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Kivonulás 
Egyiptomból

a „választott nép” útjának kezdete; erre 
rendeltetésre emlékeztet Peszach ünnepe. 
A választottság tragikumává lett a zsidó 
népnek; hatalmas erők mozdulnak meg, 
hogy e választottságot kirekesztettséggé 
tegyék, hogy az utat, melyet az Egyip
tom országából szabaduló nép a maga 
külön rendeltetésében megtett, most a 
kényszerű kivetettség tújává tegyék. S 
még a „választottság” jegyét is visszá
jára fordítja a gyűlölet: az idegenség bé
lyegévé.

Nekünk, zsidóknak ma -még erősebben 
íöl kell figyelnünk, mint más időkben, a 
..kiválasztottság” igazi értelmére. Izrael 
nem azért vált ki a népek közül, mintha 
a népi, .fajbeli egységeket végzetszerűen 
egymástól elhatárolt, egymással még 
gondolatban sem közlekedő tömeglények- 
ivek hitte volna. Kiválasztottságának, kü
lön útjának értelme az az erkölcsi -tudat, 
mely benne gyűlt ki legelőször, az a szol
gálat, melyet elsőül 'vállalt a Mindenható 
s az Általa rendelt etikai rend iránt, de 
az az erkölcsiség nemcsak Izraelé, hanem 
miden népeké egyben, s Izrael kiválasz
tottsága csak annyi, hogy eleven hordo
zója -és rriegszentelöje mind a népek kö
zött. A mostani fajelmélet is hisz kivá
lasztott népekben. De materialista szem
léletében nem tud a zsidóság erkölcsi 
eszméjéig emelkedni: meddő okoskodás
sal hirdeti minden népben, 'hogy ott a ki
választottság, a felsőbbrendűség s a töb
biek mind csak azért élnek, hogy a maga- 
sabbrendű, kiválasztott fajt szolgálják, 
melynek választottsága egyszerűen ab
ban áll, hogy uralkodni akar. A faielmélet 
választottság-tana ez: ti vagytok a vá
lasztottak, nektek minden szabad, amit 
másnak megtiltotok. A zsidó kiválasztott
ság így beszél: ti vagytok az Ur válasz
tott népe, nektek nem szabad mindaz, 
ami másnak meg van engedve, mert ti- 
nektek meg kell szentelnetek magatokat 
az Ur előtt.

Szabadság ünnepe
Az egyiptomi rabságból való felsza

badulás ünnepe évezredeken át minden
kor a zsidó szívek legmélyét mozgatta 
meg. Hiszen a zsidóság hosszú, szenve
désekkel teljes története során éppen 
azt tanulhatta meg legteljesebben és 
legfájdalmasabban, mit jelent a szabad
ság, mit az elnyomás: mit jelent a val
lás szabadságáért vívott küzdelem, s 
ezenkívül még a puszta életért, az 
anyagi életlehetőségért vívott harc. Hol 
ilyen, hol amolyan értelemben, szinte 
mindig s mindenütt szabadságharc volt 
a zsidóság élete, már a maga országá
ban is. Küzdenie kellett hol a vallási, 
hol az állami létért, hol pedig, a szét- 
szóratottságban, a vallásért és a puszta 
életért is. S e küzdelem nyomasztó igá
ját könnyebbé tette a peszachi emléke
zés. a felszabadulás ünnepe.

A szabadság itehát legféltettebb, leg
veszélyeztetettebb java a zsidóságnak. 
De hogyan is érzi a mai zsidóság e leg
főbb javának értékét? Az utolsó évszá
zadban a polgárjogok teljességéért ví
vott küzdelem volt a fő jellemzője a 
zsidó szabadságtörekvésnek. Mi ezt a 
küzdelmet történetileg szükségszerűnek 
tartjuk, de nem ismerjük félre azokat a 
kinövéseket sem. melyekkel együttjárt a 
zsidóság újabb fejlődésében. Elsősor
ban a hagyományos vallásos érzület 
gyengülése volt érezhető a polgári tár
sadalomba való beilleszkedés nyomán; 
a gettónak meg kellett szűnnie, mert

S ezért >a zsidó választottsás sohasem 
fordult, nem is fordulhatott gyűlöletté a 
többi népek ellen. Hisz egész rendelte
tése. hogy ama népeket is megvilágo
sítsa az igaz erkölcs fényességével. Célja 
nem a 'hatalom, hanem a szolgálat. S 
ezért a zsidó minden országban hűséggel 
dolgozik annak a népnek a boldogulásá
ért, .mely befogadta; hazájának érzi a föl
det, melyben apái nyugosznak. melyet 

így hozta magával a társadalmi haladás, 
az emberi szabadságjogok fokozatos 
megvalósulása, de a zsidóságnak nem 
minden rétegét érte felkészülten ez a 
változás: voltak olyan csoportjai, me
lyek káprázó szemmel, tanácstalanul ál
lottak az új szabadabb világban, melyre 
még nem voltak érettek, s e tanácsta
lanságban éppen azt áldozták fel, ami 
új társadalmi helyzetük teljes értelmét 
is megadta volna: zsidóságukat. így 
váltak le a polgárosodó zsidóságról 
gyönge, felemás rétegek, az asszimiláció 
áldozatai, akik sem itt, sem pedig amott 
nem tudtak elhelyezkedni. Pedig maga Z't 
a probléma, a zsidóság elhelyezkedése a 
polgári társadalomban, nem megoldha- . 
tatlan; aki zsidó öntudattal érzi a maga 
helyét a modem polgári kultúrközösség- 
ben, annak nem kell e kultúrközösség 
szellemi javainak birtokában sem meg
zavarodnia zsidóságának örök valósága 
és értékei tekintetében.

Voltak más zavarok is. A zsidó kö
zösség belülről is változásokon ment ke
resztül. Belső fölépitésében, formái
ban a polgári demokrácia alkotmányos 
elveit próbálta keresztülvinni. Ez sem 
sikerülhetett zavartalanul és minden 
vonatkozásban. Az a demokratikus sza
badság, a legtöbb országban, különösen 
a Rajnától keletre, sohasem volt teljes; 
és a zsidóságon belül gyakran éreztük 
itt is, ott is azt a visszahatást, hogy 
akik hatalomhoz és hatáskörhöz jutot- 

raunkája felvirágzáshoz segít; ragaszko
dik a nemzethez, mellyel sorsa összefo- 
nódott. A kiválasztottság pedig nem ide
geníti el a népektől, melyek közt elsőül 
jelent meg. mint a tiszta erkölcs vallá
sának követe, han'em ellenkezőleg, mély
séges közösséget hoz létre Izrael és mind 
a népek között, mert Izrael erkölcsi ki
választottsága a föld minden népeit szol
gálja.
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tak a kifelé mindenkor védekező és 
mindenkor > veszélyeztetett zsidóságon 
belül, ezt a hatalmat és hatáskört, ön- 
ikényeskedésre. hatalmaskodásra hasz
nálták fel. A zsidóság, mely mint kö
zösség a maga számára demokratikus 
jogokat követelt, a maga sorain belül a 
demokratikus berendezkedés szellemét 
csak ritkán tudta megvalósítani. Ezzel 
nem akarjuk csorbítani annak a békés 
harcnak értékét, melyet a zsidóság jo
gainak elismertetéséért vívott, mert ez 
a harc igaz és emberi. Csak azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy ugyanakkor, mi
kor kifelé demokráciát .kívánunk, illő 
volna annak szellemét befelé, a saját 
sorainkban is megvalósítanunk-. Vala
hogy nem vág össze a polgári jogok tel
jességének követelése, meg kritikai el
lenőrzés elnémítása; a szabadságra való 
igény, meg a középponti adminisztratív 
hatalom arányainak határtalan kiszéle
sítése. Es valahogy nem stílszerű az 
sem, hogy a sajtószabadság tiszteletét 
befelé, a zsidóságon belül mindig csak 
olyankor és oly célzattal emlegessük, 
mikor az igazi cél az elméletben oly na
gyon tisztelt sajtószabadság gyakorlati 
elnémítása. Ilyesmire volt példa nem is 
olv régen, magunk is tapasztalhattuk. A 
megtorlás és elnyomás eszközeit éppen 
nem válogatós módon akarták alkal
mazni mindenkor tárgyilagos, mindén
kor megokolt kritikánkkal szemben, s 
a sztereotip beveeztés mindig ez volt: 
ől< tisztelik a sajtó szabadságát. Termé
szetesen ‘csak elméletben, ameddig nem 
zavarja a hatalom nyugodt álmát. De 
menten megtorló eszközöket keres a 
megbántott hatalom, ha csak annyi tör
tént is, hogy tárgyilagos véleményt 
mondtunk például arról, hogy- egy min
taszerű intézményünknek, mely eddig 
mentes volt minden politikai, hatalmi 
törekvéstől, meg kell maradnia abban 
a tisztaságban, amelyben mostani veze
tői eddig megőrizték. Nem akarjuk to
vább részletezni ezeket a dolgokat. Nem 
szeretjük a mellveregető pózokat és nem 
csinálunk belőle hangos érdemet, hogy 
igazságunkért kiállunk. A jövő egész
séges fejlődésére bízzuk azoknak az 
igazságoknak érvényesülését, melyeken 
zsidóságunk erőteljes, igaz és egyenes 
fejlődése épül.

Ha elmélyedünk kissé a Szabadság
ünnep tanításába, könnyen felismerhet
jük, hol a ferdeség, s hol kell a zsidó
ságnak, — a magyar zsidóságnak is — 
a helyes utat megkeresnie. A zsidóság, 
mikor felszabadult egyiptomi rabságá
ból, nem a féktelen, korláttalan szabad
ságot kereste. Azért akart szabad lenni, 
hogy híven szolgálhassa L'rát, az Örök
kévalót. A zsidó szabadság-eszme tehát 
szolgálatot jelent —de nem külső, nem 

anyagi és adminisztratív eszközökre tá
maszkodó hatalom szolgálatát. Mózes 
Tanítónk óta a zsidóság vezetőinek azo
kat fogadta el. akik megtanították az 
igaz vallás ismeretére, akiket jámbor
ságuk és szellemük a legfelsőbb törvény 
hivatott magyarázóivá tett. Ezek voltak 
a zsidóság vezetői, s ezt és csak ezt a 
vezetést ismerte el a zsidóság. S még 
az ily vezetők sem tekintélyükre hivat
koztak. hanem belső meggyőződésük 
szilárdságára. A szóbeli tan nem tör
vények kodifikálásából áll, hanem fel
sorolásából azoknak a véleményeknek, 
melyekhez az egyes tanítók és tudósok 
jutottak, mikor az írott tan igaz értel
mét keresték jámbor alázattal.

Csak az ily vezetésnek van a zsidó
ságban létjogosultsága, mert az ily ve
zetésben testesül meg a Peszach sza
badság-eszméje: szabadság a szolgá
latra — az örök vallásos és erkölcsi esz
mék szolgálatára: szabadság a külső ha
talomtól. szolgálat az örök és felső ha
talom iránt. S azért foglaltunk állást 
mindenkor az orthodoxia jogainak el
ismertetéséért. mert a szabadságnak és 
vezetésnek ezt a peszachi elvét tisztán 
az orthodoxia valósítja meg. Ezzel a 
megállapítással nem akarjuk kisebbí
teni a kongresszusi zsidóság valóban 
hivatott és igaz vallásos szellemben élő 
lelki vezetőinek érdemét: hisz különö
sen vidéken a legtöbb helyen ez a ve
zetés, ez a szabadság; érvényesül ma is. 
Am meg kell mondanunk, hogv a leg
utóbbi idők fejlődése a kongresszusi 
zsidóságban azt az irányzatot tette 
erősebbé, mely ellentétben a vidéknek 
még hagyományos felfogásával és viszo
nyaival csak azt a vezetést és szolgála
tot ismeri, melyet a külső adminisztra
tív hatalom kényszerít ki, és azt a sza
badságot. .mely a vezetés elvének a val
lás és hagyomány erőitől való függet
lenségét jelenti. Ezért foglaltunk állást 
a hagyományos érzületű közösség kivá
lásának megkönnyítéséért, ezért tartjuk 
szükségesnek az orthodoxia és a hagyo
mányos érzületében még töretlen kong
resszusi zsidóság erősítését. Ezért fo
gadjuk el a Peszách tanítását: a sza
badság népe vagyunk, melynek a sza
badság a vallás örök értékeinek szolgá
latát jelenti.

Orthodox penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén, 350 méter 
magasságban, az 59-es villlamosmegálló 
állomástól 10 percnyire. Gyönyörű ter- 
raszkilátás, elsőrendű ellátás 
dlét*s  koszt a peszachi ünnapaken. 
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenhetiidegeit friss erőt merít

A KRAUSZ PENZIÓBAN
Budapest, I., Torbógyi-ut 112. síim.

Telefon: 65-2-75. 

Aki mélységek fölé hajolt
Az Éj szennyesét a földre szórta, 

villámhasitott felhők vére folyt, 

százados jegenyék dőltek porba 

s a riadt nyáj szűk akolba szorult

Pokoltűz per zselé a világot, 

különös láz marta a lelkeket, 

a föld lávát izzadt s pogány lángok 

gyúltak a legszentebb oltárok felett.

Pokolgőzt okádott ezer hegytorok, 

mocsárba fúltak az isten-ulak, 

vád és kétség közt ingadozó papok 

tárták-zárták a lélek-kapukat.

Ujjam merészen fonta át a lantot, 

vacogva kértem Istent, tegyen csodát: 

sűrű világköd nyomja el a hangot 

s béklyózza a szemet, mely a jövőkbe lát!

Puffadt senkik üres fejére lopják 

profán kezek a zseni virágait 

s koncul dobva a Múzsák koszorúját 

cicomázzák c Betű bárcasait!

Isten hegyéről néztem a bomlási: 

lent a völgyben pokoli torna folyt!

Az egek visszaverték a zsibongást 

s az arcom a mélységek fölé hajolt.

Szemem mélységekbe, lélek-mélyre 

hullt, hol a hitnek örök lángja ég, 

ahol a vérnek még van zenéje 

s az öntudatnak van zsarátja még:

E tüzfényben szépült meg arcom 

s lelkem érintve Isten lábnyomát, 

elfeledtem ezernyi kudarcom 

s ujult reménnyel indultam tovább.

Azóta bibliás karok vezérlik

a lelket, melynek annyi vágya volt...

De szive egy könnyes dalon elvérzik 

annak, ki mélységek főié hajolt.

Lakos András

Niszán
A szabadság hónapja, mely a Pe

szach ünnepét hozza a zsidó községekbe 
és házakba. sokszor fájdalmas esemé
nyeknek is volt ideje. Hatvannyolc éve 
múlt, hogy a Gezérasz ho-rauim, a „pász
torok Szerencsé tlensége* 1 néven ismert 
paston-reaux-mozgalom egy keresztes had
járat ürügye alatt pusztította el Francia, 
ország és Észak-Spanyolország zsidó 
községeinek nagy részét. Számos vérta
núja volt az üldözésnek, mely egy exal- 
tált pásztorifju lázas vízióitól nyerte ne
vét. Az Avignonban székelő XXII. János 
pápa erélyes fellépése megállította a 
romboló áradat útját, miután Ibn Uerga 
krónikus közlése szerint 120 gyülekezet 
szenvedett megmérhetetlen kárt és a nép 
szenvedély a nemesség és papság ellen- 
is kezdett fordulni.
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A megőrzés éjjele
Irta : Dr. Kecskeméti Ármin 

makói főrabbi, a szegedi tudományegyetem m. tanára

így nevezi a Szentírás a peszách est
jét. Bölcseink arra vonatkoztatják az 
elnevezést, hogy' meg volt védve „maz
zikin” a kártevő, rossz szellemektől. 
Mély gondolat rejlik e magyarázatban. 
Azt jelenti, hogy a peszach eszméje ak
kor hamisítatlan, ha nem férkőznek 
hozzá démoni erők; a szabadság csak 
akkor igazi és teljes, ha nem uralkod
nak a lelkeken a hazugság és előítélet 
rossz szellemei. A politikai szabadság 
nem minden. Szükség van erkölcsi föl
szabadulásra is, hogy ne nehezedjék az 
emberi gondolkozásra vallási és faji tü
relmetlenség. Hiába adnak jogot, hasz
talan hoznak törvényt és vigyáznak az 
élet- és vagyonbiztonságra, ha a feleke
zeti viszály' és a társadalmi gyűlölködés 
magvait hintik el a lelkekbe.

