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Elhunyt Naftali Kraus író, újságíró

Naftali Kraus nevét bizonyára 
minden magyarul olvasó, a zsi-
dóság iránt érdeklődő em  ber  
ismeri. Harmincnál is több ma - 
gyar nyelven megjelent köny vé- 
vel – szóljon akár a heti sza ka-
szok ról, haszid legendákról, 
vagy nagy rabbik élet út járól – 
ha talmas hiányt pótolt. 86 éves 
korában, hosszú betegség után 
adta vissza lelkét a Teremtőnek.

Naftali Kraus 1932-ben szü-
letett Budapesten modern-orto-
dox zsidó szülők első fiaként. 
Kis fiúként budapesti zsidó isko-
lában („Tajrász Emeszben”) ta-
nult, a holokausztot gettóba 
zárva élte túl családjával. 1949-
ben, családjából elsőként, Iz-
raelbe menekült, ahol a huszti  
Dusinszky rabbi jesivájában ta-
nult tovább. Szülei és testvé-
rei az ő segítségével tudtak ké-
sőbb szintén kivándorolni Izra-
elbe. Kétéves katonai szolgálata 

után, 1954-től újságíróként kez-
dett dolgozni. Héberül, jiddisül 
és magyarul is publikált. Elő-
ször két izraeli napilapnál, Seá-
rimnál, majd a Máárivnál dol-
gozott, később egy New York-i 
jid dis hetilap, valamint a Ma-
gyar Hírlap izraeli tudósítója-
ként is működött. Izraelben nő - 
sült meg, feleségével három 
gyer meket neveltek fel. 

A Rebbe követőjeként nagy 
örömmel segített az 1989-ben 
Magyarországra érkező lu ba-
vi csi küldötteknek, Ober lander 
Bá ruch rabbinak és Batshe va  
rebbecennek az első idők ben 
éppúgy, mint későbbi munkájuk 
során. Részt vett a Gut sábesz és 
az Egység újságok munkájában, 
írásai a zsido.com című hon-
lapon is olvashatóak. 31 köny-
ve jelent meg Magyarországon, 
zsidó ismeretterjesztő té mákról, 
önéletrajzi írása 2002-ben látott 

napvilágot. Ugyanebben az év-
ben Hiller István kulturális mi-
niszter Pro Cultura Hungarica 
díjjal tüntette ki. 2008 és 2014 
között saját blogot vezetett. 

*** 
Ha arra a kérdésre keressük a 
vá laszt, kiknek a munkássága 
segí tet te a magára találó magyar-
országi zsidóságot a vallás felé 
visszavezető úton, mindenkép-
pen meg kell említenük Naftali 
Kraust, az örök kritikust, a ma-
gyar nyelvű zsidó újságírás szóki-
mondó nagy öregjét. Évek óta na-
gyon beteg volt, rég nem érkeztek 
a postaládámba az ő jellegzetes 
pikírt hangnemében írt levelek az 
újság aktuális témáiról. 

Naftali ben Dvorá Kraus – 
em lékedből fakadjon áldás, és 
le gyenek javadra írva azok az 
órák, melyet könyveidből tanul-
va töltenek olvasóid! 

Steiner Zsófia

Sikeres félévet zárt 
a Bét Menáchem iskola
Elérkeztünk a 2017/2018. tan-
év I. félévének értékeléséhez. 
A Bét Menáchem iskola diák-
jai ezúttal is nagyon szép ered-
ményeket értek el. 

Kitűnő lett: Domán Mi-
riam, Köves Rachel, Porath-
Ko rontos Elina, Tóth Rafa-
el, Abergel Shira, Glitzenstein 
Cha na, Latky Ádám, Lukács 
Sá ra, Fuchs Avraham Shlomo, 
Raskin Fradi. 

A 1., 2., és 3. osztályban zaj-
lott magatartás és szorgalom 
versenyen kupát nyert: Latky 
Mór, Porath-Korontos Elina, 
Tóth Rafael, Lukács Samu, 
Glitzenstein Chana, Porath-
Korontos Inez és Herrman Ma-
ximilián. 

