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Emlékmécses-gyújtás a budapesti gettó felszabadításának évfordulóján (2017. január 17.)

1945. január 27-én felszabadult 
az Auschwitz-Birkenau kon cent - 
rá ciós tábor – a hely, mely a 
Ho lo kauszt embertelenségének 
és ipari méretű pusztításának 
szim bólumává vált. Éppen ezért 
je lölte ki ezt a napot az ENSZ  
2005 no vemberében a Holoka-
uszt nem zetközi emléknapjának. 

Magyarországon 2000 óta áp-
rilis 16-án tartják a Holoka uszt 
magyarországi áldozatainak em-
léknapját: 1944-ben ezen a napon 
kezdték meg az első get tók felál-
lítását. Emellett a túlélők és le-
származottaik deportálásuk zsi-
dó naptár szerinti napján emlé-
keznek. 

Az Izraeli Rabbinátus 1948. de-
cemberében tévét hó 10.-ét jelölte 
ki, a gyász és megemlékezés napjá-
nak a holokausztban meghalt azon 
mártí rokért, akiknél a halál ide-
je nem ismert. Emellett a Knesz-
szet niszán hónap 27-ét jelölte ki 
a varsói gettólázadás emlékére, a 

Holokauszt és a hősiesség nap já-
nak (Jom háSoá vöhagvurá).

Idén a nemzetközi emléknap 
alkalmából Antonio Tajani,  az 
EP elnöke Brüsszelben, az uni-
ós parlamentben arról beszélt, a 
megemlékezés azt a gyöt relmes 
fo lyamatot jelenti, amelynek so-
rán azt kívánjuk elkerülni, hogy 
ugyanazt a hibát újra elkö ves-
sük. Moshe Kantor, az Euró-
pai Zsidó Kongresszus elnöke be-
szédében hangsúlyozta „Szá mí-
tunk Európára, hogy to  vábbra is 
hű séggel fordul felénk, és kitart 
azon eszme mellett, hogy a zsidó-
ságnak van jövő je itt Európában”. 

A magyar kormány részéről 
Takács Szabolcs, a Miniszter el-
nökség európai uniós ügyekért 
fe lelős államtitkára, a Nemzet-
közi Holokauszt-emlékezési Szö-
vetség (IHRA) korábbi elnö ke az 
Élet Menete Alapítvány által ren-
dezett csütörtöki budapesti meg-
emlékezésen kijelentette: „a ma-

Iskola-előkészítő nyílt 
nap a Bét Menáchemben
Ismerjen meg minket, jöj-
jön el oktatási központunkba 
és nézze meg, mit kínál isko-
lai felkészítő „nulladik évfo-
lyamunk”, a Mechina csoport.  
Regisztráljon nyílt napunkra, 
ahol a szülők megismerhetik a 
foglalkozások menetét, utána 
pedig személyes beszélgetésre 
is lehetőség nyílik.

Részletek és regisztráció: 
http://zsidoiskola.hu/felvetel/

Fotókiállítás Jeruzsálemről
„Arany Jeruzsálem” címmel 
rendez fotókiállítást a Szoch-
nut és az EMIH, reflektálva az 
UNESCO és az ENSZ ál lás-
foglalásaira, melyek megpró-
bálják a zsidókat megszálló-
ként beállítani őseik földjén, 
megkérdőjelezve a valós té-
nyeket.  

Megnyitó időpontja: 
február 7. 10 óra

Helyszín: Izraeli Kulturális 
Intézet, Bp., Paulay Ede u. 1.

Részvételi szándékát kérjük, 
február 1-ig jelezze: (06-1) 

268-0183; posta@zsido.com 

A Gulág rabjainak 
világa, zsidó sorsok

„A Gulág rabjainak világa, zsi dó 
sorsok” címmel tartanak kon-
ferenciát a Gulág-emlékév al-
kalmából, azzal a céllal, hogy 
meg emlékezzenek a Szovjet-
unióba hurcolt kényszermun-
kásokról, ezen belül is a munka-
szolgálatot is megjárt zsidókról. 