A szabadsággal nem fér össze a 
..mazzikin” érvényesülése. A hazasze
retet és a tudományos igazság mezét 
öltenek magukra az üldözés s elnyomás 
veszedelmes jelszavai, azok a démoni 
elméletek, melyek a hazugság és tudat
lanság szülöttei. Ideje volna már, hogy 
a nemzetek és társadalmak megszaba
duljanak a gonosz szellemnek, az elő
ítélet és gyűlölködés átkától. Mikor tö-

Sussmann Viktor budapesti orthodox rabbi:

“Sojmér, má mi Lájló ?“
Sábbosz hággódol délelőttjén zsúfolásig 

megtelt a budapesti orthodox hitközség 
Kazinczy utcai főtemploma. ‘Ájtatos, jám
bor zsidók feszült figyelemmel hallgatják 
Sussmann Viktort, a község elismert nagy 
tudású papját, amint beszédre nyílik ajka.

Jesája XXI. fejezetének 11—12 szaka
szát választja beszédének textusául:

— A zsidó nép felkiált Széir miatt. 
Panaszkodik, midőn szól: „Sojmér, má mi 
Lájló? Sojmér, má mi Lél?” — Miért 
ezen kegyetlen éjszaka és örökké-e tart 
ezen sötét, szenvedésekkel teli, végelát
hatatlan, fekete éj? Kérdezzük a Hágájá
val: „Má nistánó hálájló házé, rnikol há- 
lélójsz? Hálájló házé kiiloj morojr."

— Ezen C.alutnak nyomasztó gondok
kal terhes, keserűségekkel teli éjszakája 
meddig fogja még a zsidó népet gyö
törni? Válaszol az Örökkévaló: „Megér
kezett niár a reggel és az éj is Ha fo
hászkodva fohászkodtok, térjetek meg és 
jöjjetek hozzám.” 

rik meg a varázs? A peszách keserves 
szolgaságra emlékeztet. A mazzikin vi
lága is rabság; megalázó s szenvedéssel 
teljes. Mikor hullnak majd le a lelkek- 
ről a szégyenletes szolgaság bilincsei? 
A rossz szellemek béklyóitól való sza
badulást fökép a templomtól és iskolá
tól várhatjuk. Ha minden templomban 
és iskolában emberszeretetet fognak ta
nítani és nem a máshitűek, más fajbe
liek lenézését, akkor lassanként eltűn
nek a rossz szellemek.” Ha minden 
templomban és iskolában békés együtt
élésre, testvériességre, egymás megbe
csülésére fognak buzdítani s nevelni; ha 
a vallás és tudomány kérlelhetetlenül 
fogja irtani az erkölcsi pogányságot, 
hogy véget vessen a gúny és becsmér
lés kórságos divatjának, akkor remél
hetjük a közvetlen gyógyulását.

A templomon és iskolán át vezet az 
út a nagy emberiségi peszachünnephez, 
a lelkek fölszabadulásához, hogy ne a 
vér, a büszkén emlegetett, de az euró
pai nemzeteknél százszorosán kevere
dett vér legyen a jel, jogcím a polgári 
elismertetésre, érvényesülésre, hanem 
mindenkinek az egyéni értéke: jelleme, 
hazaszeretete, tudása és tisztes mun
kája.

— Vándor xaiaván haladt egyszer tik
kasztó melegben. kihalt sivatag közepén. 
Egyik utas, a fáradságtól és a szomjú
ságtól gyötörve, egy éjszaka mély álom
ba merült. Ataludta az egész éjszakát, 
valamint a rákövetkező nappalt és csak 

a második éj közepén riadt fel. Almából 

I DEUTSCH ÁRUHÁZ
festék, háztartási és illatszer osztályának árjegyzék kivonata 
BUDAPEST, VIII., TELEKY-TÉR 1. — TELEFON: 40-7-79.

Takarításhoz i
1 liter benzin, nehéz — — 40 fii!.
1 „ terpentin pótló------- 44 „
1 kg. padló beeresztő — — 40 ,,
1 drb. parkettkefe------— 44 ,,
1 padlóviasz — — — 14 ,,
1 dkg, padlósárgitó anilin — 06 „
1 drb. súroló kefe------------ 14 ,,

Festéshez i
1 kg. olajfesték (5 színben) 88 .,
Rendeléseket háxhox sxállitunk. 

felébredve, újból sötétség vette körül és 
az égből újra csillagok szikráztak. Szólt 
társaihoz: Mily' hosszú ezen éjszaka, 
csak nem akar véget érni. Felkeltek tár
sai: Eelmult már az éjszaka, csak te egy 
napot is átaludtál. így szól hozzánk az 
Örökkévaló: Ezen éj csak látszólagos, 
mert az éj már nappal után következett. 
Volt úgy, midőn csak rajtunk mulloít, 
hogy a nap világossága felderüljön fe
lettünk. Ha megtértünk volna az Örökké
valóhoz és imádkozva szívünk megvilá
gosodott volna, akkor az éj sötét felhői, 
a felkelő Nap sugarai által szétoszlottak 
volna.

— Midőn kivonultunk Egyiptomból, az 
Örökkévaló gyönyörű szimbólummal mu
tatta -meg .a zsidó népnek a jövőben való 
sorsát. Amint írva áll: „És az Örökké
való haladt -előttük nappal felhőoszlopban 
mutatva nekik az utat és a sötét éjsza
kában tűzoszlopban és így mutatta az 
Örökkévaló az útat nappal és éjjel.” A 
zsidó nép az élet viharai között és az őt 
környező veszdelmek között csak úgy 
tud fennmaradni, ha tudatában van an
nak, hogy helyzete mindenkor ideiglenes 
és nem állandó!, ha a sors mosolygó ar
cát fordítja felé, anyagi és társadalmi 
helyzete kedvező, úgy ne feledkezz meg. 
Te zsidó arról, hogy az csak látszólagos 
kártyavár. Egy fuvallat és összedőlhet a 
megingathatatlannak vélt épület. Az 
örökkévaló, midőn a Nap sütött felettük, 
a tovatűnő felhővel szimbolizálta a Nap 
ideiglenes voltát. Viszont romolhat a 
zsidó nép helyzete bármily erősen, tá
madhatnak kegyetlen és elszánt ellen
ségei és -tombolhatnak körülötte a vad, 
vérzivataros hullámok, melyek egzisz
tenciájukat megsemmisítéssel fenyegetik, 
akkor Te zsidó ne feledd el az Örökké
való tűzoszlopát, mely a feneketlen szu
rok sötétség mélyéből a láthatár szélén 
telmagaslik a csüggedők, reményvesztet
tek előtt! Az Örökkévaló tüze világít né- 
künk a sötét éjszakában! — Ezen két 
oszloppal mutatta az Örökkévaló az útat 
„éjjel és nappal”.

Háztartási cikkek a
1 kg. mosószóda — — — 12 fill« 
1 „ mosópor (amóniák — 26 ,,
1 lit. denaturált szesz — — 78 „
1 ,, petróleum — — — — 22 ,,
1 kg. keményítő I. — — — 56 ,,
1 ív csiszolóvászon------- 14 „
1 csomag faszén — — — — 14 ,,
1 csomag gyufa — — — — 52 ,,
1 drb. kézi seprű — — — 24 ,,
7 „ V-í kg. szappan (II rendű) 88 ,,

Kérem a címre Ügyelni I
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— Ezen feladat, hogy a zsidó népben 
a lelket, a kitartást és a bizalmat meg
tartani. elsősorban a vezetőkre hárul. 
Mint a Krónikás Cap XV. 1—23. szaka
szában írva áll: „Es fellépett Assza előtt 
és szólott: Az Örökkévaló veletek van, 
ha Ti vele tartotok és, ha felkeresitek, 
megtaláljátok őt. és, ha elhagyjátok, el
hagy ő is benneteket. Sok idő múlt cl Iz
rael fölött az igazságtalan Istennel. Nem 
volt tanító pap és nem volt tan”. A zsidó 
pap és a zsidó vezető feladata, hogy a 
csiiggedőkbe erőt öntsön, az elesetteket 
felemelje és az ingadozókat megerősítse. 
Ha ..hosszú idők múltak el Izrael fölött” 
és Izrael akkor felveti a kérdést, hogy 
tahin Isten nem volt igazságos hogy any- 
nyira elhagyott bennünket? akkor annak 
magyarázata, hogy ..nem volt vezető pap 
és nem volt Tan”. Az a feladat hárul 
iri'iden vezetőre, hogy felismerve a kor 
különböző eszmei áramlatait, melyek a 
világosság leple alatt jelentkeznek, a 
zsidó hit lámpásánál ezen nézetek és esz
mék hamis és veszdelmes voltát megvi
lágosítsák.

— Dávid király 35-ik zsoltárában ol
vassuk: ..Kegyességed hatalmas, mint 
hegyek. Örökkévaló, feneketlen mély
ségű, ítéleted". Ehhez bölcseink a követ
kező magyrázatot fűzik: „Kegyességed” 
ez a test csapásai. ..ítéleted feneketlen” 
ezek a ház csapásai. Mint tudjuk az e heti 
Szidrákbói, hol fel vannak sorolva a kü
lönféle csapások, melyekkel az Örökké
való a zsidó embert, vagy a zsidó házat 
felkeresi. A szóitok ennek kapcsán meg
ragadta az alkalmat, hogy felemelje sza
vát az utóbbi időkben, sajnos, egyes kö
rökben elharapódzott késsel való borot
válkozás bűne ellen, mely a Rambam 
szerint (kinek most ünnepük 800. éves 
születési évfordulóját) ötszörösen oly bűn 
mint a disznóhús fogyasztása és vannak 
egyesek, kik ily megborotvált arccal ül
nek le édesapjuk Szeder-asztalához. 
Azonban az ily bűnök részére könnyebb 
a megértés, míg a családi élet és a zsidó 
ház felépítése körüli szabályok elhanya
golásának következményei, sajnos, sok
kal- sukkal súlyosabb és generációkra ki
hatók. Ezért, míg a fenti csapásoknál ele
gendő. ha az. illető a bajból kigyógyul, 
bűnét leveti magáról, addig a háznál írva 
van. hogy azon ház. ahová e baj bele
ette magát, menthetetlen és azt gyöke
resem le kell rombolni és így ennél „fe
neketlen mélységű” az isteni ítélet.

Adja az Örökkévaló, hogy a most 
közelgő Pcsszách-ünnepen magunkba 
szálljunk és heteljesedjen rajtunk az írás 
szava: ..Szólt az őr: Elérkezett az éj
szaka elmúltával a reggel!”...

Tíz éves a jeruzsálemi egyetem
Az egész világ zsidóságának egyik 

legértékesebb szellemi fóruma, a jeruzsá
lemi, nemrégiben érte meg fennállásának 
tizedik évfordulóját. A legelőkelőbb an
gol újság, a Times, ebből az alkalomból 
vezető helyen emlékszik meg .az egye
tem eddigi kultúrmunkájáról, felépítésé
ről és jövő feladatairól. Mint ismeretes, 
a jeruzsálemi egyetem elsősorban nem 
diplomát osztó, hanem a kutatást és tu
dományos képzést szolgáló főiskola: két 
teljesen kiépített fakultása a szellemi tu
dományokat és a zsidó tudományokat 
műveli, míg a természettudományi fa
kultás most áll szervezés alatt. Legújab
ban kezdődtek meg az orvosi fakultás 
alapításának munkálatai. Az egyetem ma 
még kicsiny és nem bővelkedik anyagi 
javakban. Tanári testületé 20 professzor
ból. 27 magántanárból és 35 asszisztens
ből áll: a hallgatók száma 300. Legim
pozánsabb része a könyvtár, mely 300 
ezer kötelével a legkiválóbb tudományos 
intézetek legyike. (Megjegyzi a Times, 
hogy a könyvtár alapításának nyolcadik 
évfordulója egybeesett a berlini könyv
égetéssel.) Az egyetem feladatai tekinte
tében még nem alakult ki egységes irány
zat. Van olyan tendencia, mely az egye
temet ki szeretné fejleszteni oly irány
ban, hogy a különböző országokban ne
hézségekkel küzdő zsidó hallgatók és ta
nárok elhelyezkedést találjanak benne; 
egy más felfogás szerint az egyetemnek 
Palesztina szükségleteihez alkalmazkodva 
a szabad foglalkozásúak kiképzésére kel
lene törekednie; a harmadik, jelenleg 
uralkodó irányzat szerint az 'egyetem fel
adata a zsidó szellem és a tudományok 
művelése elsősorban elméleti alapon. Ezen 
a téren nagyszerű eredményeket ért el 
máris az egyetem, -- melynek tanárai 
sorában különben magyar tudós is van, 

HDD üllSUSll ÍPIIt“zer^
A felügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő 
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gyakorolta.
A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális fel
ügyelet teljes etejü biztosilék arra, hogy az áru és igy kiilönösKépen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.

O 58ÜSS*?  tehát a legvallásosabb emberek is a
SsWKa Sifa SíéS legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRANCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest. 113, postafiók 5. Telefon: 68-8-45.

dr. Fekete Mihály, a kiváló matematikus 
szentélyében — mely büszkén dokumen
tálja a zsidóság helyét az egyetemes érni 
béri kultúrában.

Genf küzdelme az antiszemitizmus ellen
Géni .kanton tanácsa rendeletet bocsáj- 

tott ki. melyben szigorúan eltiltja a zsidó 
faj vagy felekezet elleni izgatást és ál
talában minden oly sajtómegnyilatkozást, 
mely alkalmas arra, hogy vallási érzüle
tet sértsen vagy bántó módon támadjon 
meg bármely csoportot vallása vagy szár
mazása miatt. A rendelet kifejezetten 
megemlíti a L’homme die droite és Réac- 
tion című antiszemita lapokat és betiltás
sal fenyeegeti meg őket arra az esetre, 
ha tovább folytatják a zsidóellenes izga
tást. Hasonló rendeletét adtak ki Basel 
és Solothinrn kantonok is.
A nemzeti szocialista lapok zsidó hirdetői

A pormerániai nemzeti szocialista lap
kiadók elhatározták, hogy ezentúl nem 
fogják közölni zsidó vagy ..nem-árja” cé
gek hirdetéseit. Az egyik pártlap, mely 
ezt a önfeláldozó határozatot kommen
tálja. rezignáltál! jegyzi meg. hogy a faj
hűségnek ily nemes példája Pomeránián 
kívül seihol sem talált követésre.

Olasz fascista delegátus az 
antiszemitizmus ellen

Nemrég folyt le Amsterdamban a fas
cista pártok nemzetközi konferenciája. 
Az olasz delegáció vezetője, Coselschi 
képviselő, a sajtónak adott nyilatkozatá
ban kijelentette, hogy a világfascismus el
ítéli minden osztály vagy faj elnyomá
sát és általában elveti a fajelméletet. A 
mozgalom célja éppen az osztályok és 
fajok együttműködése. Egyetlen faj 
uralma a többi felett materialista szem
léletből származó követelés, mely ellen
tétben van a szellemi közösségek kiala
kulásával.
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jánosi Engel József udv. tanácsos, 
pécsi községkerületi elnök — a
„Zsidó Elet"

Igen tisztelt Főszerkesztő Úr!
Ouo usque tandem? Meddig akarnak 

még harcolni? Meddig fog még „késni 
az -éii homályban” régi vágyunk: a 
béke — az őszinte tartós béke? Felté
telezhető volt, hogy a kongresszus le
zajlásával lecsendesednek a szenvedé
lyek hullámai és kölcsönös jóakarattal 
található egy ..platform” az együttmű
ködésre. Es mit kellett látni? A budai 
chevra-választásokról botrányokat em- 
lítenek a lapok, különféle gyanúsítá
sokkal és fenyegetésekkel spékelve! Itt 
■s lehet, mint Pilátus, kérdezni: „Hol 
az igazság?” Idézni kell az első „Pe
rek” 3. versét: „Ne legyetek olyanok, 
mint a szolgák, kik gazdájuknak azért 
szolgálnak, hogy bért kapjanak, hanem 
azon szolgákhoz hasonlítsatok, kik uruk
nak szolgálnak anélkül, hogy jutalmat 
várnának”.

