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Újra sábáton Ráckevén! 
Már lehet jelentkezni a követ-
kező Duna-parti hétvégére, 
mely nek témája: Lenni vagy 
nem lenni – A létezés nagy 
kér dései 

Időpont: november 3-5. 
További információ 

és jelentkezés: 061 268-0183; 
posta@zsido.com 

Legyen ön is 
CEDEK-önkéntes!

Sokan szeretnének önkéntes-
ként segíteni valamilyen cél el-
érésében, de nem tudják, hogy 
kezdjenek hozzá. A CEDEK-
ben mindenki találhat magá-
nak feladatot. Szeptember-
től indul ismét ételosztási ak-
ciónk. Ide és a folyamatos ön-
kéntes munkákra is várjuk 
jelentkezéseket!

Regisztráció: 
www.cedek.hu/onkentesseg

Zsidó iskola a belvárosban
A Bét Menáchem Héber–Ma-
gyar Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Óvoda, Bölcsőde Buda-
pest belvárosában található, ál-
lamilag akkreditált intézmény, 
mely a gyermekeket vallásgya-
korlati hátterüktől függetlenül 
fogadja. Családias légkörben, 
szeretetteljes, biztonságos, mo-
dern környezetben történik a 
nevelő-oktató munka.

A főváros egyetlen kóser gaszt-
ro fesztiválja idén is több ezer 
em bert vonzott a Kazinczy ut-
cába. Közel 8000 adag sólet 
ké szült az EMIH harmadik 
al  kalommal megrendezett Só-
let  fesztiváljára. A magyar, a je-
me ni, izraeli és a lengyel sólet 
kö  zül a libahússal készült ma-
gyar változat volt a legnépsze-
rűbb. A sóleten kívül kóser süte-
mények és saláták is szerepeltek 
a kínálatban. Az egész napos 
fesz tiválon klezmer zenekarok 
és színes gyermekprogramok is 
gon doskodtak a szórakozásról.

Vattamány Zsolt, a VII. ke-
rület polgármestere köszöntőjé-
ben elmondta: „Erzsébetváros 
különleges helyzetben van, hi-
szen nem csupán a kultúránk, 
de ennek megfelelően a gasztro-
nómiánk is sokféle. […] a ren-
dezvény szervezői ma megis-

mertetik kultúrájuk egy részét, 
egyik emblematikus ételüket, a 
sóletet. Erzsébetváros polgár-
mestereként egyszerre lehetek 
házigazdája és vendége is ennek 
a különleges fesztiválnak, és kö-
szönöm a szervezőknek, hogy 
már harmadik alkalommal hoz-
ták el kerületünkbe ezt a gaszt-
ronómiai ünnepet.”

Az esemény megnyitóján Kö-
ves Slomó vezető rabbi is üdvö-
zölte az érdeklődőket: „A közös 
étkezés, tradicionális ételeink 
azokra is hatással vannak, akik 
a hagyományoktól valamelyest 
eltávolodtak. A zsidó gasztronó-
mia mai ünnepe lehetőséget te-
remt arra, hogy közelebb kerül-
jünk egymáshoz és megismer-
jük egymás kultúráját.” 

Az érdeklődők nemcsak a 
kóser konyha, de a  zsidó élet 
rejtelmeibe is bepillantást nyer-

hettek és megismerkedhettek 
az EMIH programjaival és társ-
szervezeteinek működésével. A 
rendezvény teljes ideje alatt el-
érhető volt a közkedvelt „Kér-
dezd a rabbit” stand, ahol bár-
ki feltehette kérdéseit a jelenlé-
vő rabbiknak. 

A fesztivál házigazdájával, 
Köves Slomóval Somogyi Zol-
tán szociológus beszélgetett a 
zsidó szokásokról, kultúráról, a 
zsidó-nem zsidó együttélés kér-
déseiről. A színpadon folyta-
tott kerekasztalbeszélgetés so-
rán Ónody-Molnár Dóra új-
ságíró Szilánk Zsuzsával, a 
Maimonidész Gimnázium ope-
ratív igazgatójával, Erdős Judit-
tal, az Óbudai zsinagóga veze-
tőjével és Steiner Zsófiával, a 
Gut Sábesz és az Egység maga-
zinok főszerkesztőjével beszél-
getett a kóser konyháról. 