Minden tanulónak gratulá-
lunk az elért eredményekhez!

Megjelenet 
az Egység 102. száma

Ebben a számban Izrael fővá-
rosa, Jeruzsálem a fő témánk, 
a város múltja, jelene, vallási 
és nemzeti jelentősége mellett 
belekóstolunk ételeibe is. Ex-
kluzív riportunk Amerika leg-
magyarabb városába, a szat-
mári haszidok lakta Kiryas Jo-
elbe kalauzolja olvasóinkat. 

Mázl tov!
Gratulálunk Fuchs Avraham 
Shlo mónak bár micvája al-
kal mából, melynek tisztele té-
re szerdán tartottak ünnep-
sé get az Óbudai zsinagógá-
ban a család és a barátok 
rész vételével. Gratulálunk a 
szülőknek, Herrman Judit nak 
és Áriének, valamint Fuchs  
Je hosuának és Eszternek. Az  
ünnepelt és szülei ezúton kö-
szö nik Zalmanov Slomo és 
Hur witz Shalom rabbiknak a 
fel ké szí tést! Kívánjuk Avra-
ham Shlo mónak, hogy halad-
jon tovább a zsidóság útján, 
me lyen szülei elindították!Naftali Kraus bemutatja legújabb könyvét a Rebbének (1991. szeptember 1.)
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Hetiszakasz
Mózes apósának tanácsai

Szakaszunk – Jitró (2Mózes  
18:1–20:23.) – a Tóraadás és a 
tízparancsolat szakasza. Előbb 
azonban Jitró, Mózes mid janita 
apósa látogatást tesz az Egyip-
tomból nemrég kivonult héber 

törzsek táborában, és hasznos 
tanácsokat ad vejének a köz-
igazgatás korszerűsítése és de-
centralizációja ügyében. Jitró 
ér demeinek elismeréseként ne-
vezték el róla a hetiszakaszt.  

Zsidó híradó

A Szochnut elnöke: Magyarország 
fontos szövetségese Izraelnek

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:40: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Micva kölcsönadni olyan valakinek, aki nem tudja visszafizetni? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:30: 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

Idén Magyarországon tartot-
ták a Szochnut európai ki-
küldöttjeinek éves találkozó-
ját. Ez alkalomból Budapest-
re látogatott a szervezet elnö-
ke, Natan Sharansky is. 

A szovjet börtönöket meg-
járt izraeli emberjogi  aktivis-
ta és politikus látogatást tett 
Sem jén Zsolt miniszterelnök-
he  lyettesnél. A találkozón je-
len volt Alex Katz, a Szochnut 
közép-kelet-európai regioná-
lis vezetője, Köves Slomó, az 
EMIH vezető rabbija és Tóth 
Gá bor, az EMIH kabinetfőnö-
ke is. A megbeszélésen a részt-
vevők elismerték azt a támo-
gató hozzáállást, amelyet Ma - 
 gyarország tanúsít Izrael irá-
nyába az EU és az ENSZ szer-
vezeteiben, és egyetértettek ab- 
ban is, hogy a két ország fon-
tos szövetségese egymásnak.

Semjén Zsolt tájékoztatást 
adott a kormány zsidó közös-
ségekkel való együttműködésé-
ről. Sharansky elmondta, hogy 
a Szochnut figyelemmel köve-
ti az európai zsidók helyzetét. 
Úgy gondolja, hogy a francia 
zsidók több mint fele szerint 
a gyermekeinek már biz tosan 
nincs jövője Franciaországban. 
Ennek tudható be az is, hogy 
Franciaországból a legnagyobb 
a kivándorlás Iz raelbe. Ezzel 
szemben Magyarországról na-
gyon kevesen alijáznak, ami 
azt is jelzi, hogy itt nem kell ko-
moly fizikai fenyegetettséggel 
számolniuk a zsidóknak. Ez-
zel kapcsolatban Semjén Zsolt 
megköszönte az EMIH-nek és 
Köves Slomónak, hogy segít 
a zsidó élet megújításában, és 
hogy munkájával hidat képez 
Izrael és Magyarország között.
 