A Budai Hitközség jogorvoslattal 
élt az Országos Gyűlés sérelmes 
határozatai ellen
A csütörtöki közgyűlés azonosította magát 
az elöljáróság felfogásával

Az autonómia-pártnak a múlt heti 
chevra-választáson aratott győzelme 
éreziette hatását a budai hitközség ápr. 
11-én, csütörtökön este tartott közgyűlé
sén is. Az autonómista képviselőtestületi 
tagok zsúfolásig megtöltötték a tanács
kozó termet, az unionisták szárnyuksze- 
-etten, kedvteleniil tanakodtak vezérük
kel. Alapi Béla igazgatóval. Szántó Jenő, 
■ ! lemondott alelnök nem is jelent meg a 
közgyűlésen, amelynek szenzációja dr. 
Kriszháber elnöknek, a kongresszus lefo
lyásáról szóló klasszikus közvetlenségé 
és tárgy ilagosságú beszámolója volt. Mi
kor az elnök jelentés végeztével a kép
viselőtestület tudomására hozta, hogy 
jogorvoslattal élt illetékes helyen az Or
szágos Gyűlésnek a budaiakra sérelmes 
határozatai ellen: a közgyűlés lelkesen 
tüntetett mellette és helyeslöleg járult 
hozzá a nagy fontosságú elhatározáshoz.

Este fél 7 órakor nyitotta meg Krisz
háber Adolf dr. elnök a Zsigmond utcai 
székház dísztermében a képviselőtestület 
rendes közgyűlését. Elparentálta a hit

tiszta fegyvereiről
Békejelként volt tekinthető az a szép 

levél a „Zsidó Élet” március 30-iki szá
mában, melyet Hartsteín Lajos, az Or
thodox Központi Iroda ügyvezető el
nöke igen tisztelt Főszerkesztő úrhoz 
intézett, mely levélben lapjának kiváló 
munkájáról nyilatkozik. Szóról-szóra 
aláírom azt, mert tudom és meggyőződ
tem róla, hogy mindig a zsidóság ér
deke lebeg szemei előtt, hogy a szán
déka, -valamint a harcban használt fegy
verei tiszteik, működése önzetlen és 
azért Ön a citált Perek mondata má
sodik kategóriájába sorozandó.

Kívánom, hogy a hazai zsidóság e 
hűségét és önzetlenségét kellőként mél
tányolja és maradtam

Pécs. 1935. április 11.

kiváló tisztelettel
jánosi Engel József

község halottait: Dr. Weber Adolf egy
kori elnököt, Danneberg Miksát, dr. Szi- 
don G. Károlyt, dr. Frommer Zsigmondot 
és özv. Augenstein Dávidnét. Bejelentette 
Löwy József képviselőtestületi tag nagy- 
szivű elhatározását, hogy az újlaki tem
plom falába illesztett művészi kivitelű
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emléktáblát készített dr. Edelstein Ber
talan főrabbi emlékének megörökítésére. 
A hitközség méltó módon vette ki részét 
Maimuni Mózes születése 800. évforduló
jának, a jeruzsálemi héber egyetem fenn
állásának tizedik évének, valamint II. 
Rákóczi Ferenc halála 200. évfordulójá
nak megünnepléséből. Üdvözölte Kecske
méti Lipót dr. váradi főrabbit, a magyar 
zsidóság büszkeségét, hetvenedik szüle
tésnapja és dr. Patai József főszerkesztőt 
a „Múlt és Jövő” három évtizedes fenn
állása alkalmából.

Az 1934. évi zárószámadásokat Auer 
Róbert pénzügyi elöljáró ismertette, meg
győző szakszerűséggel mutatva rá az 
elöljáróság okszerű gazdálkodásának 
megnyugtató eredményeire. Alapi Béla 
szólt elsőnek a zárószámadásokhoz. majd 
Nagy Elemér utasította vissza a hitköz
ség helyzetéről terjesztett felelőtlen va
lótlanságokat. Gesztes Ferenc, az auto
nómia-párt elnöke fejtette ki ezután talp
raesett beszédben, hogy a budai hitköz
ség helyzete abszolút konszolidált, köte
lezettségeinek pontosan tesz eleget, 
semmi idegen beavatkozásra szükség 
nincs. Minden ellenkező beállítás célzatos 
kitalálás és a fúzió híveinek kivan szol
gálatot tenni. Konkolyt hintenek az ös- 
választók közé, akiknek ezzel szeretnék 
szuggerálni, hogy be kell olvadni a pesti 
hitközségbe. Megnyugtathatja a budai 
testvéreket, hogy az autonómia túl fogja 
élni a kortézia mesterkedéseit. A budai 
hitközség pénzügyi konszolidáltsága an
nál figyelemreméltóbb, mert a kitűnően 
működő adófelszólamlási bizottságok 
szem előtt tartják, hogy csak annyi adót 
vessenek ki a hitközség tagjaira, ameny- 
nyi az adminisztráció zavartalan menetén 
túl a budai zsidóság nagy kulturális cél
jait is biztosíthatja. Még Kozma Bernát 
utasította vissza a célzatos támadásokat, 
köszönetét mondott az elöjáróságnak ön
feláldozó munkájáért, mire a közgyűlés 
a zárószáma-dásokat elfogadta és a fel
mentvényt az 1934. évre úgy az elöljáró
ságnak. mint a számvizsgáló bizottságnak 
megadta.

Most következett a közgyűlés szenzá
ciója. Dr. Kriszháber Adolf elnök ismer- 
mentette azt a sziszifuszi küzdelmet, me
lyet az Országos Gyűlésen a budai hit
község érdekeinek védelmében szinte 
egymagában, mindössze Bíró Géza cliev- 
ra-elnöktől és némileg Róna Miklós volt 
elöljárótól támogatva kifejtett. Párhuza
mot vont az 1868. évi harmadiél hónapos 
és az idei 5 napos kongresszus között. A 
rabbiknak állandóan érezniük kellett a 
velük szemben mutatkozott barátságtalan 
hangulatot, dr. Kiss Arnold budai vezető
főrabbi és dr. Pfeiffer Izsák monori fő
rabbi minden igyekezete megtört a kon
gresszus vezetőségének ellenállásán. Az 
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alkalmazottak jogainak védelmében csak 
dr. Gallia Béla kúriai bíró melegszívű 
támogatása tudott némi korrekciót elérni. 
Részletesen fejtegette és szemléltetően 
bizonyította az összeférhetlenségnek a 
statútumokban lefektetett abszurditásait, 
majd rámutatott a statutum-tervezet még 
több súlyos hibájára, melyek nemcsak a 
budai hitközség szempontjából jelentenek 
újabb terheket, hanem az összes többi 
hitközségekre is oly terheket rónak, hogy 
a terhek súlya alatt okvetlenül össze fog
nak roskadni. Utalt arra, hogy ha a sta
tútumban foglalt adókról szóló X. fejezet 
egyes részei meg nem javíttatnak, kény
telen lesz a budai hitközség a megfelelő 
konzekvenciákat levonni. Ez két irány
ban következhetnék be: vagy a status 
quo pásens állapotára helyezkedik a bu
dai hitközség, vagyis nem tartja magára 
nézve kötelezőnek a most megállapítandó 
statútumot, vagy végső esetben megfon
tolás tárgyává fogja tenni, ne lépjen-e ki 
a kongresszusi szervezetből.

— Egyik hittestvérünk — fejezte be 
általános feszült figyelemmel fogadott be
jelentését dr. Kriszháber elnök — a többi 
budai képviselőre való hivatkozással jó
nak látta engem ott az Országos Gyűlé
sen megtámadni és kétségbe vonni azt 
a jogomat, hogy ilyen nyilatkozatot te
hessek a budai hitközség nevében, mi
után meghatalmazásom ennek kijelenté
sére nem volt. Sőt ezen hittestvérünk ad
dig ment objektivitásában, hogy az én 
védelmemet megkönnyítse, hogy a pesti 
hitközség igényeinek Budával szemben 
igazságos voltát hangsúlyozta.

— fin ugyan azonnal reflektáltam e vá
ratlan testvéri támadásra, minthogy 
azonban kétség támadhat az iránt, hogy 
jogom volt-e ilyen kijelentést tenni az 
Országos Gyűlés — az ország színe előtt
— kénytelen vagyok ezt az esetet a bu
dai izr. hitközség képviselőtestületének 
bejelenteni és arra kérni, hogy méltóztas- 
sék ezen eljárásomra vonatkozólag ítéle
tet mondani és eldönteni azt, hogy jogo
san és helyesen cselekedtem-e, midőn ezt 
a fontos kijelentést az Országos Gyűlés 
előtt megtettem. Egy országos képviselő
— véleményem szerint — nincs kötve a 
választók utasításához és így nekem sem 
volt kötelességem előzetesen kikérni a 
budai képviselőtestület meghatalmazását 
ennek a kijelentésnek a megtételére, mert 
ebben az esetben kizárólag saját lelkiis
meretem megnyilatkozására voltam utal
va. Mindamellett utólag kérnem kell a 
képviselőtestület megnyilatkozását.

Lelkes éljenzés volt a válasz erre a 
drámai erejű felhívásra. A közgyűlés me
legen tüntetett az elnök mellett, aki fér
fias eréllyel szállott síkra Buda veszé
lyeztetett érdekeiért. Dr. Kriszháber el
nök ezután bejelentette, hogy a budai 

hitközség elöljárósága törvényes módon 
és határidőbe n megfelelő jogorvoslattal 
élt az Országos Gyűlés sérelmes határo
zatai ellen, amit a képviselőtestület han
gos tetszésnyilvánítással vett tudomásul 
és köszönetét mondott fáradozásaiért.

Ezután a közgyűlés a rabbiválasztásra 
vonatkozó előkészítő munkálatok megté
telére választási bizottságot küldött ki

Nagygyűlés után
Szabadság ünnepe van. s így illik a 

szabadság eszméje felett meditálni. A 
gyűlés óta kétszer is volt alkalmunk ezt 
a drága kincset ünnepelni: március 15-én 
a magyar szabadság születésének ünne
pét és április 8-án a szabadság legna
gyobb. legdicsőbb hősének II. Rákóczi 
Ferencz halála 200. évfordulóján emlékét 
felújítani.

A szabadság jegyében zajlott-e le a 
magyar zsidó II. országos nagygyűlés? ez 
az első és legfontosabb kérdés, amelyet 
már a limitté le lehet tagadni. A gyűlés 
tagjai, talán még mielőtt rendes tagok
nak megválasztották őket, már megkap
ták részletekben és egészben is a pótki
egészítéseket. Akik olyan naivak voltak 
hinni, hogy ezt azért közölték velük, 
hogy elolvassák, áttanulmányozzák és 
véleményét, talán kritikát — horrendum 
dictu — mondjanak érte, azok keserve
sen kiábrándultak. Stíláris módosításokat, 
amennyi csak tetszik, de a lényegen vál
toztatni nem volt lehet, s nem volt sza
bad.

A zsidó hagyományos törvény tudva
lévőén kétféle: írásbeli és szóbeli hagyo
mány. Az írásbelit le kellett írni azért, 
hogy senki fia azon a legcsekélyebbet is 
változtathassa. A szóbelit nem volt sza
bad leírni (kb. a 10. századig), hogy 
azon folytonosan lehessen változtatni. 
Ilyen írott törvénynek, szentnek deklarál
ták a pótkiegészítéseket is. De akkor elő
áll az a súlyos kérdés: minek csödítettek 
föl kétszáz embert a Goldmark-terembe. 
hogy ezt az újszerű, második Szinaj-féle 
kinyilatkoztatást mindenek meghallgassák 
és egy újabb választ provokáljanak, a 
„cselekedni és engedelmeskedni fogunk?”

Ha igaz az a legendásan hangzó pikáns 
kijelentése az elnökségnek, amellyel a 
megjelent papokat ad personam megfe
nyegették: „ha pedig a főrabbi urak az
zal a javaslattal mernek előhozakodni, 
hogy tagjai legyenek elöljáróságnak, kép
viselőtestületnek és ez az ö jogos óhajuk 
benne legyen a statútumban, akkor min
den eddigi és ezutáni jogaiktól el fog
nak esni” — mondom, ha ez így igaz 
volna (és vannak, akik hallották), akkor 

Herczl Béla vezetésével; a választmány
ban megüresedett két helyet, az adófel- 
szólamlási bizottságban megüresedett 12 
helyet töltötte be. Az orvosi rendelő in
tézet kúratóriumának elnökévé pedig 
egyhangúlag dr. Róna Gyula orvost vá
lasztotta meg. A közgyűlés ezután az el
nök és az elöljárók lelkes ünneplésével 
ért véget.

gerinces papoknak csak egy tája lett 
volna válaszul: testületileg kivonulni a 
tanácsteremből. És jó társaságban let
tek volna, mert a Midrásban is olyasvala
mit olvasunk. Az Úr a Szináj hegye mel
lett egybegyűlt Izrael feje fölé nem da- 
moklesi kardot, hanem hatalmas burát 
tartott készenlétben, a hegyet, unitit egy 
gigászi vödröt (Sab. 88.) a.) borította rá
juk. azzal a fenyegetéssel: „ha elfogad
játok .a Tórát, annál jobb, de ha nem, ak
kor ez lesz a ti sírhelyetek”. Szerencse, 
hogy ez csak R. Endémi véleménye, ame
lyet nem köteles mindenki magáévá tenni.

Ha nem is lehet ráfogni a kongresz- 
szusra. hogy ez csak holmi purimi tréfa 
volt (Purimspiel), mert hiszen a megvá
lasztott és megjelent tagok halálos ko
molysággal és a történelmi fontosságú 
pillanat teljes beismerésével s tudatával 
jelentek meg, de mindenesetre nem volt 
híjával ,a szinészies beállításoknak és 
hogy egy modern kifejezéssel éljünk 
„trükköknek”. Az országos zsidó képvi
selőknek a gyűlés elején való fölvonulása, 
csatasorba állítása inkább azzal a lát
szattal bír, hogy az urak nemcsak szónoki 
babérokra áhítoztak, hanem az elnökség
nek és vezetőségnek akartak kedves
kedni, talán az országgyűlési választá
sok előtt holmi beharangozás szerepét 
vállalták.

Mi fog ezután következni? A jóváha
gyás, és a szentesítés. A legjobb esetben. 
I udniillik akkor, ha senki a fellebbezés 
jogával élni nem fog. (A budai hitközség 
már élt a jogorvoslattal. — A szerk.) És 
akkor, ha a felettes hatóság mindenhez 
hozzájárul, sehol semmi kivetnivalót nem 
fog találni? És mi lesz azután? Azután 
ennek a komplikált apparátusnak, amely
ről a jogászok kijelentették, hogy csak 
nagy tanulmányok alapján lehet benne el
igazodni, tanúságot kell majd tenni arról, 
hogy beválik-e, szóval a teória után kö
vetkezik a praxis, a kigondolás után az 
élet. Félünk, nagyon félünk, hogy az élet 
rácáfol az egyének legszebb kigondolá
sára. A szabadság ünnepének hatása alatt 
szeretnök hinni, hogy nincsen okunk a 
félelemre.

Ben Dávid
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Ezsajás*
Irta: Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi főrabbi

Nem igen várt a történet; mintha a 
kíváncsiság hajtotta volna: állja-e a 
prófétaság azt az örökös fenyegetését, 
hogy csak vesszen el az Adonáj t meg 
nem értett Izrael; vagy mintha a me
rész. a .különös, a most először hallotta 
probléma izgatta volna túlélheti-e isten
ség a maga népe halálát. A judai 
\niosz kezdte, folytatta az efráimi 
Hósea az mindegy, hogy ez is. az is in
kább Efráimot kapta prófétáskodá- 
sába, mint Júdát, hogy erre sokszor 
ügyet se vetnek és elkárhozóban csak 
amazt látják ; és mindegy, hogy a két 
nemzet közül Efraim volt az „Izrael” 
és az Adonájjal való ősi „szövetség” 
igazi örököséül és hordozójául csak 
magát érezte, a másikat legföllebb, ha 
megtűrte maga mellett: de persze, Júda 
a maga tudatában ép oly igazija volt a 
választottságnak, mint Efráim. ha 
nem igazibbja is és akármelyiket éri 
balság, Adonáj népe az. akivel a vég
zet elbánt : és ami a nemzetet éri hát 
a nemzeti vallások logikájában belevág
hatott az Adonáj istenségének a sor
sába is.