8000 adag sólet a fesztiválon 
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Hetiszakasz
74 parancsolat

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19:15: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18:00: Honnan tudjuk, hogy tartós lesz a házasság? (Oberlander Báruch előadása); 
  19:00: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  18:55: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 19.00: Tanulás, 
  19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunkban – Ki Técé (5Mó- 
 zes 21:10–25:19.) – Mózes kü-
lönböző törvényeket ismertet,  
köztük a hadifogoly nő vel  
kötött házasság szabályait,  
az elsőszülött fiú jogait, az en-
gedetlen, fegyelmezetlen fiú  
büntetését stb., majd el mond-
ja, hogy kötelező a kivégzett 
ember – és ebből eredően min- 

den ember – holttestét még 
aznap eltemetni, a talált jószá-
got megőrizni és visszaszár-
maztatni jogos tulajdonosá-
nak, stb. A szakasz meg ismétli 
a házasság, valamint a zsidó 
erkölcs és szemérmesség tör-
vényeit és utasításait, a válás 
módját, a tábor tisztaságának 
szabályait, stb.

Zsidó híradó
Megrongálták a balfi emlékhelyet

tos nyomravezetői díjat aján-
lott fel, és bejelentette, hogy 
részt vesz az emlékmű helyre-
állításában.

A Kutas László szobrász-
művész és Winkler Barna épí-
tész tervei alapján készült em-
lékművet 2008-ban avatták fel 
a meggyilkolt zsidó munka-
szolgálatosok emlékére. Balf-
ra 1944-ben vonultak be a né-
metek és itt létesítették a járás 
egyik legnagyobb munkaszol-
gálatos táborát. A kétezer fog-
lyot a község kiürített birka-
istállójában és a gazdák paj-
táiban helyezték el. A nélkü-
lözések, a higiénia hiánya és 
az embertelen bánásmód mi-
att sok száz ember pusztult el. 
Többek között itt gyilkolták 
meg Szerb Antal irodalom-
történész-írót, Sárközi György 
költőt és Halász Gábor eszté-
tát is.

Augusztus 25-én, pénteken 
lakossági bejelentést érkezett 
a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei rendőr-főkapitányságra,  
arról, hogy a Balfi Nemzeti  
Irodalmi és Történelmi Em-
lék hely szoboregyüttesének 
há rom kőtábláját összetör-
ték. Ron gálás miatt, ismeret-
len tet tes ellen indított nyo-
mozást a Soproni Rendőrka-
pitányság – közölte az MTI 
megkeresésére hétfőn a sajtó-
osztálya. 

A Miniszterelnökség hét-
főn közölte: a kormány mé-
lyen elítéli az emlékhelyen 
történt rongálást, és együtt 
érez a magyar határvidék egy-
kori munkatáboraiban meg-
gyilkolt zsidó kényszermun-
kások és más foglyok hozzá-
tartozóival, valamint az em-
lékhely alkotóival. A soproni 
önkormányzat 200 ezer forin-

Érzelem és értelem keveredése

szélés nélkül tökéletesen, tel-
jes valójában adja át magát az 
élménynek. Ekkor nincs helye 
elemzésnek, szűrésnek, váloga-
tásnak, mert az már önmagá-
ban azt jelentené, hogy mi in-
terpretáljuk bizonyos értelem-
ben az élményt, és próbáljuk azt 
számunkra emészthető formára 
bontani. 

Ez a sátnez spirituális megfe-
lelője: mikor érzelmeket és ér-
telmet próbálunk keverni egy-
mással. Ezzel önmagában még 
nincs baj, hiszen ez az ember 
egyik legmagasabb szintű tö-
rekvéseinek az egyike. Ám egy 
ilyen elegyet már nem használ-
hatunk ruhának, vagy ha meg is 
próbáljuk, azt fogjuk tapasztal-
ni, hogy az viharok idején nem 
tud megfelelő védelmet nyújtani 
számunkra. 

Minden olyan ambíciónkat 
illetően, melyre a minket körül-
vevő élmény jellemző, arra kell 
törekednünk, hogy érzelmein-
ket és értelmünket egyéni szin-
ten ötvözzük benne anélkül, 
hogy ezalatt lelkünk gyapjúját és 
lenjét kevernénk egymással.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke a lubavicsi Rebbe 

tanítása nyomán

Eheti szakaszunkban olvasha-
tunk a sátnezről, azaz a gyapjú 
és a len keverésének a tilalmáról:

„Ne ölts fel vegyes szövést, 
gyapjút és lent együtt.” (5Mózes 
22:11.)

