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Cniesz a hőség ellenére is! 

Kérdés: függhet-e az öltözködésünk az időjárástól? 

Lehacniá = elrejteni -> cniesz = szemérmesség, rejtőzködés 

A cniesz lényege, hogy nem tesszük kirakatba azokat a dolgokat, amiért esetleg nem mi dolgoztunk 

meg, nem vágunk fel vele, mert az szerénytelenség lenne, vagy ami másokat bűnös gondolatokra 

vezetne, pl. megkívánná más feleségét, irigykedne, pletykálkodásra vezetne.   

A cniesz ebből kifolyólag nem csak nőkre és nem csak öltözködésre vonatkozik. Mégis a nők 

kapcsán lett a leghangsúlyosabb a fogalom. Mivel a nőknek a testükkel a legegyszerűbb elérni 

dolgokat, nagy a kísértés, hogy azt mutatva és felhasználva éljék az életüket, s ezzel magukat és 

másokat is bűnbe vigyenek. A cniesz így a bűnbeesés elleni védőbástyaként funkcionál.  

  

A zsidóságban a gondolatok tisztaságára is törekedni kell. A szándék tisztasága a cselekedetek 

mögött. Gyakran ez a különbség a szemérmes és a nem szemérmes között. 

� 10. parancsolat: Ne kívánd! – gondolati szintű bűnözés megelőzése 

Általában elfogadott, hogy vallásos közegben férfiak és nők nem énekelnek együtt, mert a női hang 

kívánatos lehet a férfi részére. Mégis vannak olyan szaktekintélyek, akik szombaton vallásos dalok 

közös éneklését a családban megengedik vendégek előtt, a szándék tisztasága okán.  

 Pl.: Zitáék elmentek egy chaszid családhoz Angliában, akik elég muzikálisak voltak. Mivel 

annyira benne volt a családtagok vérében a zene, hogy náluk hozzátartozott az éneklés a szombati 

ebédhez még akkor is, ha vendégek jöttek. (De hozzátette, hogy csak a már idősebb gyerekek 

énekeltek, a mama akkor sem.) Ez arra utal, hogy ők a tilalom light-os verzióját fogadták el. A 

szándék a szombat megünneplése volt, és nem a férfiak elcsábítása. 

<-> DE a bölcsek több forrásban is hangsúlyozzák, hogy soha ne bízz magadban. Először kicsinek 

tűnik a jécer hárá (a rossz ösztön), de hamar megnő. Ne becsüljük alá!  

• Ezért bár nyáron nagyon alulöltözött nőket láthatunk az utcán, mégis kimehetnek a férfiak az 

utcára. Hiszen nem azért megy az utcára, hogy nézelődjön, hanem dolgát intézi. 

o De uszodába, tengerpartra nem megy, ahol vegyesen fürdőznek, mert ott a semmit 

tevésben könnyen nézelődés közben találja magát egy férfi.  

• Hasonlóan egyébként cniesz módon öltözött nőt sem bámulhat férfi csak azért, hogy 

gyönyörködjön a szépségében, de ezt természetesen megteheti saját feleségével. 
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o És ha pl. üzleti ok miatt tárgyal egy csinos nővel, nyugodtan a szemébe nézhet, 

hiszen gondolatai nem a szépségen fognak járni, hanem a tárgyaláson.  

 Cniesz öltözködési szabályok: hosszú szoknya harisnyával/zoknival, kulcscsont, könyök és térd 

eltakarása, lehet színeket hordani, de pirosat nem, vagy egyéb feltűnő színt nem. Szabás: ne legyen 

felsliccelve a ruha, ne legyen átlátszó. (A gyerekek esetében nem a szexuális kihívás miatt fontos a 

cniesz, hanem a szoktatás a lényeg.) 

Fejfedés: paróka vs. kendő – a parókát a nem vallásosok bigottnak tartják, míg a nagyon 

vallásosoknak nem elég, hiszen gyakorlatban hajnak néz ki. A szatmári chaszidok sapkát szoktak 

tenni a parókára, hogy duplán „bebiztosítsák” magukat. Hosszabb vagy rövidebb legyen a paróka? 

A túl hosszú feltűnőséget kelt. 

A cniesz nem csak az öltözködésre vonatkozik, hanem a viselkedés szemérmességére is: hangerő, 

nevetés, mozgás. 

 Pl.: A férfiaknál nem számít cniesznek, ha fitogtatják a tudásukat. 

� A cniesz lényege, hogy nem szabad feltűnést kelteni semmilyen szinten!!! 

Kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerült: Magyarországon sokkal inkább feltűnő a cniesz 

öltözködés, mint beolvadni a tömegbe és kilógatni minden testrészünket. ↔ DE! A zsidóságban az 

abszolút értékelés számít, nem a relatív! A standardhoz kell igazodni, nem másokhoz viszonyítva! 