Ez a prófétaság nagyon máskép lá
tott mindeneket: Istent is. embert is, 
Izrael-Judát csakúgy, mint a többi nem
zeteket —, hogy amit ők látnak, az vi
lágtörténet: fölötte Adonáj. benne meg 
az emberiség. Új hangok: egy isten el
veti a tulajdon nemzetét: hogyne kíván
csiskodhatott. izgatódhatott volna a tör
ténet: mi lesz, ha ő is beleszól, és az el
méletnek megadja a módját, mutassa 
meg, állja-e és hogyan állja a valósá
gokat. Hogv lúda megszenvedi a bű
nösségét. hogv Efraim bele is hal — a 
történet készül, hogy azt fogja elmon
dani, amit ezek a próféták belekiáltot
tak. A prófétai szellemnek más meg
személyesítője nézett akkor szemébe az 
időnek, nem akik kezdették: és ahogy 
az a várt megigazolás is váratlan jöhe
tett a maga félelmetes komolyságában: 
szinte rádöbbenhetünk a még félelme
tesebb komolyságra, ahogy a próféta 
lelke fölébe tudott amannak (1. ITT. 
121. p.).

A korszak az erkölcsi monotheizmus 
életében tűzpróbáknak a nehéz ideje. 
Ahogy az. Egvisten kormányozta igaz
ságos világrend eszméjén dolgoztak, a 
prófétai eszmék műhelyének már az 
első mesterei. Átnősz meg Hósea, 
együvé fogták, meg némely érintőkben 
össze is forrasztgatták az egyistenség

‘1 Mutató a tudós főpap most megjelent 
művéből. 

elvét a világpolitikával; most aztán a 
bekövetkező események tüzén a prófétai 
szellem! teljessé kalapálta az addig hé
zagos egybeforrasztást — de olyan volt 
az a tűz annyira fehéren izzóba is 
vivő, hogy bizony megolvadhatott 
rajta az ötvös-művészetnek az a fino
mabb alkotása; a prófétai szellem mö
gött meg kemény kovácsmester, feltűrt 
karokkal: hogy történések az időben, 
amelyek súlyos pörölycsapás voltak arra 
az egységre, az egységben a monotheiz
mus sorsára.

Az Izrael szeme körébe eső történet
ben most fejük ki az első világirodalom : 
Tiglát-Pdészer, Szargón és Szánhérib 
Asszíriája; Izrael nagyon érezhette a 
maga parányiságát — az eseményeknek 
mindenekre rákényszeredő tanulsága 
mégis csak az lehetett, annak kellett 
lennie, hogy Adonáj a világ Egyistene 
és hogy annak az egyetlen Istennek 
Tzrael a népe. És szépen festett az idő
ben az a nép is a maga Istenével: nem 
is a részt, hogy két nemzete is volt 
Adonájnak, Juda meg Efráim. hanem, 
hogy amazt halálra támadja a másik, 
még pedig idegen nemzet szövetségében 
— melyik népén bizonyulhat Adonáj a 
mindenség istenéül ? melyiken, ha tu
lajdon népe is. amelyiket megtámadták, 
keveseli magának azt az istenséget, és 
biztonságért utána néz asszír segítség
nek fi. 9. p) ? Csak a prófétai szellem 
lát tisztán: logikája tömör és világos. 
Távolban, közelben sorra vesznek ap- 
róbb-nagvobb államalakulatok: mindaz 
Adonájnak a műve: a halottak közt van 
Adonáj népének is az egyik országa. 
Efráim — hát Adonáj tulajdon nem
zetének halálából éppen azt kell kiérez- 
nie a világnak, hogy Adonáj „az Isten” 
mint akinek magában való az istensége 
(1. III. 121. p).

Maradt meg népe Adonájnak: Júda 
nemzete. Efráim mellett ő volt a gyön
gébbik, most meg. vagy három évtize
den át, politikai helyzetének is a be
tegje: hogy a hűbéres adóját fizetgette 
Assurnak —, de csak ez volt a módja,

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 

A B BAZIA Prospektus ingyen. Felvilágosítás 
(ITÁLIAI a Élet szerkesztőségénél is

hogy őt is pörbe nem fogta a felsősé- 
gese, ahogy Efráimot. Ahogy volt, iga
zán nem nagyon volt dicsőségére sem 
a nemzeti isten-eszmének, sem a prófé
tainak, az egyetemesnek: Adonáj népe 
asszir vazallusságban; de a prófétai 
szellemnek éppen ebben a lenyomott- 
ságban jött kapóra Juda: hogy igy a 
nép passzívabb, kezelhetőbb anyag volt 
a monotheizmus igazának, az erkölcsi 
hit történeti mindenhatóságának a de
monstrálására. Persze, idő kellett hozzá 
és persze, a nemzeti érzés hamarább ki
fogyott az időből — és így esett, hogy 
amikor Efráim földje idegen telepeseké 
lett meg idegen isteneké, a testvérek pe
dig szanaszét sokféle népek meg istenek 
világában; és amikor, a hűbéresség 
megtagadtával, Tudán is végiggázol a 
nagy-úr, hogy majd utánuk küldi, aki
ket a szomszédos arameus törzsekből 
csak az imént, 703-ban, hurcolt el: ak
kor az ostromot Jeruzsálemben a pró
fétai elvnek kellett megigazulnia, hogy 
nem eshetőségekre, nem is valószínű
ségekre jár a történet, hanem erkölcsi 
szükségességekre, Adonáj akaratára 
(1. III. 9. p).

Ember kellett hozzá, hogy a zsidó 
eszme így fölébe tudjon ennek az idő
nek ; de az örök igazságért- vitt küzde
lemben az emberin túlra is nőhetnek 
emberek. A végső ki fejléssel kapcsolat
ban csodáról beszél a gondviselésnek 
hirtelen beavatkozásáról a régi krónikás 
(I. 18. p) ; de akárhogy esett azzal, az 
igazi csoda az a másik volt, az a csupa 
természetesség : az erkölcsi energia, 
amellyel a prófétai szellem mindvégig 
ura tudott maradni az eseményeknek.

És ennek a szellemnek az egész időn 
át Ezsajás próféta a hordozója: a cso
daszerűség embere divinatórikus böl- 
cseségében csakúgy, mint erkölcsi idea
lizmusának megtörhetetlenségében. Va
lósággal a vállára kellett emelnie azt a 
szentséges terhet, a monotheizmus ügyét 
és Ezsajás erős vállú ember volt. Négy 
évtizeden át magányos óriása az Istent 
kereső emberiségnek. Szemben a fegy
veres világbirodalommal és a véres 
nemzeti kultúrákkal, az ő igazságai: az 
erkölcsi célra járó világtörténet és az 
emberiség erkölcsi egysége.

Elsőrendű orth. kóser konyha, 

központi fűtés, hideg-meleg folyó

víz, felvonó, erkélyes szobák 

tengerre néző ablakokkal. Napi 

penzió nyolc pengő. Clearing.
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A RáMBáM
a haláchá szempontjából
(Született erev-peszachkor 1135-ben)
Irta: Dr. GOLDBERGER IZIDOR tatai főrabbi

Minden organikus élő lénynek vannak 
olyan szervei, amelyeket a tudomány a 
mai napig átvizsgálni nem tudott. Neve
zetesen sem keletkezését, sem csíráját 
megállaptíani nem volt képes. A szerv 
működését észleljük néha igen fontos, 
domináló szereiét is tapasztaljuk, azon
ban ható erejének átütő nagyságát, oko
zóját szemléltetni, megmagyarázni nincs 
módunkban. Tagadhatatlan, hogy a nép
életnek is van mozgató szerve. Orgánum 
a népiélek, melynek különleges élete van. 
Ez is rendelkezik olyan szervvel, amely
nek működését megmagyarázhatjuk, de 
viszont olyannal is, amely a mai napig 
rejtve maradt a tudományos vizsgálódás 
kutató szeme előtt, a jó Isten irányítja.

A zsidó néplélek egyik legjellegzete
sebb megnyilvánulása a haláchá. Ismer
jük ezer és ezer részletre szétágazó in
tézkedését, irányítását, útbaigazítását, kö
vetelését és mindazonáltal még nem jut
hattunk el oda, hogy a „haláchá” csiráját, 
gyökét határozottsággal megállapítsa a 
tudományos kutatás. Bizonyos, hogy a 
„lióléch” igének nomenje és azt akarja 
kifejezni, hogy „járás” vagy ..járat” a hit 
követelte útján; azaz mezsgye vagy ös
vény. amelyről a zsidó egyénnek letérnie 
nem szabad. Más „haláchá” kötelez ben
nünket köznapon, mint szombaton, más 
..haláchá” ad útmutatást ünnepre, mint 
jomkipurra egyes részleteiben. Van a 
haláchának változata, lra a férfiakról esik 
szó vagy nőkről, kiskorúakról avagy 
nagykorúakról, Palesztináról vagy más 
országokról, reggel vagy este, egészsé
gesről vagy betegről és a gyengélkedés 
fokozatáról.

És ebben az útmutatásban él a hithíi 
zsidó ember az élet minden stádiumában. 
A . haláchá” kötelezi öt, megállapítása 
iránytű neki az élet minden útján. Csu
pán az a kötelessége, hogy ezen iránytű 
pontos útmutatását leolvassa és híven 
kövesse. De mivel egyes részletében a 
haláchá szinte elképzelhetetlenül elágazó, 
nagy ismeretet kíván, az anyagba való 
hű elmélyedést, lelkiismeretes kutatást, 
mérlegelést, utánjárást, hogy megállapítsa 
minden esetben a kötelező szabványt, 
méh ellen véteni kihágás, bűn. Nem je
lenti azonban ezen megállapításunk azon 
félszegséget, félelmet, hogy állandó reme
gés fogna el bennünket minden tettünk
nél. vájjon nem kerültünk-e összeütkö
zésbe egyik vagy másik haláchikus té

tellel, mert ez esetben martírság lenne az 
életünk. Tanulmányoznunk kell a rendel
kezésünkre álló időnk és tehetségünk sze
rint hitéleti tanainkat, hogy azok szerint 
rendezzük be valláserkölcsi, tiszta éle
tünket, de a jó szív és a nemes lélek su- 
galta cselekvés felette van minden skru- 
pulozus aggályoskodáson. Viszont felbe
csülhetetlen erkölcsi érték rejlik abban 
az önkormányzásban, amely az emberi 
akaratot törvényszerű megállapításoknak 
alávetni minden zúgolódás nélkül haj
landó.

De lehetetlen, hogy ezen törvénysze
rűség ne legyen szabályozva. Kell vala
mely irányítás, amely a haláchá útját ne
künk megnyilvánítsa, megmutassa, mert 

különben nem lenne az a lelki élet kert
jéhez vezető ösvény, hanem a vadonba 
eltévesztő járatlanság, kietlenség. És ha 
képletünknél akarunk maradni, sem ker
tünket, sem a hozzá vivő utat nem épí
tettük meg egy óra alatt. Kitartó munka 
szorgalma jutalmazott meg bennünket, 
hogy élvezhetjük, gyönyörködve minden 
virágjában, pompázó rózsájában. Kényte
lenek voltunk kigyomlálni belőle a nem 
odavalót. Nem csupán a dudvát. bogán
csot. hanem néha fájó szívvel az illatos, 
szép ültetvényt is, ha nem illeszkedett be 
az összhangulatba. Néha a rózsát mellőz
tük a virány miatt, néha fordítva. De még 
a kertészeknek is vannak más-más fel
fogásaik, célkitűzéseik, egyéni berendez
kedéseik, hajlamaik szerint.

A két talmudban tárgyalt ezer és ezer 
haláchai tétel tekintetében is elágazóak 
a nézetek. A hitélet gondozásában a fau
nák és amórák egymástól igen gyakran 
elütő megbírálást nyilvánítanak meg. 
Akarva, nem akarva abba a kényszer
helyzetbe kerülünk, hogy rá kell magun
kat szánni, hogy az egyik nézetet elfo
gadjuk, a másikat mellőzzük. Két rózsa
tövet ugyanazon helyre nem helyezetünk 
el. Döntenünk kell, hogy melyiket fogad
juk el. A talmud a legtöbb esetben a vita
anyagot tárja elénk, anélkül, hogy dön
tene. Szakkifejezéssel élve: nem állapítja 
meg a haláchát. Ez a feladat a későbbi 
korra hárult. Nagy lelkiismerettel és tu
dással törekedtek ezen nobile officiumuk 
elvégzésére.

Ezen munkások között a legeredmé
nyesebben végezte el törekvésüket az 
utókor által a „nagy sasnak” nevezett 
férfiú: Maimuni Mózes, a RáMBÁM. Más 

irányban való irodalmi működése is mé
lyen belevág a zsidó témákba. Azonban 
a hagyományos zsidóság életkertjét a leg
termékenyebben haláchai műve gazdagí
totta meg az „erős kéznek" (Jad Hachá- 
záká) is nevezett Misrc-Tórája.

Nem akarjuk említetleniil hagyni 
(nincs is rá módunk) azon igen nagy kört 
a zsidóságban, amely Maimonidesz filozó
fiai művének varázsa alá kerülve, annak 
szentelte magát, belemélyedve, elme
rülve belé és úgy tekintette azt majdnem, 
mint egy isteni sugalatot. Azonban a tör
téneti kutatás igazsága kényszerít ben
nünket a következő megrögzítésére:

Az autochton zsidó tanok alapján ál
lók nagy tömege a RáMBáM alatt majd
nem kizárólagosan haláchai müveit, első
sorban a Misne-Tórát. másodsorban a 
misnamagyarázatot tekintette mind a mai 
napig. Az ősi jesivák nyomdokában ha
ladó kör ezen munkákon át látja a nagy 
mester egyéniségét. Lelke tiltakozik a ké
tely felszínre kerülése ellen, amelynek 
viszont kiinduló pontja volt a ..Tévelygők 
Útmutatója”, a Móré Nebuchim megírása. 
A bibliát, a hagyományos tant, a misnát, 
a talmudot és magyarázóit, a midrást ol
vasó és tanulmányozó, csupán csak az 
ezekbe belemerülő zsidónak nincsenek 
aggályai a hittételek és a kötelező val
lási szabványok tekintetében. Előtte csak 
az fontos, hogy ezen tanulmányoknak él
jen. az általuk és belőlük nyert útbaiga
zítást pontosan kövesse; a haláchát meg
állapítsa, ismerje és életét e szerint ren
dezze be.

A Rá M Bá M viszont ennek legrend
szeresebb megállapítója. Ha tehát a zsidó 
eligazodni kíván a talmudban felmerült, 
és olyan behatóan megvizsgált, megvita
tott problémákban, akkor a legkiválóbb 
eligazítást a Rá M Bá M-ban találja, hogy 
a cselekvés útján mit kell követnie. És 
ha azt veszi észre, hogy akár az előtte 
vagy utána élt talmndi nagyság a döntés 
tekintetében más utasítást adott, vagy 
tőle egy bármely csekélységnek látszó 
részletben elhajlott, köteles megvizsgálni 
az ellentétet és kikutatván a hibát, a 
zökkentőt megállapítani, hogv a Rá M 
Bá M-ban nincs diszharmónia sem egy 
talmudi tétellel, „hellyel", sem a nagy 
közösség által elfogadott felfogással 
szemben, még kevésbé önmagával, ha lát
szólag, első, felületesebb, nem elmélyedő 
olvasásnál vagy tanulásnál ez ekként 
tűnnék fel.

Némely részletben voltak a RáMBáM- 
nak önálló útjai. Másrészt a nagy mes
ter szefárd származású és az áskenáz 
zsidók életét, felfogását nem a saját lel- 
kén-testén át tapasztalta. Nem is kíván
ható, hogy e tekintetben érdességek ne 
mutatkozzanak a keleti és a nyugati zsi
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dóság életkörülményei között Ez az 
adottság önkénytelenül is megnyilvánul 
lialáchai megállaptiásaibau. Azonkívül 
úgy látszik, hogy a Rá M Bá M-nak abban 
is kiváltsága volt, hogy olyan hagyomá
nyos művek, iratok állottak rendelkezé
sére, amelyek senkinek sem, vagy leg
alább is kevés kortársának és an ciyc- 
ket csak napjainkban fedeztek újból fel 
részben; másrészt talán örökre eiiíint.