A haszid bölcsek tanítják, 
hogy csakúgy, mint a többi Tó-
rai parancsolatnak, ennek is 
megvan a spirituális vetülete.

Az emberi életnek alapve-
tően két dimenziója van. Azo-
kat a tapasztalatokat, amelye-
ket az ember kontrollált módon 
és mértékben szív magába, bel-
ső élményeknek nevezzük, míg 
azokat, melyek az embert kont-
rollálatlan mértékben érik, kö-
rülvevő tapasztalatnak hívjuk.

A kabbala terminológiájá-
ban ételnek nevezzük a belső ta-
pasztalatokat – mint hogy en-
nek mértékét mi magunk szabá-
lyozzuk a számunkra emészthe-
tő mértéknek megfelelően –, és 
ruhának a minket körülvevőket. 
A minket körülvevő élmény le-
het intellektuális vagy emoci-
onális, de egyszerre nem lehet 
mindkettő. Ez azért van, mert 
definíciójából következően egy 
mindent átfogó, egydimenzi-
ós hatásról beszélünk. Egy ilyen 
típusú élmény lényege az, hogy 
az ember mindenféle mellébe-



32017. szeptember 1.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
A megtérés ereje

A megtérés egyetlen pil-
lanat. Az egyik pillanat-
ban a lény teljesen el tá vo-
lodik a Teremtőjétől és ön-
maga igazi énjétől, s a kö-
vet kezőben máris teljesen 
egye sülnek. A megtérés ere-
je időn túli.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Hétköznapi és sábeszi angyalok
Mielőtt elmesélném találko-
zásomat a lubavicsi Rebbével, 
szeretném kifejezni a hálámat, 
hogy ezt most megtehetem. Öt-
ven éve várok rá, hogy megoszt-
hassam a történetem, úgyhogy 
ez is híven mutatja, hogy sosem 
szabad feladni a reményt, bár-
mire is vágyunk az életben.

Yonasan Wienernek hív-
nak. Ausztráliában, Melbourne-
ben születtem, később egy ideig 
New Yorkban éltem, most meg 
Jeruzsálemben élek és tanítok.

A családom eredetileg Len-
gyelországból származik, ám 
édesapám a jesivaéveit már Né-
metországban töltötte. A Kris-
tályéjszaka idején is ott volt, ám 
ezt követően Hollandiába, Fran-
ciaországba, majd végül Auszt-
ráliába menekült a családjával. 
Apám ott folytatta gimnáziu-
mi, majd egyetemi tanulmánya-
it. Valódi lángelme volt. Szabad-
idejében mérgek és ellenanyaga-
ik után kutatott. Mindezt kedv-
telésből, anélkül hogy bármi 
elismerést vagy ellenszolgálta-
tást kapott volna erőfeszítése-
iért. Őt idézve, így fejezte ki az 
ausztrál kormánynak a megme-
nekülése miatt érzett háláját.

Az 1960-as években apám 
Fullbright ösztöndíjat nyert, 
hogy rákkutatással foglalkozzon 
a Columbia Egyetemen, New 
Yorkban. Így összepakoltunk, s 
ideiglenesen Flushingba költöz-
tünk, New Yorkba, ahol apám 
nővére élt. Míg New Yorkban 
voltunk, apám elhatározta, hogy 
meglátogatja a lubavicsi Rebbét, 
és engem meg anyámat is magá-
val visz.

Itt kezdődik a történetem.
Találkozónk eredetileg 1962. 

július 24-re volt tervezve, este 
tíz órára. Apám mindig nagyon 
pontos volt, így már 45 perccel 
korábban odaértünk. Ezután 
azonban még hosszan kellett 
várni, mert az akkori jeruzsále-
mi polgármester, Mordecháj Is-
Sálom, majd utána Borg rabbi, 

az izraeli vallási miniszter volt 
előttünk a sorban.

Végül hajnali egykor men-
tünk be a Rebbéhez. Olyan pon-
tosan emlékszem az irodájára, 
mintha csak tegnap lettem vol-
na nála. A falak fa lambériával 
voltak fedve és a Rebbe aszta-
lán egy hatalmas, nagyjából az 
orromig érő óra volt, így pont 

Bár még csak kilenc éves vol-
tam, de nem voltam szégyenlős, 
így rögtön rávágtam: „Igen, van 
egy kérdésem a Rebbéhez.”

