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A bibliai étkezéseket általában a sokszínűség jellemzi. A sok 
ezer évet átívelő időszak, a társadalmi rétegek széles skálája, 
a korszakok változó történelmi háttere, a szomszédos népek 
hatásai mind befolyásolták az étkezések rendjét és milyensé
gét. Egy biztos, a szigorú mózesi törvények és a mediterrán 
típusú táplálkozási rendszer mindezek ellenére egységes 
karaktert adott a szentföldi zsidó gasztrokultúrának.

Naponta 2-3 alkalommal ettek. A fő étkezés a nagy meleg 
miatt valószínűleg inkább este volt. Az étkezést kézmosás 
előzte meg. Ennek nem csak higiéniai célja volt, hanem egy 
hagyomány szigorú követése, melyet Jézus és tanítványai 
nem tartottak be a  törvény szigorával (Lk 11,38). Jézus az 
emiatt neheztelő farizeusoknak a tisztasági törvények kínos 
betartásának és a belső tisztaság hiányának az ellentmondá
sát, a képmutatást rója fel (Mk 7,1–5). Az áldást a házigazda 
mondta el, az étkezést ő vezette (Mt 26,18; Lk 22,14–19). 
Asztal nem volt, az étkezők valószínűleg a földre tett gyéké
nyen vagy szőttesen, keresztbe tett lábbal ültek, ahogy ma is 
teszik Közép -Ázsiában. Érdekes, hogy Iránban annyira erős 
ez a szokás, hogy még a városi lakásokban is az étkezéshez 
felállnak a fotelból és a földre terített szép, míves terítő köré 
ülnek a szőnyegre, úgy esznek.

Jézus korában a jómódúak étkezési szokásaira már való
színűleg hatott a római divat. Kereveteken, féloldalt fekve, bal 
karra támaszkodva ettek, az étkező feje a szomszéd melléig 
ért. Erre utalhat az, hogy az utolsó vacsoránál a Jézus mel
lett letelepedett tanítvány, János ráhajolt Jézus mellkasára, 
úgy kérdezte meg, hogy ki lesz közülük az áruló (Jn 13,25). 
A kerevetek általában alacsony asztalok három oldala mellett 
voltak. A gazdagok lakomáin a levehető lapú asztalok negyedik 
oldalán mozogtak a szolgák, akik az ételeket tálalták.

A földön ülő helyzettel érthető meg az a jelenet is, amikor 
Jézus Simon farizeus házában vacsorázott, egy bűnös nő 
odament hozzá, és a Mester lábát könnyeivel öntözte, hajával 
törölte és olajjal kente meg (Lk 7,38).

Az evőeszközök közül csak kést és legfeljebb kanalat 
használtak, de többnyire kézzel ettek, a szaftosabb ételeket 
kenyérrel mártogatták. Nekünk meghökkentő szokás, hogy 
egy -egy finom falattal etették egymást, de a környezetében 

Jézus nem tett szokatlan dolgot, amikor egy falatot adott 
Júdás szájába (Jn 13,26). Minden étkezéshez ettek kenye
ret, ez többnyire lapos lepény volt, melynek darabokra 
törése a házigazda feladata volt. A feltámadott Krisztus az 
Emmausba igyekvő és Jézus kereszthalálától lesújtva teljes 
reménytelenségbe zuhant tanítványai mellé szegődik, de 
ők nem ismerik fel. Talán a  világ egyik legcsodálatosabb 
igemagyarázatát hallhatták ott, azon a 11 kilométeres úton. 
Jézus elmagyarázta nekik, hogy mit írnak róla Mózestől 
kezdve a próféták, és hogy minek kellett a Messiással tör
ténnie. Ebből sem jöttek rá az emmausi férfiak, hogy ki az, 
akivel beszélnek, csak később, a vacsoraasztalnál nyílik ki 
a szemük. Sokféle magyarázat született arra, hogy miről 
ismernek Jézusra… talán ott voltak a kenyérszaporítás cso
dájánál, vagy máshol ettek együtt a Mesterrel, és ismerték 
a  gesztusait, mozdulatait, talán meglátták a  Feltámadott 
kezein a sebeket. Mindenesetre ha eltekintünk attól, hogy 
Isten mindent kézben tart, vagyis minden akkor történik 
az Ő akaratából, amikor az a leginkább helyénvaló, akkor 
még egy szempontot hozzátehetünk a megértéshez. A keleti 
vendéglátás szigorú szokásrendjében több mint meglepő, ha 
egy vendég spontán átveszi a házigazda szerepét. És pont 
így tesz Jézus, kezébe veszi a lepénykenyeret, és Ő tördeli 
darabokra (Lk 24,30–31). Jézus ma sem vendégként jön 
hozzánk, Ő házigazda akar lenni nálunk. Boldog az a családi 
otthon, ahol ez ma is így történik!