Mindezek ellentétet váltottak ki haiá- 
chai döntéseivel, sőt egyéni felfogásával 
szemben. Ezeknek a kiküszöbölését és a

A budai chevra-váiasxfás 
tanulságai 

Irta : Gesztes Ferenc,
a budai hitközség autonómiáját védő párt elnöke

Pártunk egyik agilis tagja már fél 
évvel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy 
az unifikációs tábor a Chevra tiszt
újítását is felhasználja majd tervei ke
resztülviteléhez. Én nem hittem neki, 
mert nem hihettem, hogy még a Chev- 
rába is politikát visznek bele, holott a 
Chevra a zsidóságnak oly szent intéz
ménye, hogy ott a béke megbontása 
még a legádázabb harcok közepette is 
hunnak számít. Az események, sajnos, 
őt igazolták, s megindult a féktelen 
harc a Chevra testvéreknek éjjel kéz
besített sürgönyök elárasztásával, az 
aláírások gyűjtésével, a „mezei hadak” 
felvonulásával és az unifikációs pénzek 
szertelen pocsékolásával.

A harcban csúfosan elbuktak. Hiába 
folyamodtak a kortézia legkülönfélébb 
eszközeihez, hiába mozgósították autóik
ban a szavazók százait, hiába rándultak 
át a pesti hitközség egyes ..vezetői”, 
hogv egv kimondottan „budai” ügy irá
nyítását a kezükbe vegyék: megbuktak, 
mert felülkerekedett a budai zsidók jó
zan felfogása és hatalmas intelligen
ciája, mely egyetlen felvilágosító érte
kezletünkön belátta, hogy itt nem a sza
nálásról. hanem az unifikáció erőszakos 
betöréséről van szó.

A budai zsidóság hű maradt azok
hoz az évszázados tradicionális elvek
hez, amelvek mindig csak adtak a Chev- 
rának. de sohasem kaptak, s csak olya
noknak juttattak, akik arra tényleg rá
szorulták. A budai zsidóság levizsgázott 
s önbizalmunkat, az autonómia fenntar
tásába vetett megingathatatlan hitün
ket a harmadik hatványra emelte, s 
szent meggyőződésünk, hogy akarmem- 
nvien lesznek is az ostromlott vár fo
kán s az ostromlók száma légió lesz ve
lünk szemben, mi győzni lógunk s 
igazságunk tudatában legyűrjük azokat, 
akik idegen érdekek szolgálatába álltak.

Az a hatalom, mely legyőzhetetlen- 

liarmónia megállapítását tartották a je- 
sivákon egyik legfontosabb és legjelleg
zetesebb feladatuknak mind a mai napig. 
E tekintetben valóságos virtuozitást ér
tek el a jobbeszüek. Boldog elégtételt ta
láltak abban, dicsőségnek tartották, ha 
ezen harmóniát, kiegyenlítést konstatál
hatták. Igy vált gyönyörűséggé napjainkig 
a Rá M Bá M tanulása. És ha ez 800 
évig így volt, bizonyára az marad az 
időtlen-időkig. A nagy mester emléke szi
lárdan fog állni körünkben megingathatat
lanul.

nek látszik akkor, amikor az emberi 
gyengeségek kihasználásáról van szó, 
amikor függő lelkek letiprásával bajba 
és nyomorúságba jutottak megfélemlí
tésével érdekek kielégítésével (állások 
szerzése, pesti hitközségi üzemszállítá
sok, bankhitelek folyósítása, protekció- 
nálás) olcsó diadalát ünnepli, tehetet
lenné válik akkor, amikor az évezredes 
zsidó tradíciókhoz való törhetetlen ra
gaszkodás ünnepli diadalát, mert ezek 
a tradíciók egyúttal eszmények, amelyek 
bevehetetlenek, letiporhatatlanok, ame
lyeket sem megvásárolni, sem megfé
lemlíteni nem lehet.

Győzött a budai zsidóság nagyszerű 
intelligenciája s megbukott az a rend
szer, mely a pénz hatalmába vetett bi
zalommal akar olyan kérdést megoldani, 
amelynek felvetése bűn volt olyan gyü
lekezet ellen, mint az évszázados Budai 
Hitközség.

Mi pedig nem akarunk győzelmi tort 
ünnepelni, hanem összefogunk kicsi
nyekkel és nagyokkal és szorgos mun
kával. áldozatkészséggel megvalósítjuk 
azt a programmot, melyet ők csak cégé
rül használtak, de valóra nem váltottak 
volna : mi soha nem lankadó ügybuzga
lommal. a Chevra iránti szeretetünkkel 
ismét régi jó hírnevéhez és dicsőségé
hez juttatjuk a Budai Chevra Kadisát, 
melvnek autonómiáját, úgy mint a Hit
községét is a késő utódoknak megtar
tani szent feladatunk lesz.

Mi elszánt harcosai leszünk annak a 
tábornak, melynek hitközségi vezére dr. 
Kriszháber Adolf, a Chevráé ped'g 
Bíró Géza min. tanácsos, mi őrtállo 
katonái leszünk mindkét intézmény 
autonómiájának nagy-képességű ma
kulátlan jellemű, szilárd elhatározású 
vezéreink útmutatásai szerint cselek
szünk. bennük bízunk s őket követjük, 
s ha ezt tesszük, soha csalódni nem 
fogunk.

Egy gzda, egy gida...
— Héber ballada —

Egy gidát vett az apám, 

aprópénzen, olcsón vette 

a gidát, a gidát.

Oly kedvesen mekegetl, de 

jött a Macska és megette- 

a gidát, a gidát.

Jött a Kutya, megharapta 

a csúf Macskát, meri bekapta 

a gidát, a gidát.

Szelet csapva suhogott 

s a Kutyára vert a Bot, 

mert a Macskát megharapta, 

a csúf Macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Jött a Tűz és ropogott, 

elégette a Botot, 

mert a Kutyát agyoncsapta, 

ki a Macskát megharapta, 

a csúf Macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Víz a Tüzet eloltotta, 
mert lángokat szórt a Botra, 

ki a Kutyát agyoncsapta. 

Kutya Macskát megharapia, 

a csúf Macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Szomjas Ökör a Vizet 

megitta, mert a Tüzet 

egyszerűen eloltotia, 

ki lángokat szórt a Botra. 

Bői a Kutyát agyoncsapta, 

Kutya Macskát megharapta, 

a csúf Macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát,

Ott termett a Metsző és el

vágta Ökör nyakát késsel, 

mert megitta a Vizet. 

Előbb a Víz a Tüzet 
egyszerűen eloltotta.

Tűz lángokat szórt a Botra. 

Bot a Kutyát agyoncsapta, 

Kutya Macskát megharapta, 

a csúf Macskái, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Szállt a Halál Angyala, 

nyílt a Metsző ablaka 

felhőfüstbe, éjféltájba, 
mert az Ökröt ő levágta, 

ki megitta a Vizet 

Előbb a Víz a Tüzet 
egyszerűen eloltotta. 

Tűz lángokat szórt a Botra. 

Bot a Kutyát agyoncsapta, 

Kutya Macskát megharapta, 

a csúf macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Elűzte az Angyalt Isten, 

mert halált vitt felhőfüstben 

a Metszőhöz éjféltájba, 
ki az Ökör nyakát vágta. 

Ökör itta a Vizet.

Előbb a Víz a Tüzet 
egyszerűen eloltotta. 

Tűz lángokat szórt a Botra. 

Bot a Kutyát agyoncsapta. 

Kutya Macskát megharapta 

a csúf macskát, ki bekapta 

a gidát, a gidát.

Melyet egykor jóapám 

piacon vett olcsó pénzen, 

a gidát, a gidát.

Bródy László
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Napirend előtt
Irta: Dr. Berényi Sándor

A zsidók szabadság-ünnepének elő
estéje ősrégi hagyományokon alapuló 
szertartás szerint szokott lefolyni, melyet 
minden újtísára való törekvés is kegye- 
letes tisztelettel tart be folklorisztikus 
eredetiségében.

Mégis engedtessék e sorok szerény 
írójának egy rövid felszólalt, ....eiott a 
széder napirendjére térnénk és 'hadd kér
dezzem meg a bölcs házigazdától, hogy 
miben különbözik az 1935. évi magyar
zsidó kongresszus az hatvanhét év előt
titől

És már hangzik is a válasz imigyen: 
Rendezetlenek voltak felekezeti vi

szonyaink és hiányzott az autonómiánk. 
Nem sikerült ugyan a hazai zsidóságot 
egy táborba összegyűjteni, de a mai 
napig is fennálló hármas szervezet mel
lett sem voltak nagyobb bajaink, mert a 
béke és igazság szellemében igyekeztünk 
a szent cél felé.

A mostani kongresszus, az erőszak és 
hatalomvágy jegyében született meg és 
ezeknek eszközeivel lett irányítva, habár 
csak a beavatottak vannak ezzel tisztá
ban, a távolálló tábor pedig nem is sejti, 
hogy mennyi furfang és taktika van el
rejtve a símán és gördülékenyen hangzó 
paragrafusok vékája alatt.

Sajnos, ez így van, felelem én aláza
tos tisztelettel fordulva a széderadó házi
gazda felé, ám az én napirend előtti fel
szólalásomnak egészen más a tendenciája, 
szorosan összefügg a szabadság dicső 
eszméiével, mely a gondolatnak a kriti
kának és a sajtónak életföltétele és szent
ségtörést követ el, aki ezeket megtá
madja, mert bálványt állít fel, amelyet 
csak dicsőíteni szabad.

De beszéljünk világosabban! A kon
gresszus befejező ülésén napirendelőtti 
felszólalásra kért és kapott engedélyt a 
szegedi zsidók egyik illusztris követe, 
aki szükségét érezte annak, hogy a fele
kezeti sajtó egyetlen orgánumát, mely 
nem osztozott az új statútum jól meg
szervezett és minden elképzelhető hatalmi 
eszközzel irányított dicsőítésében, véle
ményének bátor kimondásáért, megtor- 
landónak nyilvánította. Ismételten elol
vastam a ..Zsidó Élet” március 19-iki 
számának „Purimspiel” felírású cikkét, 
azt rendkívül szellemesnek és tárgyila
gosnak találtam és ha megértem is, hogy 
másoknak más lehet a nézete, de az úri 
tónust, mely ezt a lapot kezdettől fogva 
jellemzi, az inkriminált cikktől elvitatni 
nem lehet.

Hát már az is vétek, ha valaki koldus
tarisznyával a nyakában odaáll a megtá

madott gyengébb oldalára és nem szegő
dik a kegyeket osztó hatalom mellé? 
Szebb lett volna, ha az egész felekezeti 
sajtó kivétel nélkül odaül Sámuel hadve
zér tábortüze közelébe, ahol pompásan 
lehet pihenni és melegedni?

Szeged követe nagyon jól tudja, amit 
a verebek is csiripelnek a háztetőkön, 
hogy a többi felekezeti orgánum csak a 
pesti hitközség akaratát és nézetét tol
mácsolja és nem az egész kongresszusi 
zsidóságét, melynek zöme nincs is tisz
tában a kulisszák mögött folyt machiná
ciókkal és a nagyszerű Reinhardtot is 
megszégyenítő görögtüzes rendezés előtt 
elbűvölve hasra fekszik, vagy közönyö
sen továbbmegy, mert őt közvetlenül 
nem érdekli a mások elnyomása és a ha
talmivágy túltengése.

Hiszen még ha itúl is lőtt volna a célon 
a „Purimspiel” szerzője, érthetetlen volt 
az a hangos felszisszenés, mert objektív 
ember belátja, 'hogy nem lehet mindenki 
egy véleményen és talán a más oldalról 
felhangzó zsolozsmák nem is mindig 
őszinték és önzetlenek?!

A cikkben senkinek becsülete nem le
lett megtámadva, nincsenek benne ferdí
tések, koholmányok, amit a Síp utca ál
landóan célzatos tudósításairól állítani 
egyáltalában ne.m lehet. A . Zsidó Élet”

A jeruzsálemi egyetem tízéves jubileuma 
az angolszász országok rádiójában

A jeruzsálemi héber egyetem most 
ünnepelte fennállásának tizedik évfordu
lóját. A jubileumot magasztos formasá
gok között ülték meg. Az egyetemen ren
dezett ünnepségről az egyetem kancellár
iának. J. L Mágnes dr.-nak beszédét a 
rádió útján eljuttatták az angolszász or
szágok leadó állomásaihoz, amelyek szin-

Orth. kóser fűszeráruk
macesz, maceszliszt, tej fűszeráruk, bosz
niai szilva, burgonyaliszt, eceteszenc, 
ceres, csokoládé, kakaó, lekvár, paradi
csom, bor, szilvorium stb, legrégibb és 
legmegbízhatóbb beszerzési forrása : 

ÖZV. SGHLANGER BERTALANNÉ 
Budapest, Laudon-u. 7. Tel.: 12-6-72.

Eladás nagyban és kicsinyben
Egész éven át és peszachra is a leg
finomabb vaj és sajtok. Vidéki i endelé- 
sek pontosan eszközöltetnek. Referenciát 
a budapesti orthodox rabbinátus nyújt. 

annyira ment a lajalitásban, hogy az el
lenvéleménynek is teret engedett, amit az 
u. n. unifikációs sajtó -sohasem tett, sőt 
állandóan agyonhallgatott vele hivata
losan közölt közérdekű tényeket, ha -azok 
nem voltak alkalmasak arra, hogy az 
egyakarat egyedül üdvözítő voltára szug- 
gerált közönség téves véleményét meg
változtassa, avagy csak gyengítse is. Ezt 
mindenkinek látnia kellett, a „megtorlás" 
tehát nagyon is rossz helyre volt cí
mezve. És egyáltalában: elvi- és pártkér
désekben valamely lapnak következete
sen elfoglalt álláspontja bizonyos immu
nitást élvez, aminek csúnya és flagráns 
megsértése az olyan napirendelötti fel
szólalás, melyre észrevételnek nincs -he
lye, sem védekezésnek ugyanazon fórum 
előtt. Ez okból a támadás mindentől el
tekintve a jóizlésbe ütköző és ár-tó szán
dékú is volt és nagyon szomorú, hogy 
egy olyan kiváló erkölcsi testületben, 
mint az országos kongresszus volt, meg
lepetésszerűen előkészítve elhangozha
tott. Csak a tárgyilagosság teljes hiánya 
és a legnagyobb elfogultság képes arra, 
hogy indexre igyekezzék 'tenni egy olyan 
lapot, mely a z-sidó közélet sok számot
tevő tagjának közreműködésével és he
lyeslésével igyekszik független és új szel
lemet képviselni sorainkban. Ezt le kell 
rögzíteni a történelem számára, de hitem 
szerint már a jelen nemzedék is tisztá
ban van az igazsággal, mely a hatalmasok 
minden elbizakodottsága ellenére is út
ban van — napirend után!

tén közvetítették Londonból a ráció Ame
rika részére megszólaltatta Palesztina 
első angol főkormányzóját. Sir Herbert 
Sámuelt és Anthony de Rotschildot. A 
volt főkormányzó hosszú, nagy beszédben 
méltatta a héber egyetem jelentőségét, 
tudományos munkásságát és fontos hiva
tását. majd a világ zsidóságát arra hívta 
föl, hogy adományaival tegye lehetővé, 
bőgj az egyetlen héber egyetem fejlőd
hessék s nagyobb arányokban dolgoz
hasson. Hasonló szellemben szólt a rádió 
útján zsidó hittestvéreihez Rotschild báró 
is. Newyorkból Mr. Félix Warburg, az 
amerikai zsidóság vezére, méltatta az 
éteren, keresztül a jeruzsálemi egyete
met és Kiejtette, hogy a Skopus hegyre 
tervezett egyetemi Rotschild-klinikát ha
ladéktalanul meg kell alkotni, hogy erről 
a történelmileg megszentelt helyről árad
jon szét a világha a zsidó tudományos-
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Peszachi elmélkedés
Peszách ünnepe előtt aktuális egy 

kicsit a szabadságról elmélkedni. A sza
badságról, amely van, de főkép a jsa- 
badságról, amely nincs. A mi mai zsidó 
közéletünk inkább ez utóbbi témát teszi 
aktuálissá. Vannak ugyan különféle 
szabadságjogaink. Pl. megvan minden 
pesti zsidó polgárnak a joga arra, hogy 
rajongjon a Síp-utcai Egyákaratért, 
vagv hogy úgy szavazzon és azt tartsa 
jónak, ahogy a szavazást a Síp-utcai 
kancellária előírja és amit a magasabb 
régiókban — t. i. Síp-utcai TII. emele
ten jónak tartanak. Szabad továbbá 
minden pesti zsidónak követelni, hogy 
Buda adja meg magát kényre-kedvre. 
Szabad annyi adót fizetni, amennyit 
csak bír, illetőleg amennyit már nem 
hír és aztán elfojtani magában a kér
dést. hogv hát hogyan is gazdálkodnak 
ezekkel a keservesen kiizzadt garasok
kal. Szabad mindenre rábólintani, min
dent némán, hangtalanul tudomásul 
venni, az egész Síp-utcai rendszer;, mint 
ö’iöttünk uralkodó és elkerülhetetlen 

■ őrs- és végzetszerűséget szófián meg
adással elfogadni. De nem szabad — 
hai. de menyire nem szabad — neked, 
i" pesti zsidón' ■., :i saját fejeddel gon- 

oznod. az Egvakaratnak ell mt-non- 
i'anod. a magad meggyőződésé’ követ
ned. a hitközségtől a kultúra — az ál
talános és a zsidó kultúra — önzetlen 
szolgálatát követelned, több szociális ér
zéket kivánnod, az alkalmazottak szá
mára. jobb, emberibb és etikusabb el
látást és bánásmódot elvárnod, stb. stb. 
Szóval szabad neked az, amit nem te 
akarsz, hanem ök, — és nem szabad az, 
amit te akarsz és nem ök.