Azt kérdeztem, hogy mikor 
péntek este, azaz sábesz első ét-
kezése előtt vagyunk, és eléne-
keljük az angyalok köszöntését, 
a Sálom Áléchemet, miért van az, 
hogy a nóta négy strófájában vé-

rá esett a tekintetem. Már késő-
re járt. A Rebbe apámmal a rák-
kutató tevékenységéről beszél-
getett, melyet a Columbián vég-
zett. Látszott, hogy a Rebbét va-
lóban nagyon érdekli, amivel 
foglalkozott, s az is, hogy pon-
tosan érti azt, amiről apám be-
szélt neki. Kettejük beszélgetése 
olyan volt mint mikor két tudós 
beszélget.

A Rebbe édesanyám mun-
kája iránt is nagy érdeklődést 
mutatott – ő akkoriban a Mel-
bourne Női Segélyszervezet el-
nöke volt, New Yorkban pedig 
rendszeresen látogatta a nőknek 
szóló Chábád konferenciákat. 
A Rebbe első kézből, anyámtól 
szerette volna tudni, hogy mit 
csinálnak pontosan a konferen-
cián.

Miután már mindkét szü-
lőmmel beszélt, a Rebbe felém 
fordult. Apám bátorítva mond-
ta: „Nu, talán van valami amit 
te is meg szeretnél kérdezni a 
Rebbétől?”

gig a béke angyalairól (máláhéj 
hásálom) énekelünk, kivéve az 
elsőben, ahol a szolgáló (máláhéj 
hásoresz) angyalokról.

„Miért így énekeljük? Miért 
nem énekeljük minden strófában 
csak a béke angyalait?” – kérdez-
tem. A Rebbe mélyen a szemem-
be nézett. És bár már előtte egész 
este rengeteg embert fogadott, 
számtalan beszélgetésen volt túl, 
abban a pillanatban csak én vol-
tam fontos, s a velem való beszél-
getés. Úgy éreztem, hogy szá-
mára abban a pillanatban egye-
dül én létezem a világon. Mintha 
senki és semmi más nem számí-
tott volna neki éppen.

A Rebbe azt mondta: „Ha fi-
gyelmes vagy, észreveszed, hogy 
az első két strófa eleinte felesle-
gesnek is tűnhetne. Az első azt 
mondja: „Béke rátok, szolgáló 
angyalok”, majd a második azt, 
hogy „Gyertek békében, béke 
angyalai”. Olyan, mintha mind-
kettő üdvözölné őket, akkor mi-
ért kell mindkettőt elmondani?”

Így folytatta: „Most elmon-
dom neked az okát. Kétfajta an-
gyal létezik. Hétköznapi angya-
lok és sábeszi angyalok. A szol-
gálattevő angyalok, azok a hét-
köznapi, szolgáló angyalok, 
akiket sábesz bejövetelekor nem 
üdvözlünk, hanem elköszö-
nünk tőlük. Héberül ugyanaz a 
szó fedi azt, mikor valakit üd-
vözlünk, mint azt, mikor vala-
kitől búcsút veszünk. Így mikor 
az első strófában mondjuk, hogy 
sálom, valójában ezektől a hét-
köznapi angyaloktól köszönünk 
el a sábesz bejövetele miatt, s ez-
után üdvözöljük a sábesz angya-
lait, a béke angyalait. Most már 
láthatod, egyik strófa sem feles-
leges.”

Ezután a Rebbe rám mosoly-
gott, s azt kérdezte: „Megértet-
ted?” Bólintottam.

Mindez 1962-ben történt, 
mikor kilenc éves voltam, tehát 
52 évvel ezelőtt. Mégis, úgy ér-
zem mintha csak tegnap történt 
volna. Olyan, mintha most is itt 
állna a Rebbe előttem, és beszél-
ne hozzám. Ilyen erős nyomot 
hagyott bennem.

Yonasan Wiener rabbi

Yonasan Wiener rabbi a jeruzsálemi Yeshiva Ohr Somayachban 
tanít, ahol ő felel a rabbinikus vizsga programért. 
Az interjút otthonában adta 2014 augusztusában.

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY SHALOM ALEICHEM
RABBI YONASAN WIENER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת כי תשא, ט׳׳ז אדר, תשע״ה
Shabbos Parshas Ki Sisa, March 7, 2015

Before I relate the story of my meeting with the 
Lubavitcher Rebbe, I would like to express my 
gratitude for this opportunity to share it. I’ve been 

waiting over 50 years to relate this story, so this goes to 
show that people should never give up hope, whatever 
they might be waiting for. 