A naponta fogyasztott ételek mai szemmel nézve nem 
lehettek változatosak. Akkoriban, ahogy a  természeti né
peknél ma is, nem élték meg problémaként, ha minden
nap ugyanazt ették. Az volt a  lényeg, hogy bőven jusson 
a családnak laktató étel, a menü napi ismétlődése inkább 
csak örömmel, biztonság érzettel töltötte el az embereket. 
A legfőbb étel a kenyér, illetve a gabonákból készült kása 
volt. A  lepénykenyér a meleg, száraz éghajlaton könnyen 
kiszáradt, ezért borecetbe vagy olívaolajba mártogatták 
a  falatokat. Ezt egészítették ki a hagymák, a hüvelyesek, 
a vadon gyűjtött levélzöldek és az aszalt gyümölcsök. Hús 
ritkán került az asztalra, inkább csak ünnepeken és áldozati 
szertartások alkalmával. Az állatok tejét viszont rendszeresen 
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felhasználták különféle tejtermékek készítésére. A pásztor
családoknak tejből jutott bőven, a halászok hallal egészítették 
ki kenyérből álló napi élelemadagjukat (Jn 21,9–10).

A Bibliában jó néhány ételsorról olvashatunk. A  leg-
egyszerűbb étel a kövön sült kenyér volt, forrásvízzel. A király 
haragja elől barlangokban bujdosó prófétákat ez tartotta 
életben (1Kir 18,13), és maga Illés is ettől kapott lábra és 
erősödött meg (1Kir 19,6–8). Egy próféta hálaajándékként 
tíz kenyeret és kalácsot meg egy korsó mézet kapott, hogy 
prófétáljon Jeroboám király beteg gyerekéről (1Kir 14,3).

Egy tipikus munkaebédről Ruth történetében olvasha
tunk. Ruth szegény, moábi özvegyasszony volt, Betlehem 
környékén élt az anyósával. Árpaaratás idején az aratók 
felügyelője megengedte neki, hogy böngésszen, azaz az 
aratás után otthagyott kalászmaradványokat és elhullatott 
szemeket összeszedje. A szántóföld gazdája, Boáz délidőben 
odahívta őt az aratókhoz, innen tudjuk, hogy a földművesek 
egyszerű ebédje pörkölt gabona és száraz lepénykenyér 
volt, amit fűszeres borecetbe mártogattak azért, hogy meg-
puhuljon (Ruth 2,14).

A babiloni fogságból hazatért zsidók helytartója, Nehémiás 
maga látta el a jeruzsálemi városfal felépítésén dolgozókat 
élelemmel.

„Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 
hat kövér juhot és szárnyasokat, és tíznaponként mindenféle 
bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak 
járó jövedelmet, mert nehéz munkát kellett végeznie a nép
nek.” (Neh 5,18)

A zsidóság legkiemelkedőbb királyának, Dávidnak hosszú 
és kalandos életéről sokat ír a Szentírás, és témánk kapcsán 
is sok érdekes tudnivalót jegyeznek fel róla a  szentírók. 
Még fiatal fiú volt Dávid, amikor az apja elküldi, hogy vigyen 
a katonai táborba a  testvéreinek egy véka pörkölt gabonát 
meg tíz kenyeret, az ezredesnek pedig valami értékesebb 
ételt, tíz sajtot (1Sám 17,17–18). Amikor Dávid a katonáival 
Saul elől bujdokolt a  pusztában, egy gazdag, de ostoba és 
részeges ember okos felesége vitt ellátmányt nekik. Abigél 
az ajándékokat, „kétszáz kenyeret, két tömlő bort és öt juhot 
elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú szőlőt, 

kétszáz fügekalácsot” szamarakra rakta, úgy vitte a jövendőbeli 
királynak és katonáinak (1Sám 25,18).

