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Szoborkompozíciók élet-halál témára
Az embermentés egy eddig alig ismert fejezetéből

Zsinagógaavatások 
Budapesten 

és Szentendrén
Szeptember 22-én rendhagyó 
eseményfüzért tart az EMIH. 
Vasárnap 14:30-kor a „Cipők 
a Duna-parton” Holokauszt-
emlékmű mellett Tóraavatá-
si ünnepséget rendez, mely-
nek keretében két Tóratekercs 
megírásának befejezésén ve-
hetnek részt az érdeklődők.

Beszédet mond Köves Slo
mó, az EMIH vezető rabbija, dr. 
Fónagy János államtitkár, Me na
chem Margolin, az Európai Rab-
binátus vezető rabbija és Ober
lander Báruch, a Budapesti Or-
todox Rabbinátus vezetője.

Innen szervezett busszal 
lehet továbbmenni a 16:30-
kor kezdődő új, szentendrei 
zsinagóga és Cháj közösségi 
ház (Pátriarka u. 6.) mezüze-
felhelyezésére és megnyitó-
jára, ahol Myers Menáchemet 
avatják rabbivá.

A nap záróakkordja a 18:15-
re bejelentett újlipótvárosi 
ZsILIP (Újpesti rkp. 1.) zsi-
nagóga megnyitóünnepsége, 
ahol a közösség rabbiját, Gli
tzen stein Sámuelt is beiktatják 
új pozíciójába.
Regisztráció és további infor-
máció a 268-0183-as telefon-
számon, vagy a posta@zsido.

com e-mail címen.

Álomakadémia 
a Vasvári zsinagógában
Álmokról a Kabbala és a Talmud 
tükrében. Oberlander Báruch 
rabbi nyolcrészes előadássoro-
zatot indít az álmokról. 

Az első előadás szeptember 
29-én, vasárnap, Ros hásáná 
este lesz az ünnepi vacsora alatt, 
melynek címe: „A Ros hásánái, 
újévi alvás misztikus jelentése”. 
Azt követően pedig péntek es-
ténként, a szombatfogadás utá-
ni kidusok alkalmával lesznek. 
Jelentkezés: posta@zsido.com 

vagy 2680183.

Múlt héten szerdán, szeptember 
11-én nyílt meg Fekete László 
keramikus, szobrászművész kü-
lönleges kiállítása a Székely Gá
bor Lakásgalériában.

A kiállítás anyagát a művész 
szülei, Barta Éva (1916–1994) 
és Fekete Nagy Béla (1905–1983) 
1944-es embermentő tevékeny-
sége ihlette. 

Fekete Nagy Béla festő, gra-
fikus volt, a Szentendrei Iskola 
és a Szocialista Művészcsoport 
egyik alapítója, ahol a későbbi-
ekben megismerkedett a zsidó 
származású Barta Évával, aki a 
felesége lett. 1938-ban egy évig 
Párizsban éltek, és ott nyitottak 
egy kerámiastúdiót, majd haza-
költöztek, és Budán, a Henger ut-
cában alapították újra műhelyü-
ket. 1944 tavaszán, itt, a Henger 
utcában, néhány méterre a hír-
hedt Bem téri nyilas laktanyától 
Fekete Nagy Béla feleségével irat-
hamisításba kezdett: keresztleve-

leket, születési anyakönyveket és 
még sok más hivatalosnak tűnő, 
életet menthető iratot készítet-
tek. Egy szabó barátjuk, aki a nyi-
lasoknak készített egyenruhákat, 
titokban több uniformist is jutta-
tott nekik – azokba öltözve több 
tucat embert sikerült kihozni a 
pesti nagygettóból. Több embert 
saját lakásukban bújtattak. Egyes 
becslések szerint mintegy ezer-
kétszáz zsidó emberen segítet-
tek, ezzel pedig az életüket men-
tették meg. 2012. október 12-én 
a jeruzsálemi Jad Vasem posztu-
musz a Világ Igazai díjával tűn-
tette ki Fekete Nagy Bélát.