My name is Yonasan Wiener. I was born and bred in 
Melbourne, Australia, lived for a time in New York, and 
now I’m living and teaching in Jerusalem. 

My family originally came from Poland, a place called 
Chrzanow, but they bounced around all of Eastern 
Europe — Krakow, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt. In 
Frankfurt my father attended the yeshiva of Rabbi Yosef 
Breuer, Yeshivat Torah Lehranstalt, and he was there in 
November 1938 on Kristallnacht, when the Nazis began 
burning synagogues and Jewish places of business.

After Kristallnacht, my grandfather took his family and 
fled Germany. They first migrated to Holland and from 
there to France and then to Australia. My father attended 
Melbourne High School and Melbourne University, 
where he excelled because he had a brilliant mind. He 
got his Ph.D. there and he also studied medicine. In 
his spare time, my father researched poisons and their 
antidotes. He studied the red-back spider, a deadly 
spider in Australia, and he discovered the anti-venom. 
He also studied the stonefish, a toxic fish which buries 
itself in beach sand, and when people accidentally 
step on it, they die. He discovered the anti-venom for 
stonefish as well. He did this in his spare time, and he 
didn’t want any money for his discoveries.

When he was asked, at the end of his life, what motivated 
his altruistic research, he said, “Thanks to the Australian 
government I was saved with my entire family from the 
Nazis. If I had stayed in Europe I would have perished 
with my six million brothers and sisters.” 

In the 1960s, my father won a Fullbright Scholarship to 
do cancer research at Columbia University in New York. 
So we packed up and temporarily moved to Flushing, 
New York, where my father’s sister lived. While we were 
in New York, my father decided to visit the Lubavitcher 
Rebbe, and he took me and my mother along.

This is where my story begins:

Our appointment was for the 24th of July, 1962, for 
10 p.m. My father, being extremely punctual, had us 
arrive 45 minutes early. We had a long wait because 
the Mayor of Jerusalem, Mordechai Ish-Shalom, pre-
empted us and, after him, came the Israeli Minister of 
Religion, Rabbi Borg. 

We finally went in at 1 a.m.

I remember the Rebbe’s office like it was yesterday. The 
walls were wood-paneled, and on the Rebbe’s table — 
about the level of my nose — there was a big clock. It 
was late, and I was watching that clock.

The Rebbe spoke to my father about his cancer research 
at Columbia. He took a big interest in what my father 
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Kóser konyha
Fahéjas kalács

párve

A tésztához:
½ pohár cukor
½ pohár étolaj
1 kocka élesztő
½ kg liszt
2/3 pohár langyos víz
2 marék mazsola
2 tojás
A töltelékhez:
7-8 ek. cukor
2 kk. őrölt fahéj
egy kevés étolaj
A tetejére:
½ pohár méz
2 ek. cukor
2 marék dió apróra vágva, 
  vagy darálva

Az élesztőt 1-2 evőkanál cu-
korral felfuttatjuk a vízben, 
majd a tészta többi hozzáva-
lójával együtt nagy tálba tesz-
szük. Néhány perc alatt rugal-
mas tésztát gyúrunk. Fél órán 
át letakarva kelesztjük. Ezalatt 
a töltelékhez való cukrot és fa-
héjat egy kis tálkában össze-
keverjük, a tetejére való mé-
zet, cukrot és diót pedig lábos-
ba töltjük, és néhány perc alatt, 
kis lángon összemelegítjük vi-
gyázva, nehogy megégjen. 

Egy kör alakú tortafor-
mát sütőpapírral kibélelünk, 
a forró, enyhén karamellizált 
mézet óvatosan beletöltjük, a 
forma alján egyenletesen el-
oszlatjuk. A tésztát ujjnyi vas-
tag téglalappá nyújtjuk, olaj-
jal vékonyan megkenjük, a 
töltelékkel megszórjuk, majd 
feltekerjük. Másfél-két ujj-
nyi vastag szeletekre vágjuk, a 
tortaformába helyezzük azo-
kat. Újabb fél óra kelesztés 
után, 180 fokra előmelegített 
sütőben 35-40 perc alatt kész-
re sütjük. 

A rabbi válaszol

Miért járnak a hajadonok hajadonfőtt?