Időpont: 
2017. február 16., 16.00

Helyszín: Keren Or EMIH 
Központ – 1052 Budapest, 

Károly krt. 20.
További információ és jelentkezés: 

posta@zsido.com

Világszerte a Holokausztra emlékeztek

gyar kormány határozott állás-
pontja az, hogy a holokauszt so-
rán a magyar nemzet 600 ezer 
alkalommal halt meg, minden 
magyar, aki részt vett a gyilkos-
ságokban vagy kollaborált a gyil-
kosokkal, a gyilkosság megbo-
csáthatatlan bűne mellett haza-
árulást is elkövetett”.

A zsidó közösségek elleni erő-
szakos támadások elszapo rodása 
és az Európa-szerte növekvő an-
tiszemitizmus „közvetlen fenye-
getést jelent a demokrá ciára, ci-
vilizációnk alap vető ér tékeire, 
valamint társadalmaink általá-
nos biztonságá ra” – hangsúlyoz-
ta az államtitkár. Hozzá tet te, a 
nemzetközi közösség előtt álló 
feladat egyértelmű: az olyan sú-
lyos kihívásokat, mint az anti-
szemitizmus és az emberi jogok 
megsértése, határozottan, komp-
romisszumok nélkül és gyorsan 
kell kezelni, különben leküzdhe-
tetlen problémát okoznak. 
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Hetiszakasz
Kivonulás a szabadságba

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

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:30: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  17:00: Biztosítja-e az Istenbe vetett hit a sikert? 
(Oberlander Báruch előadása); 18:00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 16:30: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakaszunk – Bo (2Mózes  
10:1–13:16.) – az egyiptomi 
dráma végkifejlete. Az utolsó 
három csapás térdre kényszerí-
ti a nyakas fáraót, aki most már 
kénytelen-kelletlen kiengedi a 
rabszolgasorban sínylődő hébe- 

reket. Ő még azt hiszi – vagy be-
beszéli magának –, hogy azok 
csupán „háromnapos szabad-
ságra” mennek, hogy Istenük-
nek áldozzanak, de a nép tudja 
az igazat, és emelt fővel vonul ki 
a szabadságba.

A zsidóság és a Hold

Ennek ellenére, nem lenne 
logikusabb, hogy valami olyan 
legyen az első parancsolat, ami 
jobban kifejezi a zsidó népet? 
Azt, akik valójában vagyunk? 
Amikor a zsidó nép első lépé-
seit tette meg a szabadságban, 
még nem tudhatta, hogy az el-
következendő ezer évben a világ 
négy szegletére fogják eljuttatni 
az egyistenhit eszméjét, hogy a 
világ lámpásaiként fényt vigye-
nek oda is, ahol teljes a sötétség.

A Hold története a népünk 
története is egyben. Ahogy a 
Hold rendre megfogyatkozik, 
majd kitelik, a zsidó nép is néha 
megtörik, megfogyatkozik, de 
végül mindig felemelkedik. S 
tudnunk kell: mikor minden 
rossznak tűnik, mikor úgy lát-
szik, veszve minden, csak akkor 
kezdünk el igazán emelkedni.

A Hold kitelési folyamatának 
része az eltűnés is, azaz a teljes 
sötétség. De attól még ott van, és 
világít. Ez velünk sincs másképp. 
Időnként talán azt érezzük, hogy 
teljes a sötétség, de tudnunk kell: 
lelkünk belső fénye sosem alszik 
ki. Az mindig világít.
Kovács Kristóf rabbinövendék cikke 

Chana Weisberg írása nyomán

Mivel bátorítanánk gyermekün-
ket, aki egy hosszú, veszélyes 
útra készül? Milyen mondani-
valóval, üzenettel biztatnánk, 
hogy sikerrel küzdje le a rá váró 
akadályokat?

E heti tórai szakaszunkban a 
zsidók megannyi szolgaságban 
eltöltött év után, arra készülnek, 
hogy végleg elhagyják Egyipto-
mot. S amint szabad emberek-
ké lettek, megkapják első paran-
csolatukat, hogy azt egy népként 
tartsák meg ezentúl.

Azt gondolhatnánk, hogy az 
első parancsolat, amit kapnak, 
valami különleges cselekedet-
tel lesz összefüggésben. Valami 
olyan, ami mindennél jobban 
megtestesíti őket, valami olyan, 
ami mindennél erősebben fejezi 
ki hitüket, az egy Istenhez való 
kötődésüket.

Ehelyett a zsidók azt az uta-
sítást kapták, hogy minden hó-
napnak az elejét szenteljék meg, 
a Hold újjászületésének az alkal-
mából. A holdjárás alapján szer-
kesztjük naptárunkat, ünnepe-
inket és tradíciónkat, azaz ki-
jelenthető, hogy a Hold kulcs-
fontosságú a zsidó hagyomány, 
zsidó élet mindennapjaiban.

Zsidó híradó
Az EMIH közösségével 

ismerkedett az új nagykövet

Yosef Amrani, Izrael Állam 
nemrég beiktatott magyaror-
szá gi nagykövete félnapos 
prog ram keretében ismerkedett 
meg az EMIH közösségével és 
in tézményrendszerével. 

Elsőként az Óbudai Zsina-
gó gában tett látogatást, ahol 
Köves Slomó vezető rabbi ka-
lauzolta. Innen a Bét Me-
ná  chem Gyermekoktatási  
Központba látogattak, ahol 
Oberlander Batsheva igazga-
tóasszony ismertette meg a 
böl csődét, óvodát és általá-
nos iskolát is magába foglaló 
intézményt a nagykövettel. A 
nagykövet elismeréssel szólt a 
kéttannyelvű iskola héberok-
tatásáról. Jó látni a zsidóság 
következő generációját, az új 
fejezetet a történelmünkben – 
fogalmazott a nagykövet. 

Ezután a Vasvári Pál utcai 
zsi nagógában tett látogatást, 
ahol Oberlander Báruch rabbi,  

a magyarországi Chábád moz-
galom vezetője fogadta. A zsi - 
nagógában elbeszélgettek a ha- 
zánkban közel 28 éves múltra 
visszatekintő Chábád küldött-
ség eredményeiről. 

A nagykövet végül a Károly 
körúti Keren Or központban 
fejezte be a látogatást. Itt az 
EMIH különböző szervezetei-
nek vezetőit mutatta be Köves 
rabbi. A program zárásaként a 
nagykövet ünnepi ebéd mel-
lett, kötetlenül ismerkedett 
meg az összegyűlt vezetők-
kel. Mint elmondta: a diasz-
póra és Izrael nem két külön 
entitás, hanem egy egység két 
része, akik közösen harcolnak 
a zsidó népért. „Ugyanazért 
küzdök én, amiért önök. Én 
szavakkal harcolok, de önök 
egy sor más módon, különbö-
ző területeken.” – mondta a 
nagykövet, kifejezve elismeré-
sét az EMIH munkájáért. 
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
Az erkölcsös 
vállalkozás

Annak eldöntésére, hogy 
lesz-e anyagi hasznunk va-
lamiből, jó mérőeszköz, 
ha megnézzük, szellemi-
leg helyes-e, amit teszünk. 
Az olyan üzleti vállalkozás, 
amely ellenkezik erkölcsi el-
veinkkel, anyagilag sem le-
het jövedelmező. Néha úgy 
tűnik, nagy nyomás alá ke-
rülünk, mert az etika útjá-
ban áll a sikerünknek, de 
ez csak illúzió. Csak önző 
szempontjaink állítják konf-
liktusba a szellemit és a ma-
teriálist – a valóságban ezek 
összhangban vannak. 

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

 A Rebbe szerepe az izraeli gazdasági válságban
Chaim Bialik Chachamnak hív-
nak, édesapám Avraham Bialik 
Chacham rabbi, aki a románi-
ai cionista mozgalomnak és a 
liasi vallásos közösségnek volt 
a vezetője a holokauszt idején. 
A Soá alatt ő is átélte a fogoly-
tábort és az ezzel járó megpró-
báltatásokat.

Miután valahogy sikerült túl-
élnünk a náci korszakot, rögtön 
a kommunisták zsidóüldözésé-
vel kellett szembesülnünk, így 
1950-ben Izraelbe költöztünk. 
Később tanulmányaimat is itt 
végeztem a haifai Technion in-
tézetében, ahol közgazdaságot 
tanultam. A seregben is szol-
gáltam, ahol egészen az őrna-
gyi rangig jutottam. Ezt köve-
tően megházasodtam, s a dél-
izraeli Dimonába költöztem. Itt 
ismertem meg Jigál Hurwitzot, 
aki akkoriban politikai aktivis-
ta volt. Mikor később kinevez-
ték pénzügyminiszternek, en-
gem kért fel, hogy legyek a ta-
nácsadója.

1979-ben New Yorkba utaz-
tam egy különleges küldetésre 
a minisztérium megbízásából. 
Míg ott voltam, egyszer csak 
kaptam egy telefonhívást, hogy 
a Rebbe szeretne látni engem. És 
itt kezdődik az én történetem.

Mikor megérkeztem hoz-
zá, azzal kezdte a beszélgetést: 
„Összefoglalnád pár szóban, 
hogy mi a helyzet nálatok, a 
pénzügyminisztériumban?”

Elmondtam, hogy problé-
mánk van a szökő inflációval. 
Ab ban az időben, Izraelben 
400 százalékos infláció volt éves 
szinten. Aki még nem élt át éle-
tében 400 százalékos inflációt, 
az nem tudja, hogy ez mit is je-
lent. Van úgy, hogy felkelsz egy 
reggel 1000 sékellel a tárcádban, 
és délutánra már 1300 sékel-
re van szükséged, hogy ugyan-
azt meg tudd venni. Az embe-
rek berakták a pénzüket a bank-
ba, de másnap reggel már tel-
jesen más értéke volt...Teljes 
káosz volt.

A másik probléma a segé-

lyek és támogatások rendszeré-
vel volt. Izrael állama ekkor ko-
moly támogatást nyújtott olyan 
árucikkekre, mint a kenyér, a tej 
és a hús, így azok mindenki szá-
mára megfizethetőek voltak, az 
embereknek nem kellett attól 
tartaniuk, hogy éhezni fognak. 
De néhányan megpróbálták ki-
használni a helyzetet, és mivel  

túli kereskedelmünk, semmit 
sem tudtunk volna csinálni...

Miután legjobb tudásom 
szerint válaszolgattam a Reb-
bé nek, egy pillanatra elhallga-
tott, s azt mondta: „Te csak fog-
lalkozz az infláció leszorí tá-
sával, mert az ilyen infláció tel-
jesen lebéníthatja az országot.  
Ami a támogatá sokat illeti, nem 

a kenyér ennyire olcsó volt, ol-
csóbb, mint a gabona amelyből 
készítették, számos gazda ke-
nyérrel kezdte etetni az állata-
it gabona helyett. A helyzet már 
teljesen kontrollálhatatlan volt, 
mert az országnak nem volt 
pénze ezekre a támogatásokra, 
így Jigál Hurwitz alaposan meg 
akarta őket nyirbálni. 

Ezeket mind elmeséltem a 
Rebbének, de láttam, hogy sem-
mi újat nem mondtam neki. Bi-
zonyos részletekről nem be-
szélhetek, de tény, hogy vol-
tak olyan kérdései a Rebbének, 
amikre nem tudtam válaszolni. 
Egyszerűen azért nem, mert fel 
sem merült bennem, hogy ilyen 
részletekre is kiterjed a tájéko-
zottsága.

Honnan tudhatta, hogy már 
nincs dollárunk a kincstárban? 
Ez abszolút titkos volt! Szigo-
rúan titkos! Ha egy szó is kiszi-
várgott volna arról, hogy nincs 
dollárunk, nem tudtunk volna 
készleteket vásárolni, alapvető-
en megszűnt volna a tengeren-

vonhat já tok el őket teljesen. Ez 
életveszélyes hely zetbe hozná a 
rászorulókat, el sősorban a gye-
rekeket. Egy bizonyos pontnál 
meg kell állnotok a támogatások 
csökkentésekor.”

A Rebbe szociálisan nagyon 
érzékeny volt. Azt mondta: „A 
támogatások drasztikus csök-
kentése a gyerekeket sérti, mert 
ezzel annak a doboz tejnek eme-
led meg az árát, amit nekik min-
den nap meg kéne inniuk. A tá-
mogatások megvonása kihat a 
kenyér árára is. Azoknak a csa-
ládoknak, ahol a szülők egyszer-
re több gyereket nevelnek, és így 
nagy kenyérfogyasztók, talán az 
új ár már nem lesz megfizethe-
tő.” Egyszóval, a Rebbe értette, 
hogy milyen kritikus a helyzet.

Majd azt mondta: „A dol-
lár miatt viszont ne aggódj. Az 
érkezni fog.” „Hogy ne aggód-
jak a dollár miatt?!”, kérdeztem. 
De a Reb be megint csak annyit 
mondott: „A dollár majd érke-
zik.” És úgy lett, ahogy a Rebbe 
megmond ta. A következő na-

pokban a dollár elkezdett folyni 
az országba. Manapság, hál’ is-
tennek, vagy 70-80 milliárd dol-
lár tartaléka van az országnak, 
míg harminc éve egy árva cen-
tünk sem volt.

Érdekes: mikor a dollárról 
kezdtünk beszélni, az volt az ér-
zésem, hogy a Rebbe többet tud, 
mint mi. A Rebbe csak annyit 
mondott – talán profetikusan 
– „A dollár majd érkezik”. Én 
meg még mindig azt kérdem 
magamtól, hogy vajon honnan 
volt a Rebbének bátorsága ah-
hoz, hogy egy ilyen volumenű 
ígéretet garantáljon? Sejtelmem 
sincs arról, hogy a Rebbe hon-
nan tudta, hogy dollár fog ér-
kezni az országba. Honnan tud-
hatta? Nem tudom.

De a lényeg: A Reb bé nek iga-
za volt.

Chaim Bialik Chacham

Chaim Bialik Chacham 1979-ben a Pénzügyminisztérium 
tanácsadója volt. Az interjút otthonában adta, 2010 júniusában.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha

Tejszínes 
batátaleves

A hideg, nyirkos télvégi na-
pokon jól esik egy tányér 
forró, batátából (édesburgo-
nya) készült leves. 

tejes, glutén- és tojásmentes

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 1416-4604

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

1 fej hagyma felaprítva
4 gerezd fokhagyma 
  összetörve
1 nagy batáta felkockázva
1 nagy krumpli felkockázva
1 ek. olaj
Só, bors, őrölt koriander 
  és szárított bazsalikom 
  ízlés szerint
200 ml tejszín
petrezselyem a díszítéshez

A hagymát és a fokhagymát 
az olajon üvegesre pároljuk. 
Mellétesszük a batátát és a 
krumplit, felöntjük mintegy 
másfél liter vízzel, megfű-
szerezzük és 20-25 perc alatt 
puhára főzzük. A tűzről le-
véve beleengedjük a tejszínt, 
és simára turmixoljuk. Ap-
róra vágott petrezselyem-
mel díszítve tálaljuk.

A tejszín kósersági iga-
zolást igényel, a krumpli, 
a hagyma, a fokhagyma és 
a batáta azonban kósersá-
gi szempontból a legegysze-
rűbb zöldségek közé tarto-
zik. Hacsak nem látjuk raj-
tuk kártevő nyomát, bátran 
felhasználhatjuk őket.

Emeletes sátor és a kisbabák szukkája
Nagy munkában voltak az elmúlt 
he tekben a Bét Menáchemben taní-
tó Zalmanov rabbi tanítványai. A 
szuk koti sátor építésével kapcsola-
tos misna alaposabb megértéséhez, 
a gyerekek kiválasztottak egy-egy 
hely zetet, amelyben felmerül kó-
ser-e a szukká vagy sem. Ezeket a 
hely ze teket maketteken mutatták 
be, me lyeket – magyarázó táblákkal 
kiegészítve – az iskola bejárati csar-
nokában állítottak ki, hogy a többi 
diák is megismerhesse őket.

A rabbi válaszol
Utazhat-e Ivanka Trump autóval sábeszkor?

Tisztelt rabbi!
Donald Trump beiktatását meg-
előző napon érkezett a hír, hogy 
Ivanka Trump és férje, Jared 
Kushner különleges rabbinikus 
engedélyt kaptak arra, hogy – 
biztonsági okokból – kocsival 
utazzanak haza péntek este, a 
bál után. Milyen mérlegelési 
lehetősége van ilyen helyzetben 
egy rabbinak?

Anna

Kedves Anna!
Először is le kell szögezni, hogy 
bár ez a hír elterjedt a világhálón, 
a mai napig nem sikerült kiderí-
teni, hogy valójában kaptak-e 
ilyen engedélyt, ha igen, név sze-
rint kitől és ő mire hivatkozott. 
Személy szerint nehezen tudom 
elképzelni, mi ok lett volna erre, 
hiszen biztosan el lehetett volna 
biztonságos módon szállásolni 
a házaspárt Washingtonban, a 
helyszín közelében. Ugyancsak 
nem találtam arra vonatkozó 
adatot, hogy a Kushner házas-
pár valójában utazott-e autóval a 
kérdéses péntek estén.

Így két kérdésre tudok vá la-
szolni: egyrészt, ha élet ve szély 
áll fenn, szabad-e autóba ül ni, 
másrészt szabad-e a szombat 
bejövetele előtt olyan helyze tet 
teremteni, ami később biztosan 

életveszélyhez és így szom bat-
szegéshez fog vezetni. 

Az első kérdés kapcsán a há-
láchá (Talmud, Jomá 83a.; Sulchán 
áruch, Orách chájim 328. fejezet) egy -
értelműen lefekteti, hogy élet ve-
szély esetén meg szabad szegni a 
szombatot – akár a saját életünket 
mentjük, akár másét. Az életmen-
tés miatt minden vallási előírás 
megszeghető (kivéve a három fő-
benjáró bűn: tiltott nemi kapcso-
latok, bálványimádás, gyilkosság 
– Talmud, Pszáchim 25a-b.), de min-
dig meg kell próbálni először a 
szombat megszegése nélkül elhá-
rítani a veszélyt. Tehát, ha a biz-
tonsági szolgálat szerint veszély-
ben volt az életük, és semmi más 
lehetőség nem volt ennek kivédé-
sére, csak az, ha autóba ülnek, ak-
kor az megengedett. 

A második kérdésre, vagyis, 
hogy szabad volt-e ilyen felté-
telekkel odamenniük, a Sulchán 
áruchban (uo. 248:4.) találunk vá-
laszt. Eszerint, egy ember útra 
kel egy csoporttal a sivatagon át 
és az út szombaton is tart. A cso-
porttól életveszélyes lenne le-
maradnia a vadállatok és a rab-
lók miatt, ugyanakkor a meg-
engedett legnagyobb távolság-
nál többet kell majd megtennie 
sábeszkor. Elindulhat-e sábesz 
előtt a csoporttal?

A Sulchán áruch szerint, ha 
micva ügyében jár, akkor akár 
pénteken is el szabad indulnia, 
és amikor beköszönt a sábesz az 
életveszély miatt mehet tovább. 
Ha azonban nem micva miatt 
utazik, akkor sábesz előtt há-
rom nappal már nem indulhat el 
(vagyis vasárnaptól keddig elin-
dulhat, szerdától péntekig nem), 
mert akkor már a szombatra kell 
készülni. (Mások szerint [SÁ RSZ 
uo. 13.], ha biztos, hogy szombatot 
kell szegnie, akkor még vasárnap 
se szabad elindulnia.) Abban 
mindenki egyetért, hogyha még-
is elindult, akkor már megszeg-
heti a szombatot az életmentés 
okán (SÁ RSZ uo. 14.).

Nem gondolnám, hogy az el-
nök beiktatási bálja micva ese-
mény lenne (akkor sem, ha elnök-
ként uralkodókat megillető tiszte-
letadás jár neki – lásd SÁ uo. 224:9.; 
Mágén Ávrahám uo. 7.; Pitché tsuvá, Jore 
déá 282:1.), ezért a fentiek alapján 
úgy vélem, ha tényleg csak kocsi-
val tudtak távozni, akkor egyálta-
lán nem lett volna szabad elmen-
niük a bálra, de ha elmentek, és 
nincs más mód az éjszaka bizton-
ságos eltöltésére, csak kocsival ha-
zamenni, akkor megtehetik, hogy 
megelőzzék az életveszélyt.

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch 