Hát így szépen meg; is volnánk, mert 
elvégre hol van az megírva, hogy mi 
szabad emberek vagyunk. A biblia csak 
arról tud. hogy Tsten kivezetett ben
nünket Egyiptomból, a rabszolgaság há
zából. De arról egv szó sincs sehol, 
hogv a Síp-utcai rabszolgaság házából 
is. Sőt vannak bizonyos megnyilatko
zások — úgy dörögnek, mint prófétai 
szózatok volnának — amelyek éppen 
arról szólnak, hogy mindennek, ami 
széles e hazában zsidó — dísznek, pénz
nek, hatalomnak — össze kell folynia, 
egyesülnie ‘s tömörülnie kell a Síp-ut
cában, az osztatlan és korlátlan Egy- 
akartnak ebben a megvíhatatlannak 
látszó fellegvárában. És itt hiába a már 
több, mint három éve tartó szabadság
harc. Itt egyre erősödik és egyre vi
lágosabban és világosabban manifesztá
lódik a törekvés nemcsak Buda elnye
lésére, hanem egy olyan nagyarányú 
egycségesítésre, amely felölelné az ösz- 
szes hitközségeket és chevrákat, sőt még 

az összes jótékony és kulturális intéz
ményedet is. A hatalom újjait mindenre 
rá akarják tenni. Ezért .kell a közvéle
mény orgánumait is kézben tartani. S 
ha akad azután egy olyan lap, mint a 
mienk, amely a maga meggyőződését 
meii kövebii és hirdetni, — akkor a 
kotlát lan Egyakarat szörnyű haragra 
gyűl, és nem veszi közben észre, hogy 
féktelen dühének néha bizony oktalan 
és elvakult csapongásai a komikum te
rületére sodorják át.

Mindezt pedig azért bocsátottuk 
előre, mert eszünkbe jut még egyszer a 
kongresszus! záróülés és Biedl Samu 
esete a „Zsidó Élet”-tel. a szabad vé
leménynyilvánítás jogának, a kritika 
szabadságának kérdése, ahogy ezt ő drá
ma. hevületfl felszólalásában pertrak- 
tálta. Akkor úgy voltunk informálva és 
úgv is számoltunk be róla „Egy kis 
esztétika” című „leckénkben”, hogy ..a 
tragikus kifejlés bizonyára el nem ma
radt volna, ha Stern elnököt meg nem 
ihleti a hellén tragédiák szelleme és 
deus ex machirtaként el.hem intézi vér- 
telenül az ügyet azzal a kijelentéssel, 
hogy napirendelőtti felszólalásról lévén 
szó. sem vitának, sem határozathozatal
nak helye nincs”. Azóta megtudtuk, 
hogy Stern Samut tényleg nem ihlette 
meg a hellén szellem és hogy a „deus 
ex machina”-ból csupán az a machiná
ció volt meg, amellyel néhány helyes
lésből ..az Országos Gyűlés egyetemes
ségének egyhangú helyeslését” konstru
álta meg. Mert tudni kell, hogy ott min
den volt, csak „egyhangú helyeslés” 
nem. Nem helyeseltek —. hogy csak né
hányat említsünk — pl. a rabbik, nem 
helyeselt Kriszháber elnök, nem helye
seltek, akik aznap este telefonon gra
tuláltak nekünk a „reklám”-hoz. nem 
helyeseltek a túlsó táborban lévő bará
taink, sőt nem helyeselt maga Stern 
elnök sem. De egyes jelenvolt felekezeti 
lapok kénytelenek voltak — mert hát 
gondolat- és véleményszabadság, az 
van! — az Egyakarat magas kancellá
riájának intencióihoz, sőt néha előírt 
szövegéhez is alkalmazkodni

Egyébként az emeletes, sőt három
emeletes kancellária mostanában na
gyon bele akar tanulni a közvélemény- 
csinálásba, vagy helyesebben: a közvé
lemény megfejelésébe. Egy cikket is 
produkált ellenünk. Egy szellemesnek 
szánt cikket. (Etekintetben aztán meg
valósította a takarékossági elvet!) 
„Szerkesztői üzenetek” címen „Dr. K. 
7?.”-nek adresszálja Veszprémbe. Hogy 
miért éppen Veszprémbe és miért Ká- 
Bé-nek — nem lett volna találóbb a 
Ká Pé jelzés?! — ez valószínűleg lap

társunk legközelebbi rejtvénypályázatá- 
tiak lesz a kitűzött feladata. De tagad
hatatlan, hogy a „Szerkesztői üzenet” 
új stílust mutat! Az „új stílus” pl. ab
ban is felismerhető, hogy nem ragasz
kodik feltétlenül az értelmességhez. 
Minden zökkenő nélkül tud ilyet mon
dani : „a tömeg mégis csak megrefor
málja a saját 'egyéni véleményét!” (A 
tömeg „saját egyéni véleménye?’’) No, 
de ez igazán nem nagy baj! A fő, hogy 
az új stílust minél következetesebben 
vigye keresztül. Meg is teszi! Itt van 
pl. az utóbbi budai chevra-választás!

Tetszik tudni, hogy volt megszer
vezve ez a választás, illetve az Egyaka
rat pártjának, az ú. n. szanálási pártnak 
választási küzdelme? Volt külön vá
lasztási pártiroda, voltak szavazó-szál
lító autók-, voltak szavazó-szállító segéd
erők és kortesek, voltak napidíjak, jó 
ötpengősök és tízpengősök, voltak éj
jeli álomból felverő sürgönyök, s mi
egymás. Csak egy kérdés mered ki 
mindebből felénk. Mit keresett a budai 
chevrai választáson a síputcai kancel
lária vezetője, mint kerestek ott a pesti 
hitközség hitoktatói, irodai alkalmazott
jai és más hasonló kategóriák? (Az 
utóbbira véletlenül tudok felelni: öt és 
tiz pengőket!)

De legyen szabad tisztelettel felvet
nem a kérdést: Mi jogon irányítják a 
pesti hitközség intéző faktorai a budai 
chevrai választás korteshadjáratát? Ez 
nem lehet egy baráti kör magánügye, ez 
már a nyilvánosság elé tartozik és vi
lágosság után kiált. Ne csodálkozzanak 
ezután a Síp-utca tájékán, ha ezekután 
mindgvakrabban fordítja az antiszemita 
sajtó érdeklődését felekezeti ügyeink 
felé, mert ezek az esetek azok, amelyek 
joggal keltenek ott érdeklődést. Ne kér
dezzék tőlünk, hogy mit szólnánk ahhoz, 
ha az antiszemita sajtó úgy írna, ahogy 
mi írtunk a „Purimspiel” című cikkünk
ben, mert semmit sem szólnánk hozzá, 
minthogy igazuk volna. A Síp-utca im
már három éve tartó és egyre fokozódó 
terrorja, kihívó magatartása, semmit 
sem respektáló, elvadult kortéziája sú- 
lvos károkat- okoz felekezetűnk erkölcsi 
presztízsének, amiért egyesegyedül ők 
felelősek. Ök szolgáltatnak a Jusztusz- 
féle és hasonló esetekkel anyagot és tá
pot az antiszemita sajtónak, ők hangol
ják fel terrorjukkal, kortéziájukkal, 
„szanálási” manővereikkel és a szabad
ság címén elnyomott sajtójukkal ellen
feleink lelkesedését—, de akkor ám ves
senek magukra!

Peszách ünnepén a szabadság ünne
pén figyelmeztetjük őket: Vigyázzanak 
a zsidóság erkölcsi presztízsére, mert 
nincs joguk könnyelműen veszélyez
tetni!

Spcctator
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KÉRDÉS-FELELET
Dr. Bálint Béla — az unifikációs

„próbaszavazásról”
A budai unifikációs pártnak a leg

utóbbi chevra-választásöri szenvedett 
súlyos kudarcát a budai hitközség auto
nómiáját védő pártban természetszerű 
elégtétellel fogadták. Megkérdeztük az 
autonómiái védő párt egy ik legagilisabb 
vezéregy'niségét, dr. Bálint Béla Besz- 
tört-ügyész, főtitkárt:

— Lát-c összefüggést a budai, chci'- 
ravál'osztással kapcsolatban történtek és 
a budai izr. hitközség autonómiája el
leni mozgalom közt?

Feltétlenül. Bár a chevraválasztáson 
indult u. n. szanálási párt körlevelében 
határozottan kiemelte, hogy a mozgalom 
nincs összefüggésben a hitközségi poli
tikával, tehát politikamentesen csak a 
chevra anyagi helyzetének javítására 
törekszik, mégis a feltett kérdésre igen
nel kell felelnem. Ha végignézzük az 
elbukott szanálási párt jelölési lajstro
mát. akkor látjuk, hogy ugyanazok a 
vezetők szerepelnek ott. akik az unifi
kációs párt zászlóvivői. A harcmodor is 
ugyanaz, mint az autonómiaellenes moz
galomban. Szavazólapjaikat vastag be
tűkkel nyomottan hivatalos listának 
tüntették fel. Az ugyanazon forrásból 
eredő tetemes választási költségek meg- 
cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy kik 
állnak a mozgalom mögött és hogy mi a 
végcél. Ezzel szemben az autonómiát- 
véoő párt tagjai közül egyetlen egyet 
sem jelöltek, viszont az igazi hivatalos 
lajstromban az ő vezetőik is szerepeltek.

— Mi az oka, hogy a budai hitköz
ség tagjainak unifikéieióellenes maga
tartása dacára aránylag sok szavazatot 
kapott a szanálási párt.'

— A szavazó lapokkal való megté
vesztés volt az egyik oka. A másik pe
dig az. hogy a hitközségi életben járat
lanok naivul bedőltek annak a pro 
gramnak, amely szerint kizárólag a 
chevra szanálásáról van szó és hogy 
ez semmi összefüggésben nincs az uni
fikációs kérdéssel. Igazolják ezt. hogy a 
szanálási párt listáján olyanok is szv 
"epeitek, akik az unifikáció gondolat i 
ellen kézzel lábbal tiltakoztál, és tilta
koznak.

— Mi célja volt tehát a szanálási 
pártnak azzal, hogy előrelátható ered
mény nélkül olyan jelentékeny válasz
tási költségei kiadott?

— A cél — úgylátszik — az unifiká
ciós kérdésben mintegy próbaszavazás 

akart lenni. Másrészt szép köntösben, 
de kissé erőltetve, akarták a chevrakér- 
déssel kapcsolatban az unfikáció gon
dolatát beadni (körlevelek, táviratok, 
megtévesztő szavazó lap, személyes be
folyásolás, autók, stb.)

A szanálási akarat komolyságá
ról annyit, hogy ha csak azt az össze
get adták volna a chevrának. amit hiába 
költöttek a választásra, a chevrán na
gyot segíthettek volna.

— A budai hitközség beléletében 
egvelőre kisebb zavarokat okozhatnak a 
békétleokedők, de még külső befolyá
sok segítségével sem fognak végered
ményben győzni.

WADJÍK9
OE I6MZ@

hogy a pesti hitközség iránt mostanában 
egyre fokozódó érdeklődés nyilatkozik 
meg. Ezt az érdeklődést nem az elért 
eredmények váltják ki, hanem épen el
len k'ező! cg az a meggyőződés, hogy a hit
község vezetősége nem vesz érezhető mól 
dón tudomást a zsidóság zajló, szenve
désekben kimerülő életéről. Az utóbbi 
másfél évtized alatt uj nemzedék tere
bélyesedett. ki. amely nem élvezte soha a 
háborít előtti nyugodalmas idők zavarta
lan örömeit, hanem megtanulta, hogy zsi
dónak lenni áldozatos, nehéz feladat. Ez 
a nemzedék saját sorsában tapasztalta, 
hogy boldogulásának minden más hitfe
lekezet ii társainál nehezebb előfeltételei 
vannak, hogy többet, alaposabban kell 
lanu!nia. szorgalmasabban és keményeb
ben dolga :nia, ha érvényesülni, vagy leg
alább is megélni akar. Mindenekelőtt 
pedig megtanulta, hogy csak önmagában 
b’zhat és még csak gondolni sem szabad 
arra a bizonyos zsidó szolidaritásra, amely 
lehet, hogy volt, de biztos, hogy nincs, 
amióta ; < .<•/<> hivatalos zsidó körök el
zárkóztak a dübörgő élet elő! és a pozí
ciójuk b'ztüsit ilta éréi melléállása, céltu
datos, okos szociális tevékenység, komoly 
, feleli niunl t és vallásos nevelés he
lyett régmúlt boldog iclók jelentéktelen 
alamizsnával próbálják clhallaattatiii 
a nagy-nagy nyomorúságot. Ez a, fiatal 
ddóság, amely újra közelebb került épen 

áldozatosabb, nehezebb élete miatt Isten

hez, templomhoz, valláshoz, — nyitott 
szemmel jár és képviseletre aspirál a hit
községben. Iskolát, templomot, jóléti in
tézményeket. az elesettek felsegitését, ál
lástalanoknak bármily szerény munkához 
juttatását tűzte ki programmjául és az 
államhatalom példáját követve a válto
zott Viszonyokhoz alkalmazkodó reális 
ieltetóisdgekel keres a fclckedptá életben 
is. A kortézia hatalmaskodása helyett 
testvéri megértést, szeret etet, békét. Is
tenben, a zsidóság elhivatottságában és a 
magyar jövőben való hitet hirdet és ez
zel a tiszta szándékkal készül felváltani 
a múltat, Peszach küszöbén, a szabadság 
ünnepének előestéjén bizalommal nézzük 
lelkes fogadkozásukat és kívánjuk, hogy 
sikfer ikisérje becsületes törekvéseiket...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy Peszach ünnepére kissé lecscndc- 
sedtek a budai vizek is. A „szanálási 
i'crrt^-nak a budai chevra-választáson 
szenvedett kudarca észrevehetően elked
vetlenítette a fúziósok vezető egyénisé
geit. aminek nyoma meglátszott a csütör
töki hitközségi közgyűlés arculatján is. 
Peltűnőén kevés unionista képviselőtes
tületi tag jelent meg, csak Alapi Béla 
tartott ki a fronton rendíthetetlenül. A 
chevra-választás ellen beadandó petíció
ról sem beszél már senki. A sip-utcai 
kancelláriához befutott jogi vélemények 
meggyőzték őket arról, hogy az esetleges 
petíció a közigazgatási hatóságok és — 
nem a községkerületi biróság hatáskö
rébe tartoznék...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a felekezeti sajtó idei peszachi szá
mai szinte kivétel nélkül úgyszólván 
egyenesen a mi tiszteletünkre jelentek 
meg, A Sip-utcai általános rohamra ve
zényelte ellenünk és ok — hiába, no! — 
nem tudnak ,,ncm"-ct mondani. Nagy a 
mi bűnünk: követendő például állítottuk 
oda múlt heti számunkban a pesti hitköz
ségnek a Pesti Chevra Kadisa politika
mentes szellemét. Ez az, amit nem képes 
elviselni az Egyakarat és most az ,,ék- 
verés-’ csatakiáltásával hordozta!ja körül 
ellenünk a veres kardot az a tényleg il
letékes hely, mely ezt a műveletet összes 
■válfajaival és következményeivel a leg
klasszikusabb technika magaslatáig fej
lesztette, Sajnos, az « tendencia s az a 
rejtett óhaj, amelynek érintése úgy fáj a 
központi támadás-elosztó hivatalnak, az
zal a bizonyos üdvözlő írással nem osz
lott buborékká. Egyébként ismerünk egy 
hangulatos levél-áriát tavalyról, n budai 
hitközség akkori elöljáróságának adó
megosztási hírünk elleni tiltakozása al
kalmából és ismerjük a módszert « kon- 
greszusi záróülés napirend előtti felszóla
lásának m.c grencÁezéséből. Köszönjük, na
gyon köszönjük a koncentrikus peszáehi 
ünneplést, még clbízzuk magunkat...
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HÍREK

Ápr. 16, kedd — Niszan 13 (bödikász 
choméc), — ápr. 17, szerda — Niszan 14 
(erev Peszach, elsösziilöttek böjtje, első 
széderest) — ápr. 18 csütörtök — Niszan 
15 (Peszach 1. napja, második széderest, 
szöfira 1) — ápr. 19, péntek — Niszan 16 
(Peszach 2. napja, szöfira 2, szombat be
jöv. 6.38), — ápr. 20. szomoat — Niszan 
17 (Sabbosz chol hamoed, sir hásirim, 
szombat kimen. 7 23 szöfira 3), — ápr. 21, 
vasárnap — Niszan 18 (chol hamoed 2 n., 
szöfira 4), — ápr. 22. hétfő — Niszan 19, 
(chol hamoed 3 n., szöfira 5), — ápr. 23, 
kedd — Niszan 20 (chol hamoed 4 n., 
szöfira 6), — ápr. 24. szerda — Niszan 21 
(Peszaeh 7. n., szöfira 7), — ápr. 25, csü
törtök— Niszan 22 (Peszach 8, n., mázkir, 
szöfira 8), — ápr. 26, péntek — Niszan 23. 
(iszru chág, szombat bejöv. 6. 48, szöfira 9)

— Boldog ünnepeket kíván a „Zsidó 
Élet" kedves olvasóinak.

