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Megemlékezés 
a Bét Menáchemben

A rebbék különleges szakértelme
A Rebbe RáSáBra emlékezünk

Ezen a héten különleges haszid 
évfordulóról emlékezhetünk 
meg.  158 évvel ezelőtt született 
Sá lom Dovber Schneersohn, aki 
ké sőbb, felnövekedve a Rebbe 
Rá SáBként a lubavicsi haszidok 
5. rebbéjévé lett. 

Már kisgyerekként meg-
érezte-megértette, miben is áll 
egy ha szid rebbe különlegessé-
ge. Csa ládi történetekből tud-
juk, hogy amikor testvéreivel, 
Zálmán Áháronnal és Sálom 
DovBerrel a szobájukban vol-
tak, kedvenc játékukkal töltöt-
ték az időt: „rebbéset” játszot-
tak. Az idősebbik fiúval, Zálmán 
Áháronnal sokat játszottak „reb-
béset”: az idősebb fiú volt a rebbe, 
és egy széken ülve fogadta öcs-
csét, Sálom DovBert, aki a haszi-
dot alakította. Egy alkalommal a 
„haszid” azzal állt a „rebbe elé”, 
hogy hibát követett el: diót tört 
sábeszkor, amit pedig nem lett 

volna szabad. A „rebbe” egy-
ből rávágta, mivel tehetné jóvá 
a hibát: „Mostantól mindig az 
imakönyvből olvasd az imákat, 
ne pedig fejből mondjad őket” 
– utasította haszidját, aki azon-
ban nem tett eleget a felszólí-
tásnak. Amikor édesanyja meg-
kérdezte, miért nem fogad szót 
a rebbéjének, az akkor 4-5 esz-
tendős leendő rebbe így felelt: 
„Nem tudom elfogadni a taná-
csát. Amikor egy valódi rebbe 
válaszol a haszidjának a prob-
lémájával kapcsolatban, először 
mindig vár egy pillanatot és só-
hajt. Csak miután így kifejezte 
együttérzését, azután válaszol.”

És valóban, felnőve a Rebbe 
RáSáB külösen együttérzővé 
vált, és híres volt arról, hogy 
mindenkiben meglátta a jót. 
Különösen nagyra tartotta azo-
kat az egyszerű embereket, akik 
szívből imádkoznak, és nem töl-

tik idejüket felesleges dolgok-
kal. Egyszer a rebbe egyik gaz-
dag híve, egy gyémántkereske-
dő értetlenül állt az előtt, mi-
ért tartja olyan nagyra a rebbe 
az egyszerű embereket. A rebbe 
erre elmagyarázta, hogy ők tele 
vannak nemes tulajdonságok-
kal. „Miféle nemes tulajdonsá-
gokkal? Én nem látom azokat.” 
– felelte a gyémántkereskedő. 
Erre a rebbe megkérte, mutas-
sa meg neki a nála levő gyémán-
tokat. Amikor a kereskedő egy 
különösen szép példányra hív-
ta fel a figyelmét, a Rebbe Rásáb 
fitymálva azt mondta: „Mi eb-
ben a különleges szépség?” „Eh-
hez szakértelem kell, hogy va-
laki meglássa bennük a szépsé-
get” – magyarázta a kereskedő. 
„Ugyanígy van a zsidókkal” – vá-
laszolta a rebbe – „Szakértelem 
kell hozzá, hogy meglássuk a jó 
tulajdonságaikat.”

Pénteken az 1956. október 23-i 
eseményekre emlékeztek az is-
kola diákjai. Nagy érdeklődés-
sel hallgatták és nézték végig a 
forradalmat bemutató összeál-
lítást. Az ennek kapcsán felme-
rülő kérdéseket az osztályter-
mekben beszélték meg tanító-
ikkal a gyerekek.

Őszi Ráckevei Sábáton
Téma: Emancipáció, 

asszimiláció, zsidó identitás
Ha egy igazi Sábesz keretében 
emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó tár-
saságban, családias hangulat-
ban eltölteni, akkor Ráckeve a 
legjobb választás. A négycsilla-
gos wellness hotel, a felejthetet-
len sábáti hangulat, az érdekes 
előadások és gyerekprogramok 
egyszerre nyújtanak kikapcso-
lódást testnek és léleknek.

Időpont: 2018. november 
16-18. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Duna Relax & 

Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

További információ és 
jelentke zés a 268-0183-as 

telefonszámon vagy a 
posta@zsido.com címen.