Fiuk, Fekete László 1949-ben 
született, az Iparművészetin vég-
zett, mára pedig befutott, ismert 
képzőművész, akinek porcelán 
és kerámia szobrai megtalálha-
tók a legelőkelőbb New York-i 
galériáktól a japán magángyűj-
tők szalonjáig. A mostani kiál-
lításán Fekete László a folyama-

tosan pengeélen táncoló szülei 
élet-halál törénetének a feldol-
gozására vállalkozott.

Az alkotásokban a zsidó és 
nem-zsidó témák keverednek a 
vészkorszakot oly nagyon átható 
feszültség és bizonytalanság ábrá-
zolásával. A kiállított tárgyak mel-
lett több, 1998-ban rögzített felvé-
tel is meghallgatható, melyeken a 
Fekete Nagy házaspárról szóló 
történeteket ismerhetünk meg 
személyes tanúvallomásokból. A 
kiállítás az embermentés eddig 
még ismeretlen világába kalauzol, 
emlékeztet és emléket állít.

A kiállítás szeptember 29-ig 
látogatható. A lakásgaléria címe: 
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 
46. II. emelet 21es ajtó (21es 
kapucsengő). Megtekintéséhez 
időpontegyeztetés szükséges az 
alábbi elérhetőségek egyikén: 
telefonon a +3670/3471696-os 
számon, vagy a laszfe@hotmail.
com e-mail címen keresztül.

Az életmentő művészek – Fekete Nagy Béla és Barta Éva
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Imaidők a következő hétre (szeptember 21-27.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  18.20 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 18.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 17.00 „Kérünk, bocsáss meg!” – de miért bocsátana meg 
  minden évben újra? (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Minchá, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
A nép szeme, szíve és füle

Szakaszunkban – Ki Távó (5Mó
zes 26:1–29:8.) – a zsengék be-
mutatásának szertartását, majd 
a tizedek bemutatásának rend-
jét ismerteti Mózes. Megparan-
csolja, hogy amikor átkelnek a 
Jordánon, állítsanak fel nagy 
köveket a folyóban, és írják rá 
emlékeztetőül az egész Tórát. 
Utána hat-hat törzs egymással 

szemben állva áldás- és átok-
szövegeket mond főleg olyan 
dolgokra, amiket az ember ti-
tokban tesz, és így nem derül 
fény rá. Mózes ezután megis-
métli a Leviticus végén hallatott 
figyelmeztetést (Tochécha): mi 
lesz, ha betartja a nép az isteni 
szerződést, és mi vár rá, ha, Is-
ten ments, nem tartja be.

Zsidó híradó
Máltán tárgyalt oktatási 
együttműködésről a TEV

Szeptember 9-én, a Tett és 
Védelem Alapítvány nevé-
ben Szalai Kálmán, a szerve-
zet titkára és dr. Olti Ferenc 
kuratóriumi tag folytatott 
megbeszélést Málta Oktatá-
si és Munkaügyi miniszteré-
vel, Evarist Bartolóval egy for-
málódó európai oktatási pro-
jektről, melyen részt vett Alex 
Benjamin, az Európai Zsidó 
Szövetség (European Jewish 
Association) közkapcsolati 
igazgatója és a máltai Chábád 
központ vezetői, Chaim Segal 
rabbi és Chaya Mushka Segal 
rebbecen. 

A megbeszélés fő témá-
ja a Tananyaggal és Tanköny
vekkel az Antiszemitizmus El
len című projekt volt, mely a 
közelmúltban hazánkban zá-
rult hétéves programon ala-
pul. A kezdeményezés, melyet 
idén az Európai Bizottság „jó 
gyakorlatként” ismert el, a di-
ákokat szeretné jobban meg-
ismertetni a helyi, illetve az 
egész kontinens zsidó közös-

ségeinek történelmével, tradí-
cióival és mindazon értékek-
kel, melyekkel a zsidó közös-
ségek Európát gazdagították.

