*kilencz napja* alatt a szombat kivételével húsos étel nem 
kerül a jámborabb zsidó asztalára a תשעה כאב a tisebovi böjtöt 
közvetlenül megelőző vacsora főfogása (Hauptplatte) gyanánt 
szélesre metélt laska (lassani largi = bráte loksen) szerepel. 

 Ros hásónókor a németországi vagy német ראש השגה
eredetű zsidók libát és sárgarépafőzeléket tálalnak vagy ezen 
főzelék helyett a rendesnél több sárgarépát aprítanak a levesbe, 
melyet répástól együtt fogyasztanak el. Ezen szokásnak a 
magyarázatát egyedül a jargon nyújtja: a liba neve Gans, a 
sárgarépáé Mőhre; esz jór zall ünsz besert zájn gáncz ün esz 
gezünt ün de párnó9ze zalln zech ünsz mern. Az édes almának 
ros hasónókori jelentőségét íze és alakja magyarázzák. Legyen 
a beköszöntött év édes mint ezen alma íze és tökéletes mint 
alakja; lévén a gömb a stereometrice legtökéletesebb test. 
Egyébiránt is Izráel népét jelképezi az almafa כתסוח בעצי היעי, 
amíg kerek barchesz járja, addig mézet is tesznek az asztalra; 
a jámborabbak pedig mindaddig, tehát sájnerábéig, tartóz-
kodnak a dió evésétől már csak azért is, mert a diónak אגוז 
és a bűnnek חט egyenlő a számértéke t. i. 17; ámbár ugyan-
annyi a jóé is .טוב 

-Chanuka első estéjekor füstölt ürühúst dusásan fok חנוכה
hagymás borsóval vacsorálgat a rajnamenti országok zsidósága. 
A fokhagymának a péntekesti vacsorák tálaiban való gyakori 
használata annak stimuláló hatásában találja magyarázatát; 
egészen más czélból szokták erősen megfokhagymázott piritősokajb 
feltálalni karácsonynak imitt gregoriani, amott juliani estéin. 
Némelyek azt vélték, hogy a fokhagyma szaga tüntetés »amaz 
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ember amaz éjjele« ellen; némelyek azonban prophylacticum 
gyanánt etették családjuk fiatalabb tagjaival: ugyanis a fok-
hagymaszaggal akarták meggátlani azt, hogy ezek akár az 
ünneplők családi vagy társasköreibe, akár a keresztyének előtt 
is hírhedtté vált éjféli misére elmenjenek. 

A hazánk északkeleti részében elszaporodott chaszideusok 
— a corporativ chaszidismusnak szervezője Magyarországban 
az 1809-ben Przemyslből Sátoraljaújhely rabbi székébe hitt, 
1841 július 16-án elhunyt, Teitelbaum (rectius Dattelbaum) 
Mózes volt — a halat kezükkel eszik a Genesis IX. 2. alapján, 
mely szerint ובכל דגי היס בידכם :תני. 

A szigoruabbak egyáltalán nem raknak kést az aszta-
lukra, melyet kabbalisztikus felfogásuk oltárnak tekint, amelyen 
étkezve implicite Istennek áldoznak; már pedig a kardot az 
oltártól eltiltja az Exodus XX. 25. י לא תבנה אתהן כזית בי  מזבח ״
 .חרבך הנפת עליה

Még nem chaszideus házakban is az asztali ima előtt 
le szokták szedni az evőeszközöket, főleg a késeket és pedig 
azért, mert előfordultak esetek, hogy az Aboth 3־ik perekje 
3-ik és 4-ik misnájának megfelelve pilpulba gurult vitatkozók 
a pilpul hevében egymás ellen kést ragadtak; vagy azért is, 
mert az asztali ima valamelyik előimádkozója az ובנה ירושלים 
és az ezután elreczitált הרחק kezdetű könyörgések alatt annyira 
elbúsulta magát, hogy az asztalon talált kések egyikét szivébe 
döfte. 