Megemlékezők Rebbe RáSáB sírjánál
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  17.30 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 17.00 A legalkalmasabb esküvői ajándékok 
  (Szabó Gyuri előadása); 
  18.00 A szombat fogadása, esti ima és kidus 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  17.10 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

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

Zsidó híradó
Bátorságért Érdemjeleket adott 

át a belügyminiszter és az izraeli 
nagykövet

Hetiszakasz
Angyalok vendégségben

Szakaszunkban – Vájérá (1Mó
zes 18–22.)  – három an gyal  
jön vendégségbe a gyen gélke-
dő Ábrahámhoz, és közlik vele, 
hogy egy év múl va Sára fiút 
szül ne ki. Ezek után ugyanezen 
an gya lok felforgatják a vétkes 
Szo do mát, ahonnan előbb ki-
men tik Lótot, feleségét (aki 
hát ra néz és sóbálvánnyá lesz) 
és két hajadon lányát. Ábra-
hám Grárba megy. Megszüle-

tik Izsák. Sára elkergeti Hágárt 
fiával, Ismaéllel együtt, mi után 
nem akarja, hogy az együtt 
örö köljön Izsákkal. Ezután kö-
vetkezik – a tizedik meg pró-
bál ta tás – az Ákédá, mely nek 
során Isten felkéri Áb ra há mot, 
ál dozza fel egyetlen sze retett 
fiát, Izsákot. Az utol só pillanat-
ban égi hang aka dá lyozza meg 
Izsák feláldozását. Helyette egy 
kost áldoz fel Ábrahám.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás 
Ami a tiéd tedd el... de megtartha-
tom-e a talált pénztárcát? – Ta  lált 
és lopott tárgyak kérdésköre a ju-
daizmusban. (Faith Asher előadá sa)
  19.00 Szombatfogadás
Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
(zsidó misztika); 10.00 Reggeli ima

Az ábrahámi jóság

A jeruzsálemi Jad Vasem Inté-
zet az izraeli parlament 1953-
as törvénye alapján adomá-
nyozza a Világ Igaza kitün-
tetést azoknak, akik zsidó 
életeket mentettek meg a vész-
korszak idején, önszántukból, 
a németek vagy szövetségeseik 
fennhatóságai alatt levő terü-
leteken, a szabadságukat, biz-
tonságukat vagy életüket ve-
szélyeztetve bármiféle ellen-
szolgáltatás nélkül.

1995 óta hagyomány, hogy 
a Világ Igaza magyar kitünte-
tettjeit Bátorságért Érdemjel-
ben részesítik – mondta a díj-
átadón Zsinka András, hozzá-
téve: az embermentők máig 
érvényes példát adtak a ma és 
a jövő nemzedékének.   

Mindannyian azért dolgo-
zunk, hogy soha többé ne le-
hessen kirekeszteni, gyalázni, 
gyilkolni embereket szárma-
zás, vallás miatt – mondta. Úgy 
fogalmazott, hogy az állam kö-
telessége megvédeni minden 

állampolgárát a gyilkos szán-
dékoktól, a külső ellenségtől 
és a belső árulástól egyaránt. 
Közös összefogással a múltat 
és tanulságait soha nem feled-
ve, az emberiesség és az erkölcs 
diktálta szabályok szerint cse-
lekedve biztosíthatjuk állam-
polgáraink számára az élethez, 
emberi méltósághoz való alap-
vető jogokat – szögezte le.    

Pintér Sándor belügymi-
niszter és Yosef Amrani izra-
eli nagykövet Bátorságért Ér-
demjelet adott át néhai Mar
kos Györgynek, néhai Paulik 
Ferencné Szigeti Juliannának 
és néhai Sipkovszky Kálmán
nak. A kitüntetéseket a hozzá-
tartozók vették át.    

Az jóságot gyakran említik a 
zsidók egyik erényeként. He ti-
szakaszunk hőse, Ábrahám, fe-
le ségével, Sárával együtt a jóság 
min taszobra. Ezt támasztja alá 
he tiszakaszunk elején szerep lő 
je lenet, amikor vándorok je len-
nek meg Ábrahám és Sára sát-
ra előtt, akiket ők igyekeznek 
azonnal, legjobb tudásuk szerint 
ellátni. Étellel, fürdővel és szál-
lással gondoskodnak róluk. Áb-
rahámnak és Sárának eme voná-
sa valamennyi zsidó öröksége. 