Az európai projekt fő célja, 
hogy a magyar kezdeménye-
zés tanulságait átemelhetővé 
tegyék más országok tanrend-
jébe az ottani gyakorlatok tel-
jes figyelembevételével, hogy 
a társadalmi párbeszéddel se-
gítsék megelőzni az antisze-
mita megnyilvánulásokat. En-
nek érdekében a TEV folya-
matos egyeztetéseket folytat 
nemzeti és regionális oktatási 
intézményekkel. A megbeszé-
léseket konkrét javaslatok kö-
vetik, és, a remények szerint, 
a fontos témát célzó újítások 
mielőbb megjelennek a tan-
anyagokban.

Mindig van ok az örömre

A vakáció a végéhez ért. A nyár 
nyugodt atmoszféráját az új 
munkaévvel járó kihívások vált-
ják fel. Ezen a ponton sokunk-
ban merül fel ugyanaz a kérdés: 
vajon boldogok vagyunk? Nem 
lenne jobb mindig a vakáció-
nak a szabadságát élvezni, és azt 
tenni mindig, amihez csak ked-
vünk van?

Ezek mellett olyanokból is 
akad rendesen, akiknek a nyári 
szabadság csak még több meg-
oldandó feladatot hozott. Ők 
vajon miként tekintsenek az el-
következendő őszi hónapokra? 
Örömmel vagy rossz előérzet-
tel?

Eheti tórai szakaszunk ezen 
dilemma megválaszolásához se-
gít hozzá egy megvilágosító ere-
jű üzenettel: eszerint az öröm 
olyan lelkiállapot, amelyre éle-
tünknek minden pillanatában 
törekednünk kell, még akkor is, 
amikor a dolgok látszólag rossz-
ra fordulnak.

A Tóra hosszasan fejtegeti, 
hogy mi minden rossz fog tör-
ténni a zsidókkal, ha Izrael föld-
jére érve nem szolgálják Istent a 
kellő módon: éhínséget, hábo-
rút, járványokat és száműzetést 
helyez kilátásba. Azt gondolhat-
nánk, hogy ezeket a félelmetes 

büntetéseket csak az olyan sú-
lyos vétkek válthatják ki, mint 
a bálványimádás vagy az isteni 
törvényekkel szembeni lázadás.

A Tóra azonban másképpen 
indokol: „Azért, mert nem szol-
gáltad az Örökkévalót, a te Is-
tenedet örömmel és jó szívvel, 
mindenben bővelkedve”.

Ezen tórai versből való oku-
lás vált később a haszid mozgal-
mak alapgondolatává is, mely 
kimondja, hogy zsidóságunkat 
örömmel kell megélnünk, a pa-
rancsolatok teljes szívvel való 
megcselekvésén át. Sőt, ezt az 
általános örömöt, derűt még 
az olyan esetekben is meg kell 
őriznünk, mikor tudjuk, hogy a 
múltban valamit rosszul csinál-
tunk, és azon vagyunk, hogy ezt 
a tévedést kijavítsuk.

Ez különösen fontos üze-
net az őszi nagyünnepek köze-
ledtével: bár múltbéli hibáinkat 
őszintén kell megbánnunk, egy-
úttal örülnünk kell annak, hogy 
azon keresztül Isten lehetőséget 
biztosít a tsuvára, azaz a kötelé-
kébe való visszatérésre, közelsé-
gének újbóli megtapasztalására.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A szombati mécses kampány

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/

alubavicsirebbe 

Esther Sternberg a nevem, és 
az a szerencse ért, hogy Crown 
Heightsban születtem és nevel-
kedtem. Apám, Shneur Zalman 
Gourary rabbi közeli kapcso-
latban volt az ötödik rebbével, 
majd az utódjával, Joszef 
Jicchák Schneerson rabbival is, 
már 1920-tól, amikor átvette 
a lubavicsi közösség vezetését. 
Hasonlóan közel állt Menachem 
Mendel Schneerson rabbihoz, a 
hetedik rebbéhez, aki 1951-ben 
vállalta magára a Chábád moz-
galom irányítását. Úgy nőttem 
tehát fel, hogy hatalmas tisz-
teletet és szeretetet éreztem a 
rebbe iránt, és hittem abban, 
hogy a rebbe akaratát teljesíteni 
a legnagyobb megtiszteltetés és 
kiváltság.