Maimonidész gólyatábor Mádon
Újságunk hasábjain olvasóink 
az elmúlt hónapokban nyomon 
követhették egy új zsidó isko-
la, a Maimonidész Angol-ma-
gyar Kéttannyelvű Gimnázium 
megalakulását és az első tanév 
felé vezető események folyamát. 
Mostanra a diákok és a tanárok 
készen állnak, hogy megkezd-
jék a munkát. Lezajlott az első 
szülői-értekezlet, elkészültek 
az egyenruhák, összeálltak az 
óravázlatok. Ám a tanév meg-
kezdése előtt még egy fontos 
„feladat” várt a most induló 0. 
évfolyamosokra: át kellett esni-
ük az első közös programon, a 
gólyatáboron. 

Az ismerkedésre és az osz-
tály összekovácsolására szánt 
kétnapos kirándulás helyszíne 
Tokaj-hegyalja volt. A diákok 
(két, még külföldön tartózko-
dó igazolt hiányzót leszámítva) 
a mádi Csodarabbik útja foga-

Jonatánnal és az iskola operatív 
igazgatójával, Szilánk Zsuzsával.  

Mádon a helyi zsidóság tör-
ténetével kapcsolatos interak-
tív játékokkal telt az első nap, 
melynek az ismeretszerzésen túl 
az összecsiszolódás is célja volt. 
Nem maradhatott el természe-
tesen a kirándulások örök ked-
venc programja, a gitáros közös 
éneklés sem, melyen Megyeri 
Jonatán haszid dallamokkal is-
mertette meg a diákokat. 

Tisztelt Rabbi!
Két hete a Gut sábeszben megje-
lent válaszában a férjezett asszo-
nyok fejfedéséről írt. Nekem az 
volna ennek kapcsán a kérdésem, 
hogy a zsidó hajadonoknak mi-
ért nem kell eltakarniuk a haju-
kat, ahogy azt sok más kultúrá-
ban teszik.

Köszönöm a választ!
Üdvözlettel

Lilla
Kedves Lilla!
A korábban idézett forrásokból 
kiderül, hogy a hajadon lányok 
nem takarják el a hajukat: a tórai 
parancsolat (4Mózes 5:18.), amiből 
a haj eltakarásának micváját 
levezetjük csak a férjes asszo-

nyokra, elvált nőkre és özve-
gyekre vonatkozik. 

Egy magyarázat szerint (idézi 
a Pánim möirot responsum 1:35.), en-
nek éppen az az oka, hogy így 
könnyen felismerhetővé válik, 
hogy ki nem házas még, ez pe-
dig megkönnyíti a párkeresést 
és házasodást (lásd még a lubavicsi 
Rebbe: Igrot kodes 11. kötet 200. old.). 

A pozsonyi Chátám Szofér 
rabbi (Nödárim 30b-hez kommentár-
jában) egy további magyarázatot 
ad erre. Szerinte ez egyike azon 
szokásoknak, melyekkel meg-
különböztetjük magunkat a zsi-
dótól eltérő kultúráktól, ahogy 
a Tóra mondja: „…törvényeik 
szerint ne járjatok” (3Mózes 18:3.). 

Mivel más kultúrákban elterjedt 
volt, hogy már a házasság előtt 
is befedték a nők a fejüket, ezért 
a zsidó lányok hajadonfőtt jár-
tak, hogy megkülönböztessék 
magukat. 

[A legismertebb ilyen meg-
különböztető jel a kipa viselé-
se, melynek egyik oka éppen az, 
hogy megkülönböztessük ma-
gunkat a hajadonfőtt imádkozó 
kultúráktól (lásd Tiré záháv, OC 8:3.).]

Egyes szefárd közösségek-
ben a lányok imához mégis be-
fedik a fejüket, de áskenáz zsi-
dóknál ez nem szokás (lásd Jábiá 
omer responsum 6. kötet OC 15. fejezet).

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

a Bodrogon kenukban evezve 
közelítették meg a környék leg-
régebbi zsidó temetőjét. Innen 
busszal indultak vissza Buda-
pestre. 

Az iskola egyik fontos célki-
tűzése, hogy diákjaik megtanul-
janak önálló véleményt formál-
ni és megfelelő formába önte-
ni kritikus észrevételeiket. Ezt 
rögtön meg is tették a fiatalok, 
ugyanis túl rövidnek ítélték a 
kétnapos gólyatábort…

dóba utaztak osztályfőnökük-
kel, dr. Majoros Máriával, zsidó-
történelem tanárukkal, Megyeri 

A kirándulás második nap-
ján Tokaj zsidó emlékeivel is-
merkedtek a fiatalok – miután 