— Az Orsz, Izr. Patronázs Egyesület 
javára igen jól sikerült uzsonnadélutánt 
rendezett f. hó 2-án Sdhwarcz Benőné az 
Egyesület Hölgy-bizottságának buzgó és 
áldozatrakész tagja. Hívó szavára a fő
városi zsidó hölgytársadalom csaknem 
minden számottevő tagja megjelent. 
Uzsonna közben Ha-vas Miksáné a hölgy
bizottság társelnöke szólalt fel s figyel
mébe ajánlotta a megjelenteknek azt a 
sokrétű itársadalommentő munkát, mely a 
Patronázsra vár. A fölszólalás hatása 
alatt sokan tagnak jelentkeztek az Egye
sületbe.

— Dr. Vidor Pál előadása. A Magyar 
Zsidó Szabadegyetem ápr. 8-án este dr. 
Vidor Pál Bu-da-újlaki rabbi, rendkívül 
érdekes előadást tartottt „Zsidó -egyén, 
zsidó közösség" címen. Az előkelő szel
lemi színvonalú hallgatóság lelkes taps
sal köszönte meg a nagytehetségii fiatal 
tudós értékes fejtegetéseit.

— A Budai Chevra Kadisa ápr. 15-én, 
hétfőn este fél 7 órakor tartotta a budai 
hitközség Zsigmond utcai székházának 
tanácstermében alakuló közgyűlését. A 
Chevra elnökévé nagy lelkesedéssel is
mét dr. Bíró Géza min. tanácsost válasz
tották meg.

— Örökbe adna az Orsz. Izr. Patro
názs Egyesület (Nagyfuvaros utca 4. I. 2., 
Telefon: 406-93.) több árva és félárva fiú 
és leánygyermeket 1—5 éves korig.

— Vidéki szülök figyelmébe! A Ma
gyar Izraelita Nőegyletek Országos Szö
vetsége elhelyez otthonában vidéki úri
leányokat, kik Budapesten végzik tanul
mányaikat, vagy esetleg ipari szakkép
zést -akarnak nyerni. Az ellátás szigorúan 
rituális. Bővebb felvilágosítást nyújt az 
Iroda: Budapest, VII., Síp utca 12. szám. 
Telefon: 41—9—19.

— Becsben mégis megalakul az ortho
dox hitközség. Az osztrák kormány hiva
talos lapjának a Reichspostnak közlése 
szerint a miniszit'erium meg fogja en
gedni. hogy a 'hagyományhű zsidóság 
külön hitközséget alakítson a -maga szá
mára.

— Meghalt a csernobili rabbi. Ameri
kában, Brooklyrtban, hetvenéves korá
ban meghalt Twersky rabbi, a híres 
„csernobili rebbe. Tavaly' érkezett Rigá
ból Amerikába.

— Halálozás. A gyulai hitközség ny. 
kántora L-ic'ht Ábrahám, a napokban 
75-i'k életévében meghalt. A hűséges, 
sokoldalú férfiú majdnem egy félszázadig 
szolgálta a gyulai zsidó ‘hitközséget. Az 
idők viharos járására jellemző, hogy a 
kitűnő férfiúnak valamire való nyugdíja 
csak a XXII. községkerületi bíróság l"r- 
berséges határozata állapította meg 
már csak nagyon rövid ideig élvezett 
Megboldogult. Temetése -nagy részvét 
mellett ment végbe (temetni az tudnak, 
sőt, m'ég életében eltemetik az embert). 
Egész Gyula ott volt. Dr. A-dler Ignác 
főrabbi megrendítsen szép beszédet inon 
dott. A békéscsabai hitközség tisztviselői 
háromtagú küldöttséggel képviseltették 
magukat. Dr. Silberfeld Jakab, Drégely 
Lipót és Manheim Ferenc által, kiknek 
nevében Dr. Silberfeld Jakab főrabbi 
mondott búcsúztatót, kiemelve a Megbol
dogultnak nagyszerű tulajdonságait, mély 
jámborságú tudását, és az előimádság te
rén tanúsított különös -érdemeit. s. j.

— Az „Áhávász Réim”, Országos 
Felebaráti Szeretet Egylet szegény bete
geket élelmező és segélyező egyesület 
(VII., Sip utca 12.) fokozott tevékenysé
get fejt ki, hogy a székesfőváros közkór
házaiban fekvő izr. betegeket rituális 
ünnepi élelmezéssel és széderesti meg- 
ven-dégeléssel ellátja. A sok beteg a 
nagy szegénység -folytán a súlyos viszo
nyok miatt igen sokan, úgy a székesfö- 
vá' aJÓl, mint az ország területéről ke
resnek gyógyulást a kórházakban és így 
a jelentekezet-t-ek száma több, mint az 
előző években. Ezen jótékony és tradicio
nális munkálkodás teljesítéséhez az egye
sület számít hittestvéreinek hathatós tá
mogatására.

— Edelstein Bertalan emléke. A leg
szebb emléket állították Dr. Edelstein 
Bertalan földi munkájának Breszlauer 
László igazgató és neje Ligeti Rózsi ta- 
ntíónő, akik Tórát Írattak nevére és az 
újlaki templomnak ajánlották fel, ahol 
vasárnap délben avatta fel költői szép
ségű szavakkal Dr. Kiss Arnold, a budai 
hitközség poéta-papja. Zsúfolásig -teli 
templomi ájtatoskodók hallgatták mélyen 
megindulva.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület a tavasz beköszöntésével egy
idejűleg megkezdte a folyó év nyarán 
Diósjenön és a Balaton mellett végzendő 
nyaraltatás előmunkálatait. Az egyesület 
igazgatósága a bekövetkezendő Peszach 
ünnep alkalmával kérő szóval fordul az 
áldozatkész hittestvérekhez, hogy köz
vetlen adományaikkal vagy a templo
mokban való felajánlás útján tegyék le
hetővé a nagyszámú nyomorban sínylődő 
gyermekek idei -nyaraltatását. Bizton hiszi 
az -egyesület, hogy kérelme ezúttal is 
meghallgatásra talál mindazoknál, kik szi
vükön viselik a szegények és szükölkö- 
dők szenvedéseit. Adományok küldhetők 
az egyesület irodájába (VII., Sip utca 12. 
fsz.) az Angol Magyar Bank, a Magyar 
Általános Hitelbank, vagy a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank főintézetéhez.

— Megalakult a podk. Hiszi orthodox 
központi iroda. A podk. ruszi orthodoxia 
élére, mint a Berehovoban megjelenő „A 
Zsidó" című élénken szerkesztett feleke
zeti újságban olvassuk, megalakultnak 
tekinthető. A kormány a rabbibizottság 
tagjaivá a munkácsi, ungvári, mezőkászo- 
nyi, vercvejei és huszti főrabbikat, világi 
tagokká Schönberger uzshorodi alel-nö- 
köt, Schliissel Cheskel munkácsi elöljárót 
és Davidovits Benjámin huszti elnököt 
nevezi ki.

— Poraucheszt avat Peszachkor az 
óbudai hitközség elnöke tiszteletére. Az 
óbudai izr. hitközség Peszach ünnepén is 
nyitva tartja népkonyháját, melyen egész 
éven át megszakítás nélkül 160 személy 
nyer élelmezést, ezenfelül természetben 
pászkát és burgonyát oszt ki a szegények 
között. Peszach ünnepén templomi ünnep
ség keretében művészi kivitelű porau
cheszt avat f-el -az óbudai hitközség dr. 
Orova Zsigmond elnöknek s nejének tisz
teletére.
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Maimuni ünnepségek 
világszerte

Maimuni Mózes 800-ik születési évfor
dulóját világszerte ünnepli a zsidóság. A 
pesti izr. hitközség ápr. 11-én csütörtökön 
este rendezett a Dohány utcai templom
ban ünnepélyes emlékistcntiszteletet, me
lyen dr. Hevesi Simon vezető-főrabbi ma
gas színvonalú szónoklat keretében mél
tatta a halhatatlan zsidó filozófust és mű
ködését. Este 7 órakor a Goldmark-tc- 
remben dr. Hevesi Ferenc rabbi Maimuni 
filozófiai és dr. Temesváry Rezső egye
temi tanár, hírneves orvosi érdemeit fej
tegette. Kiemelkedő mozzanata volt a 
budapesti Maimuni-emlékimnepélynek az 
IMII vasárnapi magas irodalmi és tudo
mányos színvonalú ünnepe, melyen Wert- 
heitner Adolf elnök, dr. Hevesi Simon és 
dr. Guttmann Mihály világították meg 800 
év távlatából Maimuni jelentőségét.

A budai izr. hitközség ápr. 14-én. va
sárnap este a Budai Vigadó nagytermé
ben áldozott Maimuni emlékének. Az ün
nepi beszédet dr. 'Kiss Arnold budai ve
zető-főrabbi mondotta, hatalmas szónoki 
erővel és tudományos mélységgel idézve 
fel Maimuni emlékezetét.

Az ország minden részében folynak 
Maimuni-ünnepségek. de impozánsan ve
szi ki részét az emlékezésből az egész 
világ zsidósága. A cordovai templomban 
századok után újra megrendezett zsidó 
istentisztelet után, amelyen Ben Achim. 
Gibraltár főkántora és Julién Weil, Paris 
grandrabbiia végezték a funkciókat, az 
ünnepségek résztvevői, elutazásuk előtt, 
üdvözlő táviratot intéztek a spanyol köz
társaság elnökéhez. Zamorához. Az el
nök igen meleghangú táviratban vála
szolt. A zsidó előkelőségek a cordovai 
hivatalos tényezők előtt is látogatást tet
tek és megszemlélték a tiszteletükre ren
dezett .bikaviadalokat.

Egyiptomban, ahol Maitnonides liosz- 
szú ideig élt. háromnapos imnepséget ren
deztek. Az ünnepségek központja Kairó 
volt, ahol a királyi operában a kormány 
valamennyi tagjának jelenlétében dísz
előadással vezették be az ünnepségeket. 
Az előadást a rádió is közvetítette.

Palesztinában április 4-én (Nissan 1) 
Rambam hónap kezdődött. Ez alatt a hó
nap alatt minden zsidóklakta helységben 
Maimonidest méltató előadásokat tarta
nak.

A newyorki Columbia egyetem Mai- 
monides-ünnepét a Spanyol Házban tar
tották meg. Az ünnepi beszédet az egye
tem elnöke. Nicholas Murray-Butter mon
dotta. Maimonidest mint , a világtörténe
lem egyik legnagyobb szellemét" idézte. 
Az egyetem Maimonides-kiállítást rendez.

Az észtországi dorpati 'egyetem, ame
lyen a zsidó tudományoknak rendes tan
széke és szemináriuma is van. Maimoni- 
des ünnepet rendezett, amelyen a rektor, 
az országos püspök, az egész tanáriikar és 
nagyszámú közönség jelent meg. Az ün
nepi beszédet Gulkovits Lázár dr. és dr. 
Bárkán György egyetemi tanárok mon
dották.

A berlini zsidóság templomaiban soro
zatos Maimonides ünnepségeket rende
zett, amelyen a spanyol követség is kép
viseltette magát. A berlini zsidó hitköz
ség múzeumában Maimotiídes kiállítást 
rendeztek, amelyen a Misne Thóra egy 
tizenharmadik századbeli kiadását is be
mutatták.

A bujdosó fejedelem 
emléke

A magyar történelem di« ső szabadság
hőse. 11. Rákóczi Ferenc emlékének a 
magyar zsidóság mélységes kegyelettel 
adózott halálának 200 éves fordulója al
kalmából. Az egész országban mindenütt 
ünnepi istentiszteleteket tartottak.

A pesti Dohány utcai főtemplomban 
ápr. 8-án. hétfőn délelőtt fél 9-kor tar
tották a Rákóczi-istentiszteletet, melynek 
során dr. Groszmann Zsigmond rabbi mél
tatta II. Rákóczi Ferenc emlékét és di
csőítette a szabadság eszményét. Ugyan
csak megtartották a Rákóczi-istentiszte
letet a budai zsinagógában, ahol dr. Kiss 
Arnold vezető-főrabbi mondott emlékbe- 
szédet. továbbá az óbudai templomban, 
ahol az ünnep jelentőségét dr Neumann 
József főrabbi 'méltatta.

A budapesti aut. orth. izr. hitközség 
II. Rákóczi Ferenc halálozásának 200-ik 
évfordulója alkalmából Kazinczy utcai fő
templomában tartott ünnepélyes istentisz

teletet. amelyen a hitközség elöljárósága 
és képviselőtestülete, valamint a hitköz
ségi intézmények képviselői és számos 
hivő vett részt. A Preisz főkántor által 
énekkarral előadott alkalmi zsoltárok és 
a nagy fejedelem megemlékezésére ren
delt ima elhangzása után Sussmann Vik
tor rabbi a nyitott frigyláda előtt a ha-
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Imákba foglalt érzések és 
gondolatok

Irta :
Dr. ÁDLER VILMOS hatvani főrabbi

Ára: 5 pengő
Kapható a szerzőnél Hatvanban

Piros sáv
Ez a piros sáv

A láthatatlan sárga folt. 

Amit egy gummibot 

Homlokomra rajzolt.

Ez a piros sáv
Az örök lázitó :

A többivel egy, egyenlő 
Mikor lesz a zsidó ?

Kecskeméti György

záért és nemzetünk boldogulásáért meg
ható imát mondott. Az istentisztelet a 
Himnusz akkordjaival fejeződött be.

Békéscsabáról jelentik, hogy a kongr. 
hitközség templomában dr. Silberfeld Ja
kab főrabbi mondott költői szárnyalású 
ünnepi beszédet melyben történelmi ada
tokra hivatkozva idézte fel a bujdosó fe
jedelem halhatatlan cinlékét.

A pécsi zsidó templom ünnepi isten
tiszteletén a városi, vármegyei és katonai 
hatóságok nagyobb küldöttséggel képvi
seltették magukat. Dr. Wallenstein Zoltán 
főrabbi történelmi távlatba állította be 
a rodostói faluvéget, kapcsolatba hozta 
a magyar sors jellegét alkotó elemeivel s 
drámai erővel kicsendiilö hatású ünnepi 
beszéddel hódolt Rákóczi felmagasztosult 
alakjának.