 Ávdóle. Ezen szertartás alatt a második benedictio הבדלה
tárgyát különféle illatos levelek, füvek és fűszerek képezik, 
melyeknek többnyire filigrán-fonatos tartányát a belé lulav-
csokorból került myrthuslevelek után (הדס) hódesznek nevezzük. 
Ezen hódeszt a második benidictio után a benedikáló családfő 
vagy annak helyettese megszagolván, azt a jelenlevők által is 
sorrendileg megszagoltatja. Nem akarom, de nem is tudnám 
ismertetni a hódesz kabbalisztikus jelentőségét, de annál szi-
vesebben közlöm azt a poétikus felfogást, mely hozzá fűződik. 
Péntek estején a sábesz békeangyalainak beköszöntésével úgy-
szólván más lélek költözik a hétköznapi struggle for life által 
elcsigázott emberbe, akiből szombat este, a sábesz multával, 
ez a נשמה יתירה ez a magasabb ihlettség lelke megint kiköltözik. 
Hát viszontjöveteléig a hódesz tartalmának illatjával bűcsuz-
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tatják maguktól a jobb lelket, vagy hogy Nietzsche szavával 
éljek az Uber8eele-t. Ezen értelemben a נשמה יתירה qualitas és 
nem quantitas. 

A hódesz köröztetésének ezen poétikus felfogásánál fogva 
is és mint filigrán tárgyak amateurje is Jókai Mór több remek 
kivitelű hódeszt gyűjtött. 

Befejeztetvén az avdóle utolsó benedictiója, a családfő a 
szertartás nevét kapta viaszgyertya fonatost vagy fáklyát, az 
ávdólét a megáldott borból öntött tócsában oltja el A jelen-
levők ujjaikat ezen tócsába mártják és azokat zsebeikben törülik 
szárazra azon hiszemben, hogy ezen törülgetés anyagi sikereket, 

. vagyonosodást, gazdagodást fog eredményezni. A megáldott 

. borból azonban nőszemély né igyék, ne hogy létező vagy 
:majd annak idején leendő férje hűtlenül elhagyja őt. 

E vajl lében vi Finchesa in de Fremd\ Ez a közmondás 
Majnai Frankfurtból ered, az ott volt nagy rabbik utolsóelót-
tijéhez, a Mácháné Lévi apjához, az 1802-ben elhunyt Rabbi 
Pinchasz Horovitzhoz vagyis amint egyik műve után nevezték, 
a Háflóhoz •הפלאי fűződik. A morvaországi Boskowitzbül kor-
társa Rabbi Náthán Adler ide is és a nagymártoni, valamint 
a pozsonyi jesibákba is mindkettőjük tanítványa Rabbi Móse 
Szófer hozta, mely jesibák révén oszt közkeletűvé vált. — 
A Háfló otthon nagyon egyszerű majdnem zsugori életet foly-

. tátott, bochert nem tartott, másoktól is, magától is mindent 
elsajnált. Nagyon csodálkoztak tehát hívei és kortársai azon 
viselkedésén, melyet utazásai alkalmával tanúsított, amidőn 
— les extrémes se touchent — fényt űzött úgyszólván szórta 
a borravalókat, sem másoktól, sem magától nem vont el semmi 
jót. Ez iránt — a Zwiespalt der Natúr iránt — megkérdez-
tetvén, következőleg válaszolt: »Ugy élek mint a thóra ama 
szedréje, amely hősének nevét viselem. Nézzük csak! Mi van 
akkor, amikor Pinchasz, Bámidbarnak 8־ik szedréje, rendes 
helyén úgyszólván otthon van ? Nemde egy nyárközépi közön-
séges sábesz?! Mikor azonban Pinchasz nincs rendes helyén 
otthon, mikor ő a Numeri XXVIII. 16—31. és XXIX.-ből 
szedett maftirok alakjában az idegenben portyázik, akkor jom-
tobot ünnepet ülünk, vigadunk és jól élünk.« 

A délnémet egyetemek közül Heidelberg, Würzburg jó 
közel vannak majnai Frankfurthoz. Ezen egyetemek bursjai 
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közt gyakran hallatszik e mondás: Eein, frisch und froh wie 
der Floh auf Reisen. Azt hiszem, bátran megkoczkáztathatom 
annak állítását, hogy ez a mondás zsidó eredetű: valamelyik 
vagy több frankfurti zsidótól ugy hallhatták: wie der Ha-floh 
auf Reisen. 

Az esküvőjükről hazatért űj házaspárnak, mindketten 
•éhgyomrosak, mert bőtöltek, első harapásuk gyanánt tyúk-
húst és rizst tálalnak fel, akár együtt, akár külön főttet. 
A tyúk, a rizs a termékenység symbolumai; legyen házassá-
guk is termékeny. Nálunk az alföldön a lakodalmak legdúsá-
sabb asztalaira köles-kását tálalnak és pedig nemcsak a 
mátkapárnak, hanem az összes lakodalmas vendégségnek. 
A köles is a termékenységet jelképezi; fizet mint a köles. 
Vájjon a zsidóktól vették át e szokást vagy fordítva? Nem 
tudom. 