Később, mikor Dávidnak háza népével és a hadinéppel fia 
lázadása miatt menekülnie kellett, hódolói támogatását élvez
te. Cíbá adománya két szamáron volt: „kétszáz kenyér, száz 
csomó aszú szőlő, száz adag érett gyümölcs, egy tömlő bor” 
(2Sám 16,1). Barzillaj és társai is gazdagon ellátták a királyt.

„…takarókat, tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, 
lisztet és pörkölt gabonát, babot meg pörkölt lencsét, továbbá 
mézet, vajat, juhtúrót és tehénsajtot vittek enni Dávidnak 
és a vele levő hadinépnek, mert ezt gondolták: Éhes, fáradt 
és szomjas lehet a hadinép a pusztában.” (2Sám 17,28–29)

Amikor Jeruzsálembe vitték a  szövetség ládáját, Dávid 
a  kor szokásának megfelelően ételt osztott, minden férfi 
és nő kapott „egy lepényt, préselt datolyát és aszú szőlőt” 
(2Sám 6,19). Az eredeti héber szöveg azonos szóval (héberül 
challah) nevezi meg a Szent Sátorba, a kenyerek asztalára 
helyezendő lepényt és azt a pékterméket, amit Dávid adott 
a népnek, ebből arra következtethetünk, hogy ez nem egysze
rű, ünnepi ételosztás volt, hanem a békeáldozat része. Érdekes 
megfigyelnünk ezeket az ételsorokat, mert jól kirajzolják 
azt, hogy a  különböző társadalmi és anyagi státuszban és 
élethelyzetben levő embereknek mi volt az alapvető tápláléka.

Nemcsak a  közemberek mindennapi ételeiről olvasha
tunk, hanem a  gazdagok lakomáiról is. Világi és vallási 
alkalmak bőven adtak lehetőséget az ünneplésre. Még 
a szegényebb emberek is igyekeztek, hogyha szerényebben 
is, megünnepelni a  neves eseményeket, több napig tar
tó, nagy vendégségeket tartottak házasságkötések idején, 
vendég érkezésekor. A lakomák túlmutattak az étkezések 
kulináris élvezetén, a nagyvonalúság, a pazarló étel  és ital
választék státuszszimbólum is volt. A lehetőségek szerinti 
legértékesebb ételek, a legdrágább italok kerültek ilyenkor 
az asztalokra. E lakomákra (Lk 16,19) a vallási ünnepeken 
kívül […] jó alkalom volt a  nagyobb mezőgazdasági mun
kák sikeres befejezése, például a  juhnyírás (1Sám 25,36; 
2Sám 13,24) és a  szüret (Ézs 16,10; Jer 48,33), valamint 
a  családi események. A  születésnapot csak a  magas ran
gúak tartották számon, az egyiptomi fáraón (1Móz 40,20) 
és Heródes királyon (Mk 6,21) kívül másról nem olvassuk, 
hogy megünnepelték volna. Az esküvőt viszont szegény és 
gazdag egyaránt megülte. Jákob és Lea esküvője, Sámson 
és a filiszteus nő lakodalma egyaránt egy-egy hétig tartott 
(1Móz 29,22; Bír 14,12), de a menüről nem tudunk semmit. 
Jézus korában ugyanúgy nagy ünnepség volt a  fiatalok 
menyegzője, és presztízskérdés volt a  vendégek bőséges 
ellátása (Jn 2). Ábrahám a fia elválasztásánál, amikor Sára 
abbahagyta a szoptatást, rendezett nagy lakomát (1Móz 21,8). 
A gyermekeket valószínűleg sokáig szoptatták, akár 3-4 éves 
korukig is, és csak ezután kerültek az apjuk szellemi fel
ügyelete alá. Mivel az apák feladata volt a  fiúgyermekek 
tanítása, nevelése, ezt ünnepelhette meg Ábrahám. 

„Jézus ma sem vendégként 
jön hozzánk, Ő házigazda 
akar lenni nálunk”