Misna: attól a nőtől, aki figyelmeztetés ellenére is megszegi a Dáát Mose vagy Dáát Jehudit 

szabályait ketuba nélkül el lehet válni. 

• Dáát Mose: Tóra szabályai (pl. házassági tisztasági szabályok) 

• Dáát Jehudit: morális, és szemérmes viselkedés módja, amelyet időtlen idők óta 

betartanak a zsidó nők. (pl. fiatal emberekkel flörtölni nem szabad) Aki ez utóbbit 

megszegi, abban nem lehet megbízni pl. kasrut szempontjából, folyamatos felügyeletet 

igényel és a gyermekekre gyakorolt hatása is problémás. 

A cniesz öltözködés is a Dáát Jehudit kategóriába tartozik. „Mert az Örökkévaló a Te Istened jár 

táborod közepette, hogy megmentsen téged és eléd adja ellenségeid, legyen tehát táborod szent, 

nehogy tisztátalan dolgot lásson körödben és elforduljon tőled.” (5Mózes23:15) -> Ez a forrása 

annak, hogy férfiak Tóra tanulás, áldás, imádkozást nem tehetnek nem szemérmesen öltözködött nő 

jelenlétében és maguknak is rendesen kell felöltözniük. A szent népnek megfelelően kell kinéznie 

külsőre is, miközben Istent szolgálja.  
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Ne viselje nő a férfi ruháját és ne öltse magára férfi nőnek öltözékét, mert az Örökkévaló, a Te 

Istened utálata mindenki, ki ilyen dolgot művel (5Mózes22:5)  

� innen jön, hogy a nők nem hordhatnak nadrágot, a férfiak öltözékét, és a férfiak pedig nem 

hordhatnak szoknyát, a nők öltözékét. 

Reaktív szemlélet Proaktív szemlélet 

re+akció= valamilyen ingerre válaszoló pro+akció= valamiért tevőlegesen cselekvő 

Pavlov kutyái saját céljaiból indíttatva kezd hatni az őt 

körülvevő világra 

külső ingerekre reagál (időjárás, gazdasági 

esemény, más ember viselkedése) 

Proaktív modell: 

hatás →→szabad választás (szabadság a 

döntésben) →→válasz 

 (öntudat/képzelet/lelkiismeret/szabad akarat (mit 

akarsz) 

saját életük eseményeit a külső világ 

eseményeitől teszik függővé. 

responsibility=respons+ability 

valaki eléd vág az úton, dühös leszel és 

dudálsz, illetlen szavakkal illeted… 

nem vár másokra, önmagától cselekszik, önálló, 

felelősségvállaló 

nem keres kifogásokat, ami lehet jobb, azon újít, 

aktív, problémákat megelőzően cselekszik, bátran 

neki kezd dolgoknak. belső indíttatású, céljai és 

álmai vannak, megosztja a többi emberrel, mait 

tud, nehézség esetén kitalálja, hogyan lehetne 

mégis! Jó értelemben nyomul, nyüzsög. 

reaktív hozzáállás három szinten érzések, 

gondolatok, viselkedés. reggel rosszul ébredek, 

mert esik az eső, felbosszant valaki a buszon, 

ezen rágódok órákig… 

 

Hát nem ez a normális? egész kultúránk erre 

idomít bennünket! ha elhagysz, belehalok! Már 

megint feldühítettél! Vegyél egy ilyen autót és 

sikeres leszel! Egy rossz tanár tönkre tudja 

tenni a gyermek egész karrierjét! 
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A zsidóság egyértelműen elítéli a reaktív szemléletet -> teljesen mindegy, hogy milyen idő van, a 

cnieszt akkor is be kell tartani. Nem az időjárásra reagálva öltözködünk, hanem a Tóra útmutatása 

szerint.                                                                                                                                               

Káin története: (1Mózes4:4-7) „de Káin áldozatára nem tekintett. Ez igen bosszantotta Káint és arca 

elborult. Ás szólott az Örökkévaló Káinhoz: „Miért bosszant ez téged és miért borult el arcod? 

Hiszen ha helyesen cselekszel, felemelkedel, ha pedig nem helyesen cselekszel, az ajtónál hever a 

bűn, feléd vágyakozik, de te uralkodjál rajta.” – az Örökkévaló felszólította Káint, hogy emelkedjen 

felül reaktivitásán.                                                                                                                          

Szabad választás: (5Mózes30:19) „elébed tettem az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd 

tehát az életet…” – Az Örökkévaló nekünk adta a Tórát, ezzel stabil értékrendet adott (tudd, hogy 

mi a jó és helyes) és szabad akaratot (jogod van választani jó és helytelen között). Választási 

szabadságot kaptunk minden helyzetben és egyben útmutatót is a választáshoz. 