A szekszárdi zsidó templomban a Him
nusznak Bénán fökántor vezetése mellett 
történt eléneklése után dr. Rubinstein 
Mátyás főrabbi lendületes beszédben em
lékezett meg Rákóczi hősiességéről, har
cairól, küzdelmeiről, szenvedéseiről, mar- 
tiriumáról. A Szózat eléneklésével ért 
véget a hazafias istentisztelet.

Kitartanak függetlenségi 
törekvéseik mellett a bécsi 

orthodoxok
A bécsi zsidóság körében a hagyo

mányhű csoport ál'andó forrongásban 
van amióta a hitközség élére cionista ve
zetők kerültek. Ezek semmibe, veszik a 
vallási szabályokat s nemcsak a maguk 
életmódjával hívják ki az orthodoxiát, 
hanem intézkedéseikkel is. amelyek egyál
talán nem igazodnak a rituálékhoz Az 
orthodoxok kiválási szándékát a hitköz
ségi vezetők minden eszközzel meg akar
ják hiúsítani, c'e a vallás parancsa szerint 
élő tömegek nem engednek. Most úgy 
akarták a mozgalmat elfojtani, hogv el
híresztelték : a különálló orthodox hit
község nem tudná eltartani intézményeit. 
Ezek a hírek sem tették meg a hatásukat, 
mert a függetlenségre törekvők vezetői 
kimutatták, hogy eredetileg az orthodoxok 
teremtették meg a vallásos intézmények 
nagy részét. Kijelentették, ha csak ez az. 
akadá'y. adjanak módot a próbára Maid 
bebizonyosodik, hogy az orthodox iában 
meg van az áldozatkészség, hogv vallási 
meggyőződéséért akár kétszeres áldozatot 
is hozzon. A cionisták azonban nem ál'a- 
nak rá a próbára.
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A magyar Majmonidesz-ismeret forrásai
Irta : Dr Zsoldos Jenó

A magyar irodalomban feltalálható 
majnionideszi szórványemlékek segítsé
gével nem mérhető le teljesen a magyar
országi Majmonidesz-ismeret szellemi ki
terjedése. Vannak ugyanis müvek, ame
lyek a határokon túlról hódító vallás
történeti és hittudományi szövegeken kí
vül főleg a XVIII. század folyamán a 
magyar földön is Majmonidesz felé te
relhették az érdeklődést anélkül, hogy ki
mutatható volna szerepük a zsidó filo
zófus megismerésének tudatosításában. 
Mégis: fel kell tételeznünk, hogy elterje- 
dettségiik a magyar közönség és a hozzá
juk folyamodó írók előtt az olvasmányi 
élmény közvetítő formájában is megrög
zítette Majmonidesz filozófiai értékének 
eleven hitelét.

Johann Andreas Eisenmenger sokat 
idézett zsidótámadó műve, az Entdecktes 
Judentlium 1701-ben jelent meg Königs- 
bergben. A szerző könyvében külön fe
jezetet szentel annak a kérdésnek meg
világítására, miért ragaszkodnak a zsi
dók olyan görcsösen hitükhöz s miért 
térnek át annyira kevesen a keresztény 
vallásra. Ezt a jelenséget azzal a körül
ménnyel magyarázza, hogy a zsidók a 
keresztények szolgálatába állhatnak 
anélkül, hogy vallásuk gyakorlatúban 
bármiféle csorba esnék. Tételének igazo
lására Menase ben Izrael Mikvéh Jisael 
című művének 1698-iki amsterdami hé
ber szövegéből idéz, mégpedig azt a rész
letet. amelyben a nagy filozófus-rabbi 
rámutat arra, hogy a zsidók minden meg- 
vetettségük ellenére is gyakran élvezték 
a fejedelmek és nagyurak kegyét Don 
Petro de Toledo alkirálytól kezdve Pico 
della Mirandola hercegen át Saladin 
egyiptomi szultánig, aki Majmonideszt ud
vari orvosává tette. Ehhez a külső, fel
színes Majmonidesz kapcsolathoz fűződ
nek Eisenmenger mélyebb és tartalma
sabb Majmonidesz-megjegyzései. Az eljö
vendő messiási idők paradicsomi lakomá
jának allegorikus értelmezését Majmoni
desz Misna-kommentárjából és Jad-Ha- 
chazaka c. művéből vett szövegrészben 
mutatja be s a holtak feltámadásáról 
szóló fejezetben részletesen tárgyalja a 
zsidó filozófus felfogását is részint ere
deti munkáinak, részint Rabbi Becháj 
művének idézetei alapján.

A XVIII.—XIX. századforduló magyar 
irodalmában ismert volt Eisenmenger 
műve s így Majmonideszről is tudomást 
kellett szerezniük azoknak, akik zsidó
megtagadó magatartásukban a heidel
bergi tanár munkáján tájékozódtak. 
Könyve nemcsak közvetlen vonalon ásta 
meg magának a megismerés medrét. A 

külföldi müvek magyar fordításaiban ta
lálható ráutalások is kiszélesítették ter
jedésének útját. Az Entdecktes Juden
tlium ott élt a magyar írók kezén: Bu
dai Ferenc jól ismerte s a kor legművel
tebb magyar írója. Kölcsey Ferenc is hi
vatkozik reá.

Eisenmenger munkájánál könnyebben 
szelídíthette magához az irodalom alatti 
knltúrréteg figyelmét Medicei Pálnak „a 
zsidóságból megtért doktor"-nak a zsidók 
szokásairól és szertartásairól olasz nyel
ven irt műve. A renegát szerző munkáját 
ugyanis Rosthy Miklós magyar pálosrendi 
szerzetes először latin nyelvre fordította 
le és adta ki Nagyszombatban 1758-ban. 
Negyedszázad múltán pedig ..a talmudból 
és egyebiinnen kiszedegetett néhány szép 
toldalékkal meg-bévít”-ve magyar nyel
ven is megjelentette, hogy a latin nyelv
réteg elhárításával még lendületesebben 
szabaduljon fel a zsidóbántó pamtlett 
tartalma a magyar égbolt alatt. A könyv 
a zsidó szokások ismertetésében egyazon 
módszert követi: leírja a zsidó ceremóniá
kat. cáfolja értelmüket és igazolni igyek
szik. hogy a zsidó törvényeket megal
kotó korszellem megszűnésével idősze
rűtlenné vált azoknak kötelező ereje a 
kereszténységre. Hangjának éle Majmoni
desz szellemének közelségében sem tom
pul el mindig. A zsidó filozófus bibliama
gyarázata az uzsoráról és a hetedik évi 
kölcsön elengedéséről a mű szerzője sze
rint: ismeretlen tanítás. Úgy találja, hogy 
a ..kereszténycsalás" visszautasítására 
gyenge érve a zsidóknak. . hogy sem a 
Talmud. sem pedig ama bölcs Rab Maj
monidesz nem szóllana a keresztyének
ről. hanem a Bogányokról”. A könyv sű
rűn hitvatkozik Majmonidesz More Ne- 
vuchimiára. S ez természetes következ
ménye volt a munka tárgyának és ten
denciájának. Mivel a szerző s a fordító 
a zsidók ceremoniális törvényeinek ide
gen és korszerűtlen rendszere ellen tá
mad. alkalmas és hatásos érvtámasznak 
mutatkozott a gondolatok hátterébe Maj
monidesz felfogását állítani. A zsidó filo
zófus szerint ugyanis a pogány környe
zetben élő zsidókat csak az isteni böl- 
cseség és előrelátás nem tiltotta el az újí
tás forradalmi parancsával a megszokott 
formáktól, hanem meghagyta azokat az 
egyisten nevére rendelt szertartások 
alakjában. Az áldozatok kultusza csak 
időleges kompromisszum volt, kerülő út, 
de a végcél kívül esett rajta. Isten az ál
dozatok bemutatásának központi megszo
rításával közelebb akarta hozni a zsidó
kat ahhoz az időponthoz, amikor a min
denütt megengedett imák hangulatában 

emelkedhetnek fel teremtöjükhöz. — Me
dicei Pál könyvét még a XIX. század 
végén is idézik a magyar írók. így Kál- 
ntány Lajos is akadémiai tanulmányában.

Irodalmibb területen hódított és tuda
tosíthatta Majmonidesz világát magyar 
földön Róbert Lowth angol püspök De 
sacra poesi Hebraerunt című műve. 
(1770.) A XVIII—XIX. századforduló ma
gyar irodalma jelentékeny mértékben 
ennek a munkának a szellemében jutott 
közel a héber költészet formanyelvéhez 
és tartalmához. Loxvth művének magyar 
irodalmi szempontból legnagyobb értéke, 
hogy európai színvonalra lendülő kultú
ránk esztétikai nekiindulásának kezdeti 
időpontjában a vallásos szellemű bibliai 
költészetet az esztétikai szemlélet látó
mezejébe állította. Művének ezt az irány
módosító erejét már a századforduló iro
dalma is észrevette. Varga István sza
vakba is foglalja: „Nem tsak arra kell 
néznünk, hogy initsoda Vallásbéli dolog 
van valamely Poétikus könyvbenn? ám
bár ez fő dolog, hanem arra is. hogv 
mitsoda aethesissel van írva? Mert ez is 
van az Ó Testamentomi Könyvekbenn: 
a mire Lowth utánn Eichorn, és Herder 
tettek bennünket figyelmesekké". Ennek 
az esztétikai jellegnek tulajdonítható el
sősorban. hogy Lowth müve általánosan 
népszerű lett a magyar írók között és 
Csokonaitól Bacsányiig s Földi Jánostól 
Verseghy Ferencig számosán olvasták és 
tanulmányozták. Lowth könyvének a pró
fétákról és a prófétai költészetről szóló 
fejezetében ismerteti Albarbanel ének
kategóriáit. Abarbanel szerint az énekek
nek három faja van: 1. a ritmikus for
mában írt dalok. 2. a zenei dallamokra 
szerzett énekek. 3. a parabolák, népsze
rűén ..sir” Abarbanel azonban 
ebből a csoportból kirekeszti a prófétai 
parabolákat, még pedig Majtnonidesznek 
a prófétai ihletettség és a szent szellem 
között tett megkülönböztetése alapján. 
Lowth nem osztja Majmonidesz-Abarba- 
tiel nézetét. Szerinte a prófétai müvek 
szintén költői alkotások és a belső érve
ken kívül költőiségük mellet bizonyít a 
jövendölések hangszer-kísérete is. Meg
győzően mutatja ezt Elisa próféta példája, 
aki jövendőmondása pillanatában cithara 
hangja mellett mondotta el isteni ihletsé- 
gének látomásait. Némelyek ugyan ennek 
a jelenetnek értelmezésében Majmoni
deszt követik, és úgy vélik, hogy a zene 
alkalmazása csak a próféta lelki hábor
gásának megnyugtatására szolgált. Lowth 
bizonyára a More Nevttchim II.: 36. feje
zetének arra a helyére célzott, ahol Maj
monidesz kifejti, hogy a próféta képzelő 
tehetsége akkor nyilatkozik meg a legtel
jesebben, amidőn az érzékek nyugosznak 
és működésükben szünetelnek.
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Dr. Grózinger M. József

Egy magyar 
német zsidó

származású 
filozófusról

A hazánkban (Erdőbényén) született 
és fiatalon kivándorolt Ludvig Steinről 
már több Ízben megemlékeztünk. Ez év 
július i-én lesz halálának ötödik évfor
dulója és ez alkalomból kiegészíteni 
óhajtjuk az energikus optimizmusáról, 
optimista filozófiájáról és vallásfilozó
fiájáról előadottakat. 'Az alábbi sorok 
az optimista filozófus két könyve nyomán 
(L. Ludvig Stein. Dér Sinn des Daseins. 
Streifzüge cincs Optimisten durch die 
Philosophie dér Gegenwart Leipzig. 
1904. Philosophische Strömungen dér 
Gegenwart, Stuttgart 1908.) számolnak 
be Ludvig Stein világnézetéről, a szociá
lis optimizmusról, illetve optimista vallás
filozófiájáról.

Az együk könyvében (Philozofische 
Strömungen) a filozófiatörténet és a 
rendszer-alkotás hossz- és keresztmet
szetét adja saját filozófiai álláspontjából, 
azaz: az evolucionisztikus kriticismus és 
a szociális optimizmus szempontjából. A 
másik könyv (Dér Sinn des Daseins) 
szemlét tart a jelenkori filozófián és 20 
esszében négy kérdésre keres választ, 
nevezetesen kutatja a világ értelmét a 
metafizikában, a megismerés értelmét az 
ismeretelmélet segítségével, az egyéni 
élet értelmét az etika problémáinak meg
világításában és végül a szociális élet ér
telmét a szociológia segítségével. Minő! a 
négy kérdés a ..szociális optimizmus’4 vi
lágnézetének hátterét világítja meer és 
nézzük most már közelebbről ennek a vi
lágszemléletnek mibenlétét.

A miszticizmus, a romanticizmus és a 
pesszimizmus filozófiai irányainak gyö- 
kérszálai a buddhizmus nirvanatánban és 
a görög filozófia szubtanciaÜzmusába 
nyúlnak vissza. A vis intertiae. a tétlen
ség. az édes pihenés volt a görög íőúr 
ideálja. aki a munkát lebecsülte, bana- 
zikusnak csak a rabszolgának valónak 
mondotta. A nirvanizmus. a semmitevés, 
a dolce far niente volt a görög filozófia 
princípiuma és Parmenides az örök vál
tozatlan létet. Demokritos a mozdulatlan 
atomokat, Arisztotelész a változást nem 
tűrő formát és Plútón az invariabilis 
mozdulatlan ideákat tartották a lét prin
cípiumának. A mozdulatlan szubstancia. 
a változatlan lét, a pihenés a semmitevés, 
a nyugalom. a sztoikus ataraxia az élet 
értelme mindezeknél a gondolkodóknál. 
Az ókori filozófiának eme munkameg
vetésével szemben az újkori filozófiának 
egyes kimagasló képviselői a munka 
megbecsülésének, a tevékenység, az akti- 
vizmus kérlelhetetlen hi etetői. Leibnitz 
magát a nyugalmat is mint végtelen kis 
mozgás folyamatnak fogta fel és a szub- 
■ akkkuc ■■mbbh■■■■■■■!>■ bbbseb
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stanciát akcióképes mozgás forrásnak, 
energiának mondja. Leibnitz mozgásel
mélete nemcsak az energitizmus hanem 
az optimizmus megindítója is lett — 
Mert .az optimizmus és az energetika, a 
leibnitzi optimista világszemlélet és az 
ugyanlazon törzsökből sarjadtak ki. Az 
optimizmus az egészséges ember világ
szemlélete, a pesszimizmus a betegeké. 
Az energetizmus életideál ja nem a nyu
galom. hanem a mozgás, a tettvágy. erő
kifejtés és vállalkozókéi*.  Az energetiz
mus az ifjúi vágytól fűtött harcképessé
get hangoztatja amely uj feladatok le
győzendő nehézségek után vágyódik Nem 
Parmenides, „minden áll“-ja. hanem He_ 
racleitos . minden mozog“-j.a az energe
tizmus jelszava és nem mechanikus- 
ontológikus. hanem organikus __ evolu
cionisztikus világnézetet vall.

Mint az univerzum egy kiapadhatat
lan energiaforrás, úgy az élet is ebben 
az energiaforrásban kulminál és az élet 
értelme a folytonos munka, a Fichtc-féle 
tevékenység. Nem passzív odaadás, hanem 
aktív haladás, evolucionisztikus előretö- 
törés. a filozófiai prof étizmus iövőbe 
nézése, a szociális messzianizmus. amefly 
nek jelszava és kategorikus imperatí
vusza: labora! dolgozz! Spinoza mate- 
matizmusa. amely a szubstancia állandó
sága hirdeti, helyet adott Leibnitz mo- 
raszainak. amelyek folyton-folyvást 
mozgásban víannnk. A mt'dhan.izmusnak 
és a materializmusnak bealkonyodott az 
evolucionizmus és biológizmus hátterébe 
szorította a szubstancializmust és iritel- 
lektualizmr.st és a mos geometrikus hal
vány mechanizmusát kiszorította az cn- 
tclechