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A sófárfújás házhoz jön
Vallási kötelesség Ros hásáná 
mindkét napján (idén szep
tember 2122.) meghallgatni 
a sófárfújást. Ilyenkor a zsina
gógákban 100100 hang hang
zik el. Fontos, hogy erre an
nak is lehetősége legyen, aki 
betegség vagy más ok miatt 
képtelen elmenni az ünnepen 
a zsinagógába. Hitközségünk 
szükség esetén, lehetőségeihez 
mérten segítséget nyújt ennek 
megszervezésében. 

További információért hívja 
irodánkat a 

(06 1) 268-0183-as számon. 

Szlichot imák 
a Vasváriban

Szeptember 16án, szombat 
éjjel (más közösségekben va
sárnap hajnalban) kezdjük 
mondani a Szlic hot nevű bűn
bánó imákat. Innentől kezd
ve minden nap, kora reggel, az 
ima előtt elmondjuk őket Ros 
hásánáig, az askenáz közös
ségekben egészen Jom ki pur
ig. Az első este Szlichot imái
nak magyar fordítása (Buda
pest, Chábád Lubavics Egye
sület, 2004) kapható a Keren 
Or központban (1052, Károly 
krt. 20. telefon: 2675746).

A Vasvári Pál utcai zsinagó
gában szombat este 22.30tól 
kezdődően fárbrengent tarta
nak, majd éjféltől kezdik mon
dani Szlichot imákat.

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

Oberländerek és unterländerek a CEU-n

Az előadók, Benjamin Brown 
(Jeruzsálem), Robert Nemes 
(Hamilton), Oberlander Báruch 
rabbi, David Sorotzkin (Beér 
Seva), Taro Tsurumi (Tokió) 
egyetemi tanárok felvázolták a 
korszak történelmi és földrajzi 
kereteit. Bemutatták a különbö
ző zsidó csoportosulásokat és a 
köztük fennálló különbségeket, 
valamint azt, milyen befolyással 
volt rájuk a birodalom belpoliti
kája. A legtöbb figyelmet a ga
líciai zsidóságnak szentelték, és 
annak, milyen hatása volt az in
nen érkező, szigorúan ortodox 
tömegeknek a magyar zsidóság
ra. Ennek kapcsán kiemelt téma 
volt a zsidók migrációja a Mo
narchián belül és azon kívül is.

Oberlander Báruch rabbi elő
adásában az ortodoxneológ 
kettéválás ideológiai hátteré
ről és annak továbbéléséről be
szélt. Beszélt az ún. oberländiak 

és unterländiak, vagyis az észak
nyugat magyarországi régió fel
világosodottabb, modernebb és 
a keletmagyarországi régióban 
élő, hagyományokhoz szigorúb
ban ragaszkodó ortodox zsidók 
közti különbségről (pl. nyelv
használat, magyar kultúrához 
való viszony stb.). Ennek kap
csán kitért arra is, hogy az eb
ben a korszakban még virágzó 
magyar haszid szokások miért 
tudtak a Holokauszt után kül
földre „telepítve” is fennmarad
ni. 

A szekció néhány előadó
ját az Oberlander család látta 
vendégül sábeszi ebédre: „Na
gyon sok érdekességről beszél
gettünk kötetlenül.” – mesélte 
Oberlander rabbi, akinek külön 
öröm volt a Taro Tsurumival 
való megismerkedés. „Nagyon 
nagytudású szakértő, aki jól be
szél héberül is.” 

Ötödik alkalommal rendezte 
meg az angolnyelvű Világ és 
Globális Történelem Európai 
Kongresszusát az European Net-
work In Universal And Global 
History (Univerzális és Globális 
Történelem Európai Hálóza
ta, ENIUGH). A Budapesten 
tartott négynapos konferencia 
témája Repedések, birodalmak, 
forradalmak voltak. 