A szombat kettős áldása
A Tóra két alkalommal ad szá-
mot a tízparancsolatról, Mózes 
má sodik, majd ötödik könyvé-
ben. Az egyik legjelentősebb el - 
térés a két szöveg között, a ne-
gyedik parancsolattal, a szom-
battal kapcsolatban érhető tet ten. 
A rabbik tanítják, hogy mind két  
szöveg egyszerre hangzott el, 
ami egy nagyon alapvető egy sé-
get vagy egy egymást kiegészítő, 
komplementer kapcsolatot sej tet.

Mózes második könyvében 
a szombat parancsolatát a hat-
napos isteni teremtés indokol-
ta, amely után az pihenőnapnak 
lett kijelölve. Ezzel szemen Mó-
zes ötödik könyvében a szom-
bat parancsolatával emlékezünk 
meg az egyiptomi rabszolgaság-
ról. Az első esetben Isten szen-
telte meg a hetedik napot, a má-
sodikban pedig ő kötelez min-
ket, hogy őrizzük meg azt.

A szombat napnak vannak  
olyan spirituális, valamint szo-
ciális vetületei, amelyek olyany-
nyira esszenciális részét képe-
zik, hogy arról nem választha-
tóak le. A jó közérzethez mind - 
nyájunknak szük sége van olykor  
egy nap pihenőre, mind fizi kai,  
mind lelki értelemben. Még je-
len korunkban sem – amikor a  
felvilágoso dás és a technológia 

vívmányai által körülvett éle-
tet élünk – hagyhatjuk figyel-
men kívül a szom bat által biz-
tosított előnyöket, amikor is fel-
szabadulhatunk a munka alóli 
feszültségből. Sokunk még ma 
is rabszolgaságban él, olyan-
ban, mely semmivel sem jobb az 
Egyiptomban tapasztaltnál.

Csak a szombat tudja meg-
adni azt a szükséges nyugalmat, 
amelynek segítségével képesek 
vagyunk újraértékelni a törek-
véseinket, megkülönböztetni a  
célt az eszköztől, hogy csak 
olyan dolgokért dolgozzunk és 
él jünk, amiért valóban megéri. 
Létezik jobb nap a nyugodt, si-
etség nélküli imára? Van jobb 
módja annak, hogy egy kis me-
legséget csempésszünk ottho-
nunkba, mint hogy hagyomá-
nyos keretek közt megtartunk 
egy szombatot?

Szombat belső emelkedett-
séggel rendelkezik, ugyanis ma-
ga Isten szentelte meg azt. Azon-
ban az, hogy miként éljük meg, 
már csak rajtunk múlik, hi szen 
nekünk adta parancsolat ba, 
hogy őrizzük meg.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi 

írása nyomán
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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 

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe, mint üzlettárs
Montrealban nőttem fel, és a 
lu bavicsi jesivában tanultam, 
me lyet az előző rebbe kilenc 
kül döttje alapított, miután 
Sang hajon keresztül sikerült el-
menekülniük a háború sújtotta 
Európából. Sanghajból Mont-
realba vándoroltak, ahol jesivát 
alapítottak. Két tucat fiú iratko-
zott be az első évben – én vol-
tam az egyikük.

1941-ben, amikor a hábo-
rú még javában tartott, a taná-
raim elhatározták, hogy New 
Yorkba utaznak és áldást kérnek 
a rebbétől. Elsőként Menachem 
Zeev Greenglass rabbi kapott 
út levelet, aki megígérte, hogy 
má sokat is magával visz az útra. 
Pe szách végén indult a csapat, 
melyben két nagybátyám és én 
is helyet kaptunk.

Ekkor találkoztam az előző 
rebbével és vejével, aki később 
az utódja lett. Soha nem fogom 
elfelejteni azt az élményt. Ez fi-
atalkorom egyik legkülönlege-
sebb emléke.