Mümpeczen. Amikor régi műtárgyak, iparművészeti készít-
mények múzeumok és amatőrök általi gyűjtése megkezdődött, 
ugyanakkor kezdett lábra kapni az efféle tárgyak hamisí-
tása is. A hamisítás különféle methodusainak egyike szerint 
a tárgy régiségét abba készakarva beledolgozott hibákkal 
{rozsda, horpadás, folytonossági hiány stb.) próbálták plausi-
bilissá tenni. A hibának héber neve סוס müm, mely szóból 
erednek: műmpeczen, mümpecz, mümpeczer. 

88 e pajlise klóle. Klóiénak átoknak igen is főkép 
kriék vagy mákék előtt ezerrel sokszorosított coefficiense, de 
csak annyiban pajlis, amennyiben a pajlis körökben dívik 
leggyakrabban. Eredetére nézve szentföldi, a keresztes hadak 
korából. Ezen kor zsidóüldözéseivel csakis a fekete halál, a 
spanyol inquisitio, Chmelnitzki Bogdán és a mai orosz véreng-
zések vetekednek; a maiak aligha felül nem múlják vala-
mennyit. Minthogy pedig a keresztesek által a szent földön 
1099-ben alapított királyság valamennyi nem keresztényre, főkép 
a zsidókra csak siralmas emlékű tartama 1187-ig 88 évet 
karolt fel, annálfogva a 88 számot minden ezer rossznak szám-
lálója gyanánt használgatják a keleten mindenütt ott, ahol 
a szeretet xar vallásának követői garázdálkodtak ad 
maiorem Dei glóriám. 

Strokl gezógt. Stroklnak kívánt, Stroklra hárított valami 
nyavalya vagy egyéb baj. De ki volt Strokl? A velem eddig 

4• 
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közöltekből csak annyit vehettem ki, hogy korának — de hát 
melyiknek ? — egyik kiválóbb antiszemitája lehetett. Elhiszem t 
Hiszen nem kellett tovább visszaemlékeznünk 25 évnél; hát 
nem hallottuk anno Eszlár elég, talán nagyon is gyakran e 
klólét *Istóczy gezógt« ? Mindazonáltal érdekes volna rábuk-
kanni Stroklra vonatkozó adatokra. Kutatni nem kutatnék 
utánuk. Tudom, hogy בכל דור ודור עמדיס עלינו לכלתנו והקדוש בתך 
 .*היא מצילנו מידם

* 

A bécsi lipótvárosi zsidó templom zárkövének ünnepélyes 
letétele 1858 május 18-án, דד סיון תר״ח kedden ment végbe. — 
Magát a zárkövet a bécsi zsidó hitközség titkára, dr. Franki 
L. A. hozta ajándékul palesztinai útjáról, mely alkalommal 
a Zionhegy egy sziklájából törette azt. Ezen kőnek ürege 
tartalmazza az alkalmi okmányokat és emléktárgyakat, külső 
lapjára pedig a zsoltár következő versei vésvék: 

L. 2. מציץ מכלל יפי אלהים הופיע 
CII. 15. כי רצו עבדיך את אבניה 
Érdekes volna megtudni, a bécsi zsidó hitközség illetve 

ennek levéltárának megkérdezése útján, ezen zárkő térfogatát 
és súlyát. De hát mi czélból és miért éppen most? 

Következő oknál fogva. Az idei tavaszkor rendezett 
egyptomi és palesztinai társas utazás sikerén felbuzdulva ezen 
utazás vállalkozói már is benne vannak egy másik ugyanilyen 
utazás előkészítésében. Kívánatos és a tervbe vett utazás igen 
valószinű sikerét és majdan kedves emlékeit eminenter fokozná, 
11a — — — akár a vállalkozók, akár az utazók, akár ezek 
közül csak azok, kik a pesti izraelita hitközség tagjai, magukkal 
hoznának Jerusalemből vagy á szent földről máshonnan, például 
Chebronból, de mindenesetre oly helyről, hegyből vágy épület-
bői, melyhez a zsidóság kegyeletes emlékei fűződnek egy követ 
a Budapesten a pesti izraelita hitközség által építtetni szán-
dékolt zsidó templom részére, akár alap-, akár zárkőnek és 
pedig csakis a kellőleg hitélesített faragatlan nyers anyagot. 
Ha ezen óhajt teljesíteni szándékoznak, akkor tekintse őket 
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, tekintsék magúkat ״שליחי מצוה 
gyanánt. י , 
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