A Talmud ezzel összhangban 
tanítja, hogy Ábrahám utódjai-
nak három fő ismérve van: sze-
mérmesség, könyörületesség és 
a jó cselekedetek véghez vitele. 
Bárki, aki ezekkel a vonásokkal 
rendelkezik, alkalmas rá, hogy a 
zsidó nép kötelékébe lépjen.

A Bölcsek között azonban 
arról már megoszlik a vélemény, 
hogy eme karakterjegyek a zsi-
dók veleszületett, ösztönös tu-
lajdonságai, vagy inkább egyfaj-
ta Isten által ránk ruházott aján-
dék. Az egyértelmű, hogy ezek 
olyan tulajdonságok, amelyek 
elérésére valamennyiünknek tö-
rekednünk kellene. Az igazság 
az, hogy fentiek közül akár csak 
egyet is elérünk, az jó eséllyel a 
többit is maga után fogja von-

ni. A igazi kihívás tehát nem ab-
ban áll, hogy fenti jellemzőkre 
mind szert tegyünk, mivel azok-
ból már egy is elvezethet a má-
sik kettőhöz. A nehézség inkább 
abban rejlik, hogy mi miként te-
kintünk az általunk megcseleke-
dett jóra.

Időnként ugyanis, amikor 
jót cselekszünk, hajlamosak va-
gyunk jobbnak érezni magunkat 
másoknál, ami végső soron fenn-
héjázáshoz, gőghöz vezethet.

A zsidó értékeken nyugvó jó-
ság mintáját azonban Ábrahám-
tól örököltük, amelynek egyet-
len rendeltetése, hogy abból 
mások felé irgalom és szeretet 
fakadjon. 

A jóság ugyanis egyfajta bel-
ső-önmegtagadásnak és szemér-
mességnek a megnyilvánulá-
sa, így az további irgalmat és 
szeretetet ébreszt annak a szí-
vében, aki a jóságot cselekszi 
meg. A folyamat ciklusszerűen 
működik, ahogy azt az ismert 
elv is kimondja: „Egy micva 
megcselekvése egy másikat von 
maga után.” Ez a mi igazi örök-
ségünk. Ez Ábrahám hagyatéka.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Az igazi orvosság

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1951-ben egy évvel apósa, az 
előző rebbe halála után a Rebbe 
átvette a mozgalom vezetését, 
és szinte azonnal csodálatos 
ese  mények sora vette kezdetét. 
Ezek  ből szeretnék elmondani 
néhányat.

Egyszer megszólalt a tele-
fonunk szombaton. Természe-
tesen nem vettük fel a kagylót, 
de a telefon folyamatosan csen-
gett. Végül a hívó a házmesternél 
próbálkozott, és neki mondta el, 
hogy nagyapám barátjának a fia 
mély kómába esett és kritikus az 
állapota. A szülők azt szerették 
volna, ha felkeressük a Rebbét és 
az áldását kérjük.

A szombat kimenetele után 
elmentem a Rebbe irodájába. 
Amikor meglátta, hogy az iro-
da ajtaja előtt állok, behívott. El-
mondtam a szülők kérését, ő pe-
dig azt tanácsolta, hogy menjek 
be a kórházba, és kiáltsam a be-
teg fülébe az előző rebbe nevét 
és az anyja nevét, majd az ő saját 
nevét és az anyja nevét.

Így tehát elmentem a kór-
házba, megkerestem a beteget, 
akit Noah Danielnek hívtak, és 
a New York-i városháza adóügyi 
osztályának volt a vezetője. Oda-
léptem hozzá és a Rebbe utasítá-
sa szerint teljes erővel beleordí-
tottam a fülébe. Hirtelen erősen 
rángatózni kezdett. Mindenki 
elképedt. A férfi ezzel együtt to-
vábbra is súlyos állapotban ma-
radt, és az orvosok szerint élet és 
halál között lebegett. Azt mond-
ták, hogy még ha magához is tér, 
soha többet nem élhet normális 
életet és feltételezhetően csak ve-
getálni fog.

Elmondtam a Rebbének, mi 
történt, ő pedig megkért, hogy 
minden nap látogassam meg a 
beteget, és instrukciókkal látott 

el, hogy mit tegyek. Minden nap 
közölte, hogy mit kell csinál-
nom. Egyszer mezuzát kellett 
erősítenem az intenzív osztályon 
lévő kórterem ajtajára. Máskor 
egy haszid tanításokat tartalma-
zó könyvet kellett a párnája alá 
helyeznem.