1974. szeptember 11-én a 
rebbe egy lubavicsi nőknek ren-
dezett konferencián megáldotta 
a résztvevőket, majd arról kez-
dett beszélni, hogy rendkívül 
sötét spirituális időszakon me-
gyünk keresztül, s ezért fény-
nyel kell megtöltenünk a vilá-
got. Azt kérte, hogy indítsunk 
el egy minden zsidó nőt és lányt 
elérő kampányt, mely a szomba-
ti gyertyák meggyújtására ösztö-
nöz. Azt is elmondta, hogy ma-
napság sok nő nem teljesíti ezt 
a micvát. Egyesek azért, mert 
nem tanították meg nekik, má-
sok pedig azért, mert úgy gon-
dolják, hogy Amerikában ez már 
nem aktuális. Arra kért bennün-
ket, hogy találjuk meg ezeket a 
nőket, és vegyük rá őket, hogy 
gyújtsanak szombati gyertyákat, 
hogy e micva által töltsék meg 
spirtuális fénnyel a világot.

Emlékszem, nagyon felvilla-
nyozott ez az ötlet, és alig vár-
tam, hogy tehessek valamit ez 
ügyben. Néhány nappal később, 

másik után. A Rebbe reggel tíz 
óra óta állt ezzel a nagy súllyal 
megrakodva, és ekkor már dél-
után egy óra volt. Bár 74 éves volt 
már, magával hozta ezt a renge-
teg pénzérmét, hogy ha meglát, 
átadhassa, nehogy ajándék nél-
kül maradjanak a lányok, akik 
elkezdek szombati gyertyákat 
gyújtani.

Ebből értettem meg, hogy 
mennyire fontos volt a Rebbe 
számára minden egyes lány. At-
tól tartott, hogy ha valaki nem 
kapja meg az ajándékát jom 
kipur előtt, talán a későbbiekben 
már nem vesz részt az akcióban. 
Nagyon fontos volt a számára, 
hogy minél több szent fény tölt-
se be a világot.

Ezután rendkívüli módon 
beindult a kampány. Brosúrákat 
nyomtattunk, melyeken feltün-
tettük a gyertyagyújtási időket 
és a Rebbe által tervezett gyer-
tyatartókat is osztogatni kezd-
tünk. A gyertyatartókat Mr. 
Kupferstein gyártotta. Számítá-
sai szerint nyolcmillió darabot 
készített el a számunkra. Ebből 
érzékelhető, hogy milyen mére-
teket öltött a kampány. Ez bol-
doggá tette a Rebbét, engem pe-
dig azt tett boldoggá, hogy örö-
met szerezhettem a Rebbének és 
részese lehettem az egész világot 
bevilágító kampányának.

Esther Sternberg

sági vezetőket, hogy írják össze 
az összes lány nevét, aki magára 
vállalta ezt a micvát, hogy meg-
ajándékozhassa őket.

A Rebbe irodájából engem 
hívtak fel, és megkértek, hogy 
találjak egy megfelelő helyszínt 
a pénz átadására. Felajánlottam 
a saját házunkat, így hamarosan 
rengeteg doboznyi tízcentest 
szállítottak hozzánk, továbbá fo-
lyamatosan érkeztek az emberek 
a neveket tartalmazó listákkal, 
hogy átvegyék az ajándékukat.

Így kezdődött a kampány, 
melynek a NeSeK nevet adtuk. 
Ez a szó héberül azt jelenti, hogy 
fegyver, és a nérot sábát kodes 

dig így is tettem. Amikor sor-
ra kerültem, a rebbe szélesen 
rám mosolygott és megkérdez-
te, hogy van-e még elég tízcen-
tesem. Kicsit zavarba jöttem, 
mert arra számítottam, hogy a 
sütemény mellé egy jó évet kí-
vánó áldást kapok, és nem ér-
tettem, hogy a Rebbe miért ér-
deklődik az iránt, hogy mennyi 
pénzem van. Csak kicsit később 
esett le, hogy az ajándékként ki-
osztott tízcentesek felől érdek-
lődik. „Már csak néhány darab 
maradt” – feleltem.

Ekkor a Rebbe elkezdett tíz-
centeseket tartalmazó zacskókat 
előszedni a zsebeiből. Egyiket a 

Ros hásáná második napján a 
Rebbe fárbrengent, hászid ösz-
szejövetelt tartott, ahol bejelen-
tette, hogy minden lánynak, aki 
elkezdett szombati gyertyákat 
gyújtani, ajándékot kíván adni: 
két tízcentest, a saját pénzéből. 
Arra kérte a tanárokat és az ifjú-

(a szent szombat fényei) szavak 
kezdőbetűiből áll össze.

A jom kipurt megelőző reg-
gelen, mint mindenki más, én is 
elmentem a Rebbéhez, aki mé-
zes süteményt osztogatott. Még 
évekkel korábban szólt a Rebbe, 
hogy én is menjek el, és min-

Esther Sternberg a Lubavicsi Nők Szervezetéhez tartozó Szombati 
Gyertyák Kampány igazgatója. Az interjú 2012 júliusában készült.
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Kóser konyha

Magos 
ropogtatnivaló
Kóser gasztro rovatunk-
ban receptjeink elején min-
dig feltüntetjük, ha egy re-
cept gluténmentes. Van-
nak kifejezetten glu tén ér zé-
kenyeknek írt re cept jeink is, 
ezekből ajánlunk ezúttal egy 
sós finomságot.

párve, gluténmentes
félfél pohárral 
  a következő magokból:
hántolt, szeletelt mandula
napraforgómag
tökmag
fenyőmag
1 pohár szezámmag
1 kk. só
2 tojásfehérje
A hozzávalókat megfele-
lő méretű tálba tesszük, és 
jól összekeverjük (nem kell 
előt te felverni a tojásfehér-
jét). Ezután kiskanállal sü-
tőpapírral bélelt tepsire ra-
kosgatunk kis halmokat a 
keverékből, majd 150 fok-
ra előmelegített sütőben 10-
12 percig sütjük, amíg kissé 
megszárad, és elválik a tep-
si aljától. Tálba szedve hagy-
juk kihűlni, csak kihűlés 
után tegyük át tárolóedény-
be. Használhatunk másfajta 
magokat is, például lenma-
got vagy teljes mákszeme-
ket, érdemes kísérletezni a 
különféle ízekkel. (A tojások 
nem használt sárgáját egy 
másik, szintén gluténmentes 
desszert, a brazil eredetű, 
quindim nevű kókusztorta 
készítéséhez használhatjuk 
például fel.)

Kérdezd a rabbit
Tényleg Izrael felé vannak tájolva 

a budapesti zsinagógák? (2. rész)
Mendel fiam zsinagógai 
felfedezése – iránytűvel 

Áldott emlékű Mendel fiam egy 
pilisi hétvégén (ez a mostani 
ráckevei Duna-parti sábátonok 
elődje volt) egy iránytűt kapott 
Kun László barátunktól aján-
dékba, mert mindig azt kereste, 
merre kell helyesen imádkozni. 
Ennek segítségével arra jött rá, 
hogy a Vasvári Pál utcai zsina-
góga nincsen teljesen jól tájolva: 
ha a Tóraszekrény felé fordulva 
imádkozik, az nem egyezik meg 
Izrael irányával, ezért innen-
től mindig kicsit jobbra fordult 
ahhoz képest, ahogy a többiek 
álltak. 

Később, amikor a betegsége 
miatt már nehézséget okozott 
neki az állás, a padba fogódz-
kodva állt ima közben, mindig 
kicsit jobbra fordulva, így csak 
a bal kezével tudott támaszkod-
ni. Egy idő után már nehezére 
esett, hogy kiegyenesedjen és 
nem tudta magát megtartani 
úgy, hogy csak az egyik kezé-
vel támaszkodott – ekkor, hogy 
megóvjuk az eleséstől, két oldal-
ról korlátot készítettünk neki, 
aminek segítségével továbbra is 
az általa kívánt irányba fordulva 
tudott imádkozni.  

A napokban újra felhívta a 
figyelmemet valaki, hogy nem 
pontos a Keren Or zsinagóga 
tájolása, ezért munkatársamat, 
Klár Andrást arra kértem, hogy 
ellenőrizze le a budapesti zsina-
gógákat. Magyarországon való-
jában nem teljesen keletre, ha-
nem inkább délkeletre fordulva 
kell imádkozni, kelettől 46 fok-
ban déli irányba fordulva. Az el-
lenőrzés során kiderült, hogy a 
zsinagógák nagy része nincsen 
tökéletesen tájolva – a Vasvári 
kiemelkedik ebből a szempont-
ból, itt a Tóraszekrénytől 92 fok-
kal kell elfordulni ahhoz, hogy 
valóban Izrael felé nézzünk. A 
legjobban tájolt zsinagóga éppen 
a legrégebbi: a budavári zsinagó-

és kevés hosszú sort alakítottak 
ki, így kevésbé volt lehetőség 
hátul gyülekezni. A valódi irány 
valahol a kettő között van, így 
nem nagy különbség, hogy mer-
re áll a gyülekezet…

El kell-e fordulni 
a Tóraszekrény felől?

A pozsonyi Chátám Szofer azt 
írja (responsum OC 19. fejezet), hogy 
mindent meg kell tenni, hogy 
eleve úgy építsük a zsinagógá-

ga mindössze 12 foknyi eltérést 
mutat a pontos iránytól. 

Zsinagógák tájolása 
napjainkban

A brooklyni Williamsburgban, 
ahol én felnőttem, vannak délre 
és keletre mutató zsinagógák is. 
Édesapám, aki a pápai hitközség 
elöljárója volt, hétköznapon-
ként a helmeci zsinagógában 
imádkozott, amelynek rabbija 
Királyhelmecen (ma Szlovákia) 
volt rabbi a második világhábo-
rú után. Ez egy keskeny hosszú-
kás kis zsinagóga volt, amiben 
gyerekkoromban a rövid fal felé 
fordulva imádkoztak: elöl ült a 
rabbi, és mögötte sok-sok rövid 
sor volt. Egy pár évvel ezelőtt, 
amikor édesapámmal visszalá-
togattam ide, láttam, hogy már 
másik irányba állva imádkoz-
nak. Kiderült, hogy a rabbinak 
nem tetszett a régi elrendezés, 
mert a hátrább ülők nagyon 
messze voltak tőle, és ment a 
„smúzolás” a hátsó sorokban. 
Ezért megfordították az irányt, 

kat, hogy pontosan jó irányba 
álljanak. Csak abban az esetben 
tartotta elfogadhatónak az ideá-
lis északnyugat-délkeleti irány-
tól való kis eltérést délnek, ha 
ezt a telek elhelyezkedése min-
denképpen szükségessé tette, de 
más esetben nem tartotta elfo-
gadhatónak még ezt se. Így pl. 
a várpalotai zsinagógát meg kel-
lett volna fordítani ahhoz, hogy 
több hely legyen a női részen, de 
ezt nem engedte meg.

A fenti alapján azokban a bu-
dapesti zsinagógákban, amelyek 
nagyjából kelet felé fordulnak, tel-
jesen megfelelő a Tóraszekrény felé 
imádkozni. A Keren Or és a Vasvá-
ri zsinagóga ebből a szempontból 
kirívó, mert észak-kelet felé néz-
nek és 90 fokot kellene fordulni ah-
hoz, hogy ténylegesen jó irányban 
álljunk. Ezért azt javaslom, amit 
Mendel fiam csinált, hogy kicsit 
forduljunk jobbra az Ámidá imád-
kozásakor, ezzel mutatva törekvé-
sünket, hogy Izrael felé forduljunk 
(lásd Mágén Ávrahám uo. 3.). 

Oberlander Báruch

 Eltérés* 
Budapest –
Jeruzsálem 136°
Budavár 124° 12°
Zsilip 113° 23°
Óbuda 80° 56°
Kazinczy 75° 61°
Dohány 69° 67°
Keren Or 46° 90°
Vasvári 44° 92°

*Minden esetben déli irányban szüksé-
ges a korrekció