A rendezvény negyedik nap
ján, a CEU épületében került 
sor a „Kisebbségek szembenézé
se a modernizálódással és a po
litikai változásokkal – a zsidók 
helyzete a Habsburg Birodalom
ban” című szekcióra. Ennek so
rán öt különböző előadó öt kü
lönböző nézőpontból mutatta 
be a hallgatóknak a 19. száza
di zsidóság helyzetét a Monar
chiában. Az előadások kiemel
ten foglalkoztak a haszid moz
galmakkal.  

Az előadók (jobbról balra): Oberlander Báruch rabbi, David Sorotzkin, Benjamin Brown, Taro Tsurumi
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Hetiszakasz
A nép egybegyűjtése

Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk: 
a Nicávimot és a Vájélechet.

Ros Hásánái imaidők:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szerda: 18:00 Kabbala óra: Hogyan ünnepli az Isten az új évet?; 
  18:30 Ros Hásáná előestéje, ima és ünnepi kidus; 
Csütörtök: 9:15 Ros Hásáná 1. napja – Sáchrit; 12:00 Tóraolvasás; 
  12:15 Sófárfújás; 17:30 Táslich (találkozó a Lánchíd pesti hídfőjénél); 
  18:30 Ros Hásáná 2. napjának előestéje, ünnepi ima; 
Péntek: 9:15 Ros Hásáná 2. napja – Sáchrit; 11:30 Sófárfújás; 
  17.30 Kabbala óra: Meg tud-e térni egy politikus?; 18.30 Kábálát sábát és Kidus
Szombat: 9:15 A Megtérés szombatja – Sáchrit, előtte tanulás; 18:00 Minchá dél
utáni ima; 18:30 Ünnepbúcsúztató Fárbrengen; 19:25 Mááriv esti ima és hávdálá

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Szerda: 18:00 Ros hásáná előestéje, ima és ünnepi kidus
Csütörtök: 10:00 Ros hásáná 1. napja – Sáchrit; 
  12:00 Sófár fújás; 17:30 Táslich (találkozó a Rozmaringnál); 
  18:30 Ros hásáná 2. napjának előestéje, ima, 
             ünnepi kidus és ünnepi vacsora
Péntek: 10:00 Ros hásáná 2. napja – Sáchrit; 
  12:00 Sófár fú jás; 18.00 közös tanulás; 
  18.30 Péntek este szombatfogadás
Szombat: 10:00 Szombati ima – Sáchrit

Szakaszunk – Nicávim (5Mó-
zes 29:9–30:20) – leírja, mi
ként gyűjtötte egybe Mózes 
a nép aprajátnagyját, hogy 
utolsó figyelmeztetést intéz
zen hozzájuk: maradjanak 
hűek Istenhez és Tórájához. 
Mózes felvillantja a megtérés 
lehetőségét.    

Szakaszunk – Vájélech 
(5Mózes 31:130.) – leírja mi
ként gyűjtötte egybe Mózes 
a nép aprajátnagyját, hogy 
utolsó figyelmeztetést intéz

zen hozzájuk: maradjanak 
hűek Istenhez és Tórájához. 
Mózes felvillantja a megtérés 
lehetőségét. Ezután szemé
lyesen meglátogatja a törzse
ket lakhelyükön (Vájélech) el
búcsúzik tőlük, és közli, hogy 
rövidesen megtér őseihez. Be
fejezi a Tóra leírását és átadja 
a Tórát a kohanitáknak, hogy 
helyezzék azt el a Frigyládá
ban, a Kőtáblák mellé. A sza
kasz végén Mózes nekikezd 
búcsúéneke elmondásának.

Zsidó híradó
Megjelent az 5778-as naptár

olvashatunk, így például a 
mesterséges intelligenciákról, 
a tetoválások háláchikus vetü
letéről, vagy a zsidóság állás
pontjáról a megfelelő állam
formáról. 

Mindkét kiadványt postai 
úton juttatjuk el közösségünk 
tagjainak, illetve igény ese
tén beszerezhetőek a Keren or 
központban (1052 Bp., Károly 
körút 20.)

az EMIH jól ismert kiadvá
nya, a Luách, vagyis könyv
naptár, melyben minden fon
tos információ és adat meg
található a következő évre. A 
kézikönyv nem csak a vallá
si élethez fontos időpontokat 
tartalmazza, de egyes imákat 
is, valamint tájékoztatást ad az 
év különböző jeles napjairól 
és azok szokásairól is. Emel
lett megismerhetjük belőle 

A Tóra koordinátái
Eheti szakaszunkban a Tóra 
pontosan meghatározza a saját 
koordinátáit.

„Nem az égben van az, hogy 
mondanád: Ki száll föl érte szá
munkra az égbe, hogy elhozza 
nekünk és hirdesse azt nekünk, 
hogy megtegyük; nem a tenge
ren túl van az, hogy mondanád: 
Ki megy át számunkra a tenge
ren túlra, hogy elhozza nekünk és 
hirdesse azt nekünk, hogy megte
gyük…” (5Mózes 30:1213.)

Fenti tórai rész nagyon mély 
tanítást rejt magában. Nem a 
Tóra fizikai létezésének a koor
dinátáit adja meg, hanem hogy 
miként kell a Tórához kapcso
lódnunk. Mit jelent számunkra 
a Tóra? Csak egy ősrégi könyv, 
mely elenyésző számú ember
nek fontos, vagy valami olyan, 
ami ma is bennünk él, aminek 
életünk minden pillanatában 
megvan a szerepe?

Az Örökkévaló a Tórát nem 
egy átmeneti dolognak szán
ta, ami egy idő után irreleváns
sá válik, sem pedig pusztán in
tellektuális örömök forrásául – 
ezt tudatják velünk a fent idézett 
sorok, melyek után így folyta
tódik a pászuk: „nagyon közel 
van hozzád az ige, szádban és 
szí vedben, hogy megtedd azt.” 
(5Mózes 30:14.)

A Tóra ez alatt, minket ért. 
Nem általánosan, hanem sze
mélyesen. Ezt a felelősséget nem 
tolhatjuk el magunkról. Erről a 
privilégiumról nem mondha
tunk le. A Tóra nem csak egy 
antropológiai tanulmány arról, 
hogy egy bizonyos nép milyen 
helyeken élt soksok évvel ez
előtt, hanem a mi könyvünk, és 
rólunk szól.

A Tóra egy olyan tartó, ami 
színültig van töltve az isteni 
szentséggel. Mikor tanuljuk, és 
a törvényei szerint élünk, ak
kor ezzel egyben az általa köz
vetített szentséget is magunkévá 
tesszük. Ha csupán akadémikus 
érdeklődésből tanulmányozzuk 
a Tórát, mint egy tőlünk teljesen 
különálló dolgot, amiben ne
künk semmi szerepünk nincs, 
akkor a Tóra szentsége sem fog 
tudni bennünk meggyökerezni.

Isten is úgy kezel minket,  
ahogy mi kezeljük őt. Ha 
mennybéli rejtekhelyet szánunk 
neki, mindig oda fog bújni elő
lünk. Ha ezen a világon sze
retnénk neki lakhelyet építeni, 
biztos mindig használni is fog
ja azt.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Lazar Gurkow rabbi 

írása nyomán

Támogassa Ön is a CEDEK Szeretetszolgálat munkáját!

„Ki a bőkezűséget és a jótékonyságot gyakorolja, életet, igazságot és tiszteletet talál.” 
Példabeszédek Könyve

A CEDEK célja, hogy minél több rászorulónak: betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, valamint 
hátrányos helyzetűeknek és hajléktalanoknak nyújtson segítséget – nemre, korra és származásra való 
tekintet nélkül.
HOGYAN SEGÍTÜNK
• Adományboltunk megnyitott! Cím: VIII. kerület, Baross u. 61. (bejárat a Vajdahunyad utca felől)
• melegétel osztás, tartós élelmiszer gyűjtés és osztás
• ruha-, játékgyűjtés és osztás
• szociális segítségnyújtás
• egészségügyi segítségnyújtás
• határon túli segítségnyújtás
HOGYAN SEGÍTHET
• tárgyi adomány: jó minőségű ruhák, tartós élelmiszer, bútor, háztartási eszközök
• pénzbeli támogatás: online adományozás weboldalunkon keresztül. 

Átutalással: KDB Bank 13520405-13302010-00003649, Külföldről történő utalás esetén: 
IBAN: HU76 1352 0405 1330 2010 0000 3649; SFIWT code: KODBHUHB

• önkéntes munka: Várjuk önkéntesek jelentkezését. Önkéntes regisztráció honlapunkon.

www.cedek.hu  •  info@cedek.hu  • 06 30 352 0088
Adományok átvétele: VIII. kerület, Baross u. 61. • H-P.: 9-17.

Ha egy igazi Sábesz keretében emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó társaságban, családias hangulatban 
eltölteni, akkor Ráckeve a legjobb választás.

A négycsillagos wellness hotel, a felejthetetlen sábáti hangulat, 
az érdekes előadások és gyerekprogramok egyszerre adnak 
kikapcsolódást testnek és léleknek.

Időpont: 2017. november 3-5.

Részvételi díj: 15 000 Ft felnőtteknek, 10 000 Ft diákoknak,  
6 éves korig ingyenes (az ár péntektől vasárnapig értendő)

Helyszín: Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

Téma: Lenni vagy nem lenni – A létezés nagy kérdései

További információ és jelentkezés: a 268-0183 telefonszámon  
vagy a posta@zsido.com e-mail címen.

egyseg_rackeve.indd   1 2017. 08. 29.   10:10:20

egységאחדות

Magyar zsidók lapja • EgységEs Magyarországi izraElita Hitközség

ירחון יהדות הונגריה

szárit krausz 
a robotok anyja

NetaNjahu 
kétfroNtos harca

Létezik-e
kóser 
tetováLás?

XXVii. éVFolyaM, 98. száM • 2017. szEPtEMbEr • 500 Ft
5777–78. ElUl–tisri • ב״ה • אלול-תשרי תשע״ז-תשע״חKözeledik a 

zsi dó naptár  
évfordulója , 
Ros hásáná, 
ezzel véget ér  
a teremtés 
5777. éve, és 
elkezdődik az 
5778. eszten
dő. Idén meg
újult tarta
lommal jelent 
meg a Buda
pest Ortodox 
Rabbinátus és 

az EMIH és a 
magyarországi 
Chábád moz
galom intéz
ményrendsze
rét is.

A naptár 
az Egység ma
gazin 98. szá
mával egy
idő ben jelent 
meg. Az új
ságban ezúttal 
számos külön
böző témáról  
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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
Paradoxon

A legnagyobb kinyilatkoz
tatások nem meditáció, ta
nulás és ima közben érik az 
embert, hanem a minden
napi életben – de csak ak
kor, ha a mindennapi teen
dők helyett szívesebben 
imádkoznánk, meditálnánk 
vagy tanulnánk.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe gyásza
Az 1930as években, egy ame
rikai kisvárosban születtem, 
ahol az osztályban én voltam 
az egyedüli zsidó. A családunk 
nagyon vallásos volt. Anyám és 
apám is igen aktívak voltak a 
zsidó közösségben. Apám kora 
reggel már Talmudot tanított a 
közeli zsinagógában, s csak ez 
után ment munkába: száraz
áruval házalt. Az 1930as, ’40
es években ez volt az egyetlen 
módja annak, hogy pénzt is ke
ressen, de ne kelljen szombaton 
dolgoznia.

Otthoni életem vallási érte
lemben nagyon meghitten és 
élettel telin folyt, de nagyon el
szigeteltnek éreztük magunkat. 
Emlékszem, ahogy anyám sírt 
mikor meggyújtotta a szombat 
esti gyertyákat, s közben azért 
imádkozott, hogy minden gye
reke zsidó maradjon. Nem ér
tettem, hogy miért sír, de ő vilá
gosan látta, hogy a környékünk 
az asszimiláció melegágya.

1941ben, mikor tíz éves vol
tam, szüleim a lubavicsi Rebbe 
– az előző Rebbe, Joszéf Jichák 
rabbi – két küldöttjét hozták 
haza sábeszre. Ettől a ponttól 
az életünk drámaian megválto
zott, s a szüleim részesei lettek 
a zsidó „outreach”nek. vagy
is az „utánanyúlásnak”, annak 
az igyekezetnek, hogy a zsidó
kat közelebb hozzák a valláshoz 
és segítsenek nekik a hagyomá
nyaik megismerésében.

Családunk közeli kapcsolat
ba került az előző Rebbével – 
pár havonta írt nekünk, mely
ben tanácsokkal látta el szüle
imet a közösségi tevékenysé
gükkel kapcsolatban, valamint, 
hogy miként irányítsák szemé
lyes vallásos életünket.

Apám, mint házaló árus 
mindig pénteken gyűjtötte be a 
pénzt, ami a legtöbb ember szá
mára a fizetésnap volt. Ám emi
att pénteken rendszerint későn 
ért haza, közel a sábesz bejöve
teléhez, ami anyámat meglehe

tősen bosszantotta. Anyám er
ről az előző Rebbének is beszá
molt, így mikor apám legkö
zelebb audiencián járt nála, a 
Rebbe mondta, hogy időben be 
kell fejeznie a munkát, és bármi 
van, hazamenni. 

Egy pénteki napon hatalmas 
erejű tornádó érkezett Pitts
burghbe. Ha nem lett volna a 

– ahányszor a Rebbe csak kiej
tette az előző Rebbe nevét, telje
sen összetört. Nem tudom elfe
lejteni, ahogy a Rebbe zokog, s 
csak kis idő elteltével nyeri visz
sza nyugalmát, hogy folytassa a 
farbrengent.

Miután a Rebbe átvette a 
mozgalom vezetését, férjem
mel New Yorkba mentünk hoz

Rebbe utasítása, akkor is éppen 
a pénzt gyűjtötte volna be. De 
így hazafelé tartott. Emlékszem, 
borzasztó eső és szélvihar volt, 
s az ablaknál állva imádkoz
tunk, hogy épségben érjen haza. 
Hála Istennek egy darabban, ép
ségben ért haza. Később tud
tuk meg, hogy a helyet, ahon
nan hazaindult, a vihar a földig 
rombolta. De ő csodával határos 
módon megmenekült, hála an
nak, hogy hallgatott a Rebbére.

Az előző Rebbe 1950 január
jában halt meg, néhány hónap
pal az esküvőm után, melynek 
szervezésében rengeteget segí
tett. A hír nagyon rosszul érin
tett. Egyszerűen nem tudtam 
mit kezdeni vele. Nem értettem, 
hogy az élet hogy mehet tovább 
nélküle.

Ezután, emlékszem jelen vol
tam egy farbrengenen, melyet 
a későbbi Rebbe tartott, aki fe
jét a karjába temetve csak sírt és 
sírt. Már az emléke megindító 

zá audienciára, és fiunkat is ma
gunkkal kellett vinnünk, aki ak
kor még csak öt hónapos volt. 
Akkoriban azonban még any
nyira izgága volt, hogy nem le
hetett tőle nyugodtan beszélget
ni a Rebbével. Ekkor mit tett a 
Rebbe? A babára kezdett figyel
ni. Egy ceruzát mutatott neki, 
így kisfiunk onnantól azzal kez
dett játszani, mi meg tudtunk 
beszélgetni. 

Az évek során a Rebbe az éle
tünk minden szegmensének a 
részese lett. Érdeklődött férjem 
jesivája felől, az anyagi helyze
tünkről, az egészségemről. Min
denképp tudni akarta, ha valami 
problémánk volt.

Egyszer úgy mentem el az 
egyik audienciára hozzá, hogy 
kéréseimet egy papírlapra írtam 
le. Ez alkalommal férjem nélkül 
mentem hozzá, s emlékszem, 
hogy idegesebb voltam, mint ál
talában. Tudtam, hogy az a me
netrend, hogy átnyújtom neki 

amit írtam, megvárom, hogy el
olvassa, és válaszoljon rá. Ám 
nagy idegességemben elfelejtet
tem átnyújtani a papírt.

A Rebbe úgy kezdett beszél
ni velem, mintha minden a me
netrendnek megfelelően történt 
volna. Válaszolt minden egyes 
kérdésre, amit leírtam neki, 
majd az áldását adta. Csak mi
kor kiléptem tőle tűnt fel, hogy 
a papírt még mindig a kezem
ben szorongatom. Nem tudtam 
elhinni. Honnan tudta? Olyan 
volt, mintha a gondolataimban 
olvasott volna, s úgy válaszolt 
volna a kéréseimre.

Ma, amikor a Rebbe fizikai
lag már nincs velünk, a levelei 
újraolvasásából merítek erőt, 
melyekben a világ legkülönbö
zőbb helyein élő embereknek 
adott válaszokat és küldött ál
dást. Sírját is rendszeresen lá
togatom, így a mai napig ér
zem, hogy a Rebbe még mindig 
itt van velem, s figyel rám, mint 
egy apa.

Sarah Esther Feigelstock 

Sarah Esther Feigelstock 1945 óta volt a Rebbe küldöttje 
Montreálban, ahol több, mint negyven évig tanította a haszid 

tanításokat. Az interjút otthonában adta, 2010 júliusában.  
Mrs. Feigelstock 2016 októberében hunyt el. 
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Kóser konyha
Tejszínes mangókrém
Tejes, tojás- és gluténmentes

3 mangó meghámozva és fel-
kockázva
2 ek. citromlé
1 ek. datolyaméz (szilán, ha 
nincs, virágmézet is használ-
hatunk)
1 pohár joghurt
1 doboz (250 ml) habtejszín

A mangót megmossuk, 
meghámozzuk, húsát koc
kákra vágjuk, majd tálba 
tesszük, és a citromlével, va
lamint a mézzel együtt si
mára turmixoljuk. Hozzá
adjuk a joghurtot, és ala
posan elkeverjük. Egy má
sik tálban nem túlságosan 
kemény habbá verjük a tej
színt, majd óvatosan a man
gós keverékbe forgatjuk. 
Egy órára hűtőszekrény
be tesszük. Ha kissé meg
hűlt, kis tálkákba szedjük, 
és kókuszreszelékkel, vagy 
mangószeletekkel díszítve 
tálaljuk.

A két tejes összetevőre, a 
habtejszínre és a joghurtra 
kósersági igazolás (hechser) 
szükséges. A mangó kóser
sági szempontból igen egy
szerű gyümölcs, nem szok
ták megtámadni bogarak, 
így nem igényel különleges 
bánásmódot.

A rabbi válaszol

A floridai hurikán sábeszi törvényei
Mucsi Éva éveken át volt a Vas
vári Pál utcai zsinagóga kö
zösségének és a magyarországi 
Chábád mozgalomnak aktív 
tagja. Ma férjével, Israellel, a 
floridai Fort Myersben él. Az 
otthonukat fenyegető természe
ti csapás árnyékában, helyi idő 
szerint péntek reggel háláchikus 
kérdéssel fordult hozzám. 

Mint elmondta, szombat reg
gel derül majd ki, hogy evakuál
jáke a környéküket. A közösség 
több tagja úgy határozott, hogy 
a sábeszt a helyi Chábád zsina
gógában töltik, ami elég erős 
ahhoz, hogy ellenálljon a hur
rikánnak, ám árvíz esetén nem 
biztonságos. Éva, elmondta, 
hogy nem tudják eldönteni, vár
ják meg a szombat reggeli dön
tést, kockáztatva, hogy sábeszt 
kell szegniük, vagy induljanak 
biztonságos helyre még pénte
ken? Ha maradhatnak, kérhet
neke telefonon tájékoztatást 
a hivatalos szervektől szombat 
reggel a kitelepítésről?  

Elsőként elmondtam Évá
nak, hogy nem kérdés, hogy az 
árvíz életveszélynek számít, ami 
elől akár szombatszegés árán is 
lehet menekülni (Sulcán áruch OC 

329:8.). Kérdés, hogy el kelle in
dulni pénteken, ha tudjuk, hogy 
esetleg szombaton menekülni 
kell majd. A háláchá szerint (uo. 

248:1., 4.) aktívan nem teremthe
tünk olyan helyzetet, ami szom
batszegést eredményezhet. 

A pozsonyi Chátám Szofér 
szerint (Responsum Jore déá 338. fe

jezet Gám má sekátáv bekezdés vé

gén), nem csak hogy nem szabad 

előállitani olyan életveszélyes 
helyzetet, ami miatt szombat
szegésre fogunk kényszerülni, 
de mindent meg is kell tennünk, 

oldható, hogy máshol szálljanak 
meg, akkor is helyesebb sábesz 
előtt indulni. Ha nehezen meg
oldható az átköltözés idő előtt 
akkor dönthet úgy, hogy marad. 

Mivel ebben az esetben már 
pénteken tudjuk, hogy sábesz
kor kell majd telefonálni, így erre 
előre fel kell készülni. Megoldás 
lehet pl. egy nem zsidó szomszé
dot megkérni, hogy tájékoztas
son bennünket a helyzetről. Iz
raelben 1991ben az öbölhábo
rú idején Scud rakétatámadások 
miatt ún. „csendes adást” indí
tottak a rádión, ami csak akkor 
szólalt meg, ha vészhelyzet volt 
(Szufá bámidbár responsum 6. fejezt vé

gén, WarhaftigKatz: Hárábánut hárásit 

löJiszráél 2. kötet 347–348. oldal). En
nek alapján jutott eszembe  egy 
hasonló megoldás: egy félree
ső helyiségben, ahol nem za
varja a sábeszi hangulatot, el le
het rejteni egy bekapcsolt rádiót, 
amin lehet ellenőrizni a híreket. 
Ha ezek valamiért szombaton 
mégse működnek, pl. a szom
széd mégis elutazik, megszűnik 
az áramszolgáltatás, stb. akkor 
természetesen akár szombatsze
gés árán is lehet információhoz 
jutni, hiszen ebben az esetben az 
életmentő lehet.

Éváék végül még sábesz előtt 
elhagyták otthonukat. Ám pár 
nappal később visszatértek és 
örömteli üzenet érkezett hoz
zám: „Itthon vagyunk. Semmi 
kár. A fákat tördelte, de nem tör
te a házat. Nincs áram, de úgy 
nézem van víz, hála az Örökké
valónak!”

Oberlander Báruch

hogy elkerüljük azt. Pl. egy 
mindenórás terhes nőnek, aki
nél nagy az esély, hogy sábesz
kor beindul a szülés, mindent 
elő kell készítenie, amire a kór
házban szüksége lesz, hogy bár
mikor indulni tudjon (Misne brurá 

330:1.). Kérdés, hogy kötelezőe 
neki péntek délután a kórház 
mellé költözni, a szombati uta
zást elkerülendő. Ha megold
ható, akkor helyes így cseleked
ni. Ha azonban ez nehézségek
be ütközik, akkor nem kötelező 
(Smirát sábát köhilchátá 1. kötet 36:7., 

32:34. és 104 lábj.; Ét láledet 6. fejezet 

34. lábj.). 

Mindezeket a floridai hely
zetre lefordítva azt mondhat
juk, hogy ha a hatóság már pén
teken eldöntötte a szombati eva
kuálást, akkor mindenképpen 
illik elhagyni a házat még a sá
besz előtt, hisz ez már egy is
mert vészhelyzet (lásd Misne brurá 

248:26.). Ha csak szombaton fog
nak dönteni, és könnyen meg