Egyszer aztán, egy pénte-
ki napon, Noah Daniel magá-
hoz tért, és mintha mi sem tör-
tént volna, részleteket kezdett 
felmondani a Pátách Élijáhuból, 
ami a Zohárnak, a kabala alap-
könyvének bevezető fejezete. Az 

különben megvakult volna. Ha-
mar időpontot foglaltunk a mű-
tétre a Maimonides Kórházban. 
A beavatkozás előtti napon ösz-
szetalálkoztam a rebbecennel, és 
egy szívességet kértem tőle: „Ha 
nem okoz gondot, megemlítené 
a nagyapám nevét a Rebbének? 
Holnap megműtik és előfor-
dulhat, hogy elveszíti a látását. 
Szüksége van a Rebbe áldásá-
ra.”  A rebbecen megígérte, hogy 
megteszi, amit kértem. A követ-
kező nap, amikor a nagyapámat 
újra megvizsgálták, közölték, 

és azonnal gyomorműtétre van 
szüksége” – mondta.

Rögtön tárcsáztam a Rebbe 
irodáját és beszéltem a titká-
rával. A Rebbe üzenete az volt, 
hogy ellenőriztessem az ottho-
nunkban lévő mezuzákat és a 
tfilinemet is. Leszedtem az ajtó-
félfákon lévő 14 mezuzát, fog-
tam a két pár tfilinemet és elvit-
tem egy tóramásolóhoz, hogy 
ellenőrizze őket. Ezt követően 
más orvosok szakvéleményét is 
kikértem. Mindannyian az ope-
rációt javasolták. 

Miután hazaértem, a tóramá-
soló hívott telefonon. Azt kérte, 
menjek át hozzá. Amikor oda-
értem, olyan dolgot mutatott, 
amin felettébb elcsodálkoztam, 
különösen, hogy a tfilinjeimet 
mindössze két hónappal koráb-
ban ellenőriztettem. A tfilinben 
lévő pergamentekercsen egy folt 
kitakart két betűt, egy zájint és 
egy káfot. Ha ezeket összeolvas-
suk, a zách, azaz tiszta szót kap-
juk. A betűk az ulezikáron szó-
ban voltak, melynek jelentése: és 
emlékeztetőül.  „Ezt a tfilint nem 
használhatja” – mondta a tóra-
másoló. Természetesen azonnal 
új, kóser tekercseket vásároltam. 

Ahogy hazaértem, azonnal 
felhívtam a Rebbe irodáját, hogy 
köszönetet mondjak. A Rebbe 
a következő üzenetet küldte vá-
laszképpen: „Ez az igazi orvos-
ság”. Nem sokkal később meg-
operáltak, és minden rendbe jött.

Yosef Goldberg rabbi 

orvosok alig akarták elhinni, de 
teljesen felépült. Még ma is élet-
ben van, több mint 90 éves.

Ezt követően a Rebbe áldása 
megmentette a nagyapámat egy 
operációtól. Ez az ötvenes évek 
elején volt, amikor autót vettem 
magamnak. A jesiva sofőrje látott 
az autóval, és megkért, hogy ad-
jak néhány leckét Chaya Mushka 
rebbecennek, a Rebbe feleségé-
nek. A rebbecennek ideig lenes 
jogosítványa volt, és még gyako-
rolnia kellett. Ekkoriban történt, 
hogy a nagyapám megbetege-
dett, és az orvosok szerint azon-
nal szemműtétre volt szüksége, 

hogy nincs mit műteni, men-
jen haza. Ő úgy is tett, és telje-
sen rendbejött.

1988-ban az én egészségem 
rendült meg, és a Rebbe taná-
csának köszönhetően gyógyul-
tam meg. Először a gyom-
rom kezdett állandóan fájni. 
Egy gasztroenterológushoz, Dr. 
Wolfsonhoz mentem a pana-
szommal, aki kolonoszkópiát és 
endoszkópiát végzett, majd kö-
zölte, hogy megkeres, ha meg-
érkezik az eredmény. Egy hét-
tel később csengett a telefon. Dr. 
Wolfson volt az. „A probléma 
súlyos. Életveszélyes az állapota 

Yosef Goldberg rabbi 2015 augusztusában, 
New Yorkban adta az interjút.

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 over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
THE REAL MEDICINE
RABBI YOSEF GOLDBERG

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת אמור, י׳׳ב אייר, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Emor, May 20, 2016

Ifirst met the Lubavitcher Rebbe a few years after he 
arrived in the United States from war-torn Europe. Of 
course, he was not the Rebbe then; he was the son-in-

law of the Previous Rebbe. At that time, I was enrolled in 
the Chabad yeshivah in Crown Heights, and I would see 
him from time to time although I had very little contact 
with him.

In 1951, a year after the Previous Rebbe’s passing, he 
took over the leadership, and the works of wonder began 
almost immediately. I have several stories to tell about 
that.

One Shabbat, the phone in our home started ringing. Of 
course, we didn’t answer the phone on Shabbat, but it kept 
ringing and ringing. Whoever was calling finally rang our 
landlord, and we learned that the son of my grandfather’s 
friends had fallen into a deep coma and was in critical 
condition; his parents were calling because they wanted 
us to go to the Rebbe for a blessing.

I was selected to be the one to ask the Rebbe.

After Shabbat, I went to the Rebbe’s office. When he 
saw me standing outside his door, he invited me in, and I 
related their request. His instructions to me were to go to 
the hospital and scream in the man’s ear first the Previous 
Rebbe’s name and mother’s name, and then the man’s 
name and his mother’s name. 

Interestingly enough, earlier that year the Rebbe related 
that, one time, a woman had fallen into a deep coma and 
the Previous Rebbe instructed her relatives to whisper his 
name into her ear. When they did so, she immediately 
began to stir and a short while made a full recovery.

So I did this. I went to the hospital and saw this man —
his name was Noah Daniel, he was a department head 
in New York City’s Department of Taxation and Finance 
— lying there, white as a sheet. I put my lips to his ear 
and screamed as loud as I could what the Rebbe told 
me. Suddenly, he began to shake forcefully! Everybody 

watching was amazed. But he was still very much out of 
it. The doctors told his family that he was at death’s door. 
Even if he survived, he would never be normal again; likely, 
he would live out the rest of his life in a vegetative state. 

I reported this to the Rebbe, who told me to come to 
him every day and he would give me instructions what 
to do next. And that’s what I did. Each day, he gave me 
a directive. One day he told me to put a mezuzah on the 
door to his cubicle in the intensive care unit. Another time, 
he told me to put a book of chasidic teachings under his 
pillow. 

This went on for quite a while, and when I couldn’t go, my 
brother took my place. 

Then one day, on a Friday afternoon, Noah Daniel woke 
up and, as if nothing had happened, started reciting verses 
from the Patach Eliyahu, the opening of the Zohar, the chief 
work of Kabbalah; these verses are customarily recited 
before Shabbat, and he seemed keenly aware of what day 
it was. In every respect, he was completely normal, and 
his doctors were amazed. He is still alive today — well 
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Kóser konyha

Savanyú 
káposzta

Párve, glutén és tojásmentes

3 fej káposzta
Só
810 babérlevél
1 kk. szemes feketebors

A káposzta külső, sérült le-
veleit levesszük. Megvizsgál-
juk a káposztafejeket, nem 
látható-e rajtuk annak a nyo-
ma, hogy hernyó, vagy más 
kártevő támadta meg. Mi-
vel a káposzta levelei szoro-
san egymásra simulnak, ha 
kívülről nem látható nyom, 
akkor belül sincsen kárte-
vő. A káposztafejeket félbe-
vágjuk, torzsájukat kiemel-
jük, majd éles, széles pen-
géjű késsel nagyon vékony-
ra szeleteljük. Egy jó nagy 
tálba tesszük a felszeletelt 
káposztát, egy-egy réteget 
megsózunk. Néhány órán 
át állni hagyjuk, időnként 
megforgatjuk. Egy üveget 
tisztára mosunk, a káposz-
tát nagyon szorosan bele-
tömködjük, időnként egy-
egy babérlevelet és néhány 
szem borsot is beledobunk. 
A káposztát addig nyomjuk 
lefelé, amíg annyi levet nem 
ereszt, hogy elfedi az egészet. 
Az üvegeket nem kell lezár-
ni, de súlyt kell rájuk tenni, 
ami folyamatosan lenyom-
va tartja. Száraz, meleg hely-
re tesszük, ahol van fény, de 
nem éri a káposztát közvet-
len napsütés. Érdemes egy 
tálcát tenni alá, mert kiforr 
belőle lé. Néhány nap eltelté-
vel tálba tesszük, átforgatjuk, 
és újra visszatöltjük az üve-
gekbe, ekkor már jóval ki-
sebb edény is elegendő. 

1956: szabad-e disszidálnia a gyászolónak?
Érdekes vendég látogatott el a 
Vasvári Pál utcai zsinagógá ba 
sábeszkor. Ari (Robert) Eisen
ber ger utoljára az 1956-ban járt 
az épületben, ahol édesapja, 
Eisen berger Jichák Méir (Ignác) 
egy kor kántor volt. Eisenberger 
kán tor sakterként dolgozott, el-
ső feleségét és négy gyermekét 
el veszítette a Holokausztban, 
ám a háború után újranősült, 
és ebből a házasságból szárma-
zik Robert is. Jól emlékszik 
Eisen  ber ger kántorra a közös-
ség oszlo pos tagja, Herskovics 
Gyu szi bácsi is, aki egy érdekes 
tör ténettel is tudott szolgálni a 
család életéből. 

hogy a gyász lépcsőzetesen eny-
hül (Sulchán áruch JD 385:1., 391:1.). 
A legszigorúbb időszak a teme-
tést követő első 7 nap, a süve, 
ezt követi a 30 napos, a slojsim 
gyászidőszak, illetve szülők után 
tartott egy éves gyász. A süve 
idején tilos bármi olyannal fog-
lalkozni, ami eltereli a fi gyelmet 
a gyászról: így, többek kö zött, 
tilos elhagynia a gyászházat (uo. 
393:2.), nehogy az utcán az embe-

ná végezni a brit milát (lásd SÁ uo. 
3.). 

Ahogy láttuk, szükség esetén 
elhagyhatja a gyászházat a gyá-
szoló, és akkor is elmehet, ha egy 
micvát nem lehet nélküle teljesí-
teni (uo.). A rabbi tehát két érvre 
is támaszkodhatott. Az egyik az, 
hogy ha Eisenberger úgy érezte, 
hogy az adott politikai rendszer-
ben nem biztosított a vallásgya-
korlás lehetősége, és máshol jobb 

Saktersági ajánlólevelek 
Eisenberger részére

rek szóba elegyedjenek 
vele és elvonják a figyel-
mét (Áruch hásulchán uo. 
2.), sőt még tanulni sem 
szabad (SÁ uo. 384:1.).

A Sulchán áruch (uo. 
393:3.) által idézett két vé-
leményből az az elfoga-
dott, hogy miszerint, ha 
nem lehet a gyászházba 
minjent szervezni, ak-
kor elmehet a zsinagó-
gába a gyászoló, hogy 
kádist tudjon monda-
ni (A Sulchán áruch kivona
ta 214:2.). A háláchá sze-
rint, ha nincs rá mód, 
hogy minden gyászoló 
a gyászházban – tehát az 
elhunyt otthonában (uo. 
207:5.) – aludjon, akkor 
sötétedés után menjenek 
el, amikor kevésbé való-
színű, hogy emberekkel 
találkoznak, és reggel 
érkezzenek korán (Nité 

vallási nevelést tud adni a gyere-
kének, akkor ez egy micva, ami 
miatt el szabad hagynia a süve 
alatt az otthonát. A másik érv, 
hogy feltételezhető volt, hogy 
sakterként nem lesz biztonság-
ban sem ő, sem a családja, ez pe-
dig egy olyan szükség, ami mi-
att ismét csak elmehet otthonról. 

Oberlander Báruch

1956 októberében Eisen ber-
ger Jichák Méir édesapja, aki 
korábban Amerikába emigrált 
már, elhunyt. Eisenberger itt 
Budapesten megkezdte a gyász-
időszakot, csakhogy még a süve 
napjaiban kitört a forradalom és 
hirtelen lehetővé vált a család 
számára, hogy elhagyják az or-
szágot. Vallásos zsidóként elő-
ször kérdéssel fordult egyik or-
todox rabbihoz: szabad-e disszi-
dálni a süve ideje alatt? Csak az 
igenlő válasz megszerzése után 
vándoroltak ki Eisenbergerék 
Brooklynba.

Háláchikus érvelés a kérdés 
és a válasz mögött

Tekintsük át a történelmileg is 
nagyon érdekes történet há lá-
chi kus vonatkozását! A kérdés 
megértéséhez tudnunk kell, 

Gávriél, Ávélut 1. kötet 112:13.). Ilyen-
kor, és ha valamilyen szükség 
miatt muszáj elhagyni a házat, 
ajánlott kocsival menni (vagy 
úgy felöltözni, hogy ne lehessen 
felismerni) [ÁH uo. 4.; Nité Gávriél 
14.]. Még a gyászoló mohélnek is 
csak akkor szabad elmennie kö-
rülmetélést elvégeznie, ha nincs 
senki rajta kívül senki, aki el tud-