Miután elvégeztem a jesivát, 
üzletelni kezdtem. Egykori taná-
raimmal továbbra is szoros kap-
csolatban maradtam, különö-
sen Aryeh Leib Kramer rabbival. 
Tőle kértem tanácsot életem ne-
héz pillanataiban. Ilyen eset volt, 
amikor a feleségem nem tudott 
teherbe esni, és kiderült, hogy 
velem van a probléma.

A dolog előzménye az volt, 
hogy 19-20 éves koromban el-
kezdett hullani a hajam. A csa-
ládunkban a férfiak általában 
hamar megkopaszodtak, és a 
húgaim azzal kezdtek csúfol-
ni, hogy hamarosan az én ha-
jam is kihullik, mind egy szá-
lig. Egyikük még egy orvost is 
talált Montrealban, aki csoda-
szerként árulta gyógycseppjeit, 
melyekből nekem is felírt. Tulaj-
donképpen a cseppek valóban 
csodát tettek, mert megszűnt a 
hajhullásom. Azt viszont nem 

tudtam, hogy a cseppek olyan 
hormonokat tartalmaztak, me-
lyek az egész szervezetemre ha-
tással voltak, és emiatt nem tu-
dott a feleségem teherbe esni.

Miután Kramer rabbi meg-
hallgatta a problémámat, azt 
mondta: „El kell utaznotok New 
Yorkba, hogy áldást kérje tek a 
Rebbétől”. Így is tettünk. Kra-
mer rabbi elintézett nekünk egy 

totta a Rebbének. A Rebbe üzen-
te az volt, hogy Dr. Simanovitch 
csak kezdje meg a kezelésemet, ő 
pedig az áldását adja hozzá.

Az orvos el is kezdte a keze-
lést, de semmilyen eredményt 
nem ért el. Sokáig nem volt 
semmilyen változás.

Mindeközben a Rebbe ki-
emelt figyelmet fordított ránk. 
Egyszer azt írta: „Már régóta 

Hendel rabbihoz Montrealba, 
hogy egy olyan adásvételi szer-
ződést írjon, mellyel a nem-zsi-
dó munkatársamra tudom ru-
házni az üzletet a szombati na-
pokra. Más szóval heti öt nap-
ra az enyém lesz az üzlet, kettőre 
pedig a beosztottamé.

Soha sem felejtem el, amit a 
Rebbe akkor mondott: „Min-
denképpen azt tedd, amit mond - 
tam neked. És emlékezz: partne-
rek vagyunk”.

Elmentem Hendel rabbihoz, 
aki először nem akarta megír-
ni a szerződést, de amikor meg-
hallotta, hogy a Rebbe utasításá-
ra fordultam hozzá, eleget tett a 
kérésemnek.

Az üzlet sikeresen működött, 
és idővel úgy alakultak a dolgok, 
hogy már nem volt szükségem a 
szombati nyitvatartásra. Két év-
vel később vissza tudtam fizetni 
a kölcsönt a Rebbének.

Gyakran tettünk látogatást a 
Rebbénél, és ahogy a gyerekek 
cseperedtek, többször magam-
mal vittem őket is. Emlékszem, 
egyszer a két fiút vittem ma-
gammal, egyikük öt, a másik hat 
éves volt.  A Rebbe megkérdezte 
az idősebbet, Slomót: „Melyik a 
legfontosabb előírás a tízparan-
csolatban?”

Ebben az időben elég sok 
problémánk volt Slomóval. Nem 
volt túl szófogadó és a Rebbe ezt 
megérezte. A Rebbe válaszolt a 
saját kérdésére: „Tiszteld apádat 
és anyádat”.

Ez nagy hatással volt Slo mó-
ra. A Rebbe – a rá jellemző ha-
talmas bölcsességével – azonnal 
rátapintott a lényegre.

Arnold Dalfen 

nem hallottam felőled. Hogy le-
het, hogy semmilyen jó hírt sem 
kapok tőled?” Nagyon jólesett, 
hogy emlékezett ránk és törő-
dött velünk.

Végül két év elteltével a fe-
leségem teherbe esett, és fiunk 
született. Később, a Rebbe áldá-
sával, még két gyermekünk szü-
letett, egy fiú és egy lány.

Valamivel később, a hatvanas 
években, nehéz anyagi helyzet-
be kerültem és a Rebbétől kér-
tem tanácsot, mert új üzletbe 
akartam fogni. A Rebbe nem-
csak tanácsot adott, hanem egy 
3000 dolláros kölcsönt is, ami 
abban az időben nagyon nagy 
pénz volt. Amikor a kölcsönt 
felajánlotta, azt a feltételt szab-
ta, hogy legyek szombattartó. 
Mondtam, hogy ez nem lehet-
séges, mert péntek és a szombat 
nélkül nem menne az üzlet. Ek-
kor a Rebbe elküldött Yitzchak 

audienciát, melynek során elme-
séltük a történetet a Rebbének. 
Ő azt tanácsolta nekünk, hogy 
költözzünk be a távoli, vidéki te-
lepülésről egy városba, mint pél-
dául Montreal, ahol van mikve. 
Akkoriban a feleségemnek min-
den hónapban kétszer tíz órát 
kellett utaznia, hogy alámerül-
hessen egy mikvében. A zsi-
dó törvények szerint erre min-
den hónapban sort kell keríteni. 
A sok utazás nagyon megterhe-
lő volt a számára.  A Rebbe azt 
mondta, hogy olyan helyre kell 
költöznünk, ahol a családi tisz-
taság törvényeit nagyon ponto-
san be lehet tartani.

A Rebbe egy másik tanácsot is 
adott: fel kellett keresnem egy Ka-
nadában élő orvost, bizonyos Dr. 
Simanovitchot. El is mentem hoz-
zá, de azt mondta, hogy semmit 
sem tud tenni értem. Ezt közöl-
tem Kramer rabbival, aki továbbí-

Arnold Dalfen Montrealban, Kanadában él családjával. 
Az interjú 2011 januárjában készült.

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
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Igrew up in Montreal, where I attended the Chabad 
yeshiva, which had been started by nine of the Previous 
Rebbe’s emissaries who had escaped war-torn Europe 

to Shanghai. From there, they made their way to Montreal 
and started a yeshiva with about two dozen boys, of whom 
I was one. 

In 1941, the war was still raging, and my teachers wanted 
very much to see the Rebbe in New York and get a blessing 
from him. The first one to get a passport was Rabbi 
Menachem Zeev Greenglass, and he agreed to take a few 
others with him on the trip, which took place at the end of 
Passover week. My two uncles went and I went.

That is how I met the Previous Rebbe and also his son-in-
law, the future Rebbe. I’ll never forget the experience as 
long as I live, for when the Rebbe spoke I felt that I could 
see the Shechinah, the Divine Presence, on his face. That is 
a very special memory from my youth.

After I left yeshiva, I went into business, but I remained 
close to my yeshiva teachers, especially Rabbi Aryeh Leib 
Kramer. He was the person I consulted in times of trouble, 
such as when my wife had a hard time conceiving, and we 
discovered that the problem was with me. 

The cause was what happened when I was perhaps 
nineteen or twenty years old. At that time, I started losing 
my hair. As male pattern baldness was common in my 
family, my sisters started to fret, “You’re going lose all your 
hair… you’re going be bald.”

One of them found a doctor in Montreal who was 
dispensing drops which worked miracles, and I got a 
prescription for this medicine. I was living in Val-D’Or at the 
time, which is around 350 miles from Montreal, so I didn’t 
go for periodic check-ups like I was supposed to. Instead, 
I just kept renewing the prescription again and again. It 
did, in fact, work miracles, because my hair stopped falling 
out. Unbeknownst to me, there were hormones in that 
medicine which affected my whole system, and this was 
the reason my wife could not get pregnant. 

When Rabbi Kramer heard my tale of woe, he said to me, 
“You must go down to New York and get a blessing from 
the Rebbe.”

So we did. Rabbi Kramer arranged an audience for us, and 
we explained the problem to the Rebbe. 

His advice to us was that we move from the rural area 
where we were living, into the city — like into Montreal 
where there was a mikvah. Living in the sticks, forced my 
wife to travel ten hours just to reach the mikvah, and doing 
this on a regular basis was very hard for her. But the Rebbe 
said we had to move to where we could keep the Laws of 
Family Purity, Taharas HaMishpacha very carefully. These 
laws mandate that the woman is to immerse in the mikvah 
on a monthly basis

The second part of his advice was that I should seek 
treatment from a certain Dr. Simanovitch in Canada. 

I had a consultation with this Dr. Simanovitch, but he said 
that there was nothing he could do for me. Rabbi Kramer 
reported this back to the Rebbe. Rabbi Kramer came back 
and told us: “Tell Dr. Simanovitch that he should do the 
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Kóser konyha
Mogyoróvajas 

csokoládé szárított 
gyümölcsökkel

Párve, glutén- és tojásmentes

400 g étcsokoládé
1 pohár mogyoróvaj
¼ kk. durva szemű só
összesen 1 pohár szárított 
  gyümölcs, illetve dióféle: 
  mazsola, tőzegáfonya, 
  sárgabarack, kókusz, 
  ananász, papaya, datolya, 
  dió, mandula, mogyoró stb.

A csokoládét összetörjük, 
lá bosba tesszük, és vízgőz 
fe lett megolvasztjuk. Hozzá-
ke verjük a mogyoróvajat. 
A szárított gyümölcsöket 
meg  mossuk és megvizsgál-
juk, nehogy bogár kerüljön 
ál tala az ételbe. A nagyobb 
gyümölcsöket kis, mazso-
lánál nem nagyobb dara-
bokra vágjuk, majd az ol-
vasztott csokoládéhoz ad-
juk. Alaposan elkeverjük, 
és a vízgőzről levéve azon-
nal sütőpapírral bélelt tál-
cába simítjuk. Egy órára hű-
tőszekrénybe tesszük, hogy 
megdermedjen, és nagyobb 
kockákra tördelve kínáljuk.

Nagyon fontos, hogy a 
szárított gyümölcsöket fény 
felé tartva megbizonyosod-
junk azok bogármentessé-
géről. A datolyát és a sárga-
barackot felhasználás előtt 
nyissuk kétfelé.

A rabbi válaszol

Szabad-e sábeszkor átmenni a Dunán?
Az előző héten áttekintettük a 
szombati gyaloglással kapcsola-
tos tudnivalókat. Az alábbiak-
ban következők megértéséhez 
idézzünk fel két fontos pontot!

1. A háláchá (SÁ Orách chájim 
398:5.) azt mondja, hogy ha va-
laki egy városban tartózko-
dik a sábesz bejövetelekor, ak-
kor akármekkora távot megte-
het benne a szombat ideje alatt, 
hisz az egész város „egy hely-
nek” számít. 

2. Ha azonban elhagyja a vá-
rost, akkor a sábeszkor megen-
gedett, megtehető távot, a 2000 
ámát (960 m) a települést övező 
33,92 méter lakatlan sáv szélétől 
számítjuk.

Előző cikkünk végén arra 
a konklúzióra jutottunk, hogy 
Buda is és Pest is egy-egy vá-
rosnak számít, mivel sehol nem 
szakítja meg őket lakatlan rész. 
Kérdés, hogy át lehet-e men-
ni sábeszkor egyikből a másik-
ba, ha egyszer elválasztja őket 
a Duna lakatlan sávja (uo. 398:9.), 
ami több, mint 67,84 méter szé-
les (ami a Budához és Pesthez 
tartozó lakatlan sávuk). És ha 
átkeltünk pl. a 350 méter hosszú 
Lánchídon, akkor a túlparton 
már csak 610 métert mehetünk? 
Hiszen, ha valaki a saját városát 
elhagyta, majd belép egy másik 
városba, az a település már nem 
számít számára „egy helynek”, 
mint az ott élőknek, tehát ezen 
a városon belül már csak annyit 
gyalogolhat, hogy ne lépje túl a 
sábeszkor városokon kívül meg-
tehető legnagyobb távolságot, a 
960 métert (uo. 408:1.).

A témát részletesen tárgyal-
ták az 1930-as évek elején a kis-
várdai Schwartz Pinchász Zelig 

hakohén rabbi (1877–1944) által 
ki adott Or Torá háláchikus és 
talmudi témákat feldolgozó havi 
folyóiratban. A témát Winkler 
Mor decháj Léjb (1845–1932) mádi 

nye kapcsán arra a háláchára 
hívja fel a figyelmet (SÁ uo. 4.), 
miszerint egy igazán hatalmas 
nagyváros oldalait bizonyos ese-
tekben nem egyenesítjük ki, ha-
nem meghagyjuk az eredeti for-
májában. Kérdés, teszi hozzá, 
hogy Buda ekkora városnak szá-
mít-e. 

Szintén ebben a számban (54. 
fejezet, és folytatása: 6. szám 62. feje-
zet) adott hangot kétségeinek 
Auslander Eliezer Nyíregyházá-
ról, mondván, valójában senki 
nem látta még megrajzolva Bu-
dapestnek ezeket a határvonala-
it, és hogy tényleg fedik-e egy-
mást. A 7. számban (1932. május) 
Jungreisz Jehezkél Srágá (1903–
1944) szatmárököritói rabbi rög-
zíti, hogy a „landkarten” (térké-
pen) nyilvánvalóan látszik, hogy 
hogy folyik a Duna, ezért aztán 
nincs szükség ténylegesen meg-
húzni ezeket a vonalakat. 

A miskolci rabbi fia felveté-
sére Lindenfeld a 8. számban 
(1932. július, 98. fejezet végén) vála-
szolt: „olyan könyv került a ke-
zembe, aminek az a címe, hogy 
Lexikon, és le van benne rajzol-
va a főváros, minden utca pon-
tosan, olyan szakemberek által, 
akik nagyon jártasak a mérési 
tudományokban, és ebből kide-
rül, hogy Buda és Pest két vége 
nagyon közel van egymáshoz, és 
hogy ha kiegyenesítik őket, ak-
kor simán fedik egymást”.

Mivel valóban meghúzható 
az a képzeletbeli vonal Pest leg-
nyugatibb illetve Buda legkele-
tibb házain át, amivel Pest elér 
Budáig, Buda pedig Pestig, és a 
két város – akárcsak az egyes ke-
rületei – egynek számítanak. 

Oberlander Báruch

rabbi hozta fel az első számban 
megjelent írásában (lásd még Lvusé 
Mordecháj responsumában 4:32.). 

Az első reakciók a harma-
dik számban (1932. január, 32:1.) 
jelentek meg. Ezek egyikét 
Lindenfeld Akiva tiszadobi lakos 
írta (24. fejezet), megoldásként a 
RöMÁ véleményét hozza fel (SÁ 
uo. 398:5.). Eszerint a városokat 
„az égtájak szerint téglalap ala-
kúnak vesszük”, vagyis a város 
alaprajzát kiegészíthetjük a leg-
keletibb, legészakibb, legnyuga-
tibb és legdélibb pontjain húzott 
érintők által kialakított téglalap-
pá. Mivel a Duna „srégen” szeli 
át a fővárost, ha ezeket a téglala-
pokat megrajzoljuk Pest és Buda 
köré, „jó eséllyel arra jutunk”, 
hogy a két város részben fedi 
egymást, és így egynek számít.

Újabb két számmal később 
(1932. március, 53. fejezet) Gottlieb 
Jehuda (meghalt 1973), a miskol-
ci rabbi fia szólalt meg, hangsú-
lyozva, hogy ő nem olyan jára-
tos Budán. Lindenfeld vélemé-

A budai oldal kiegyenesítése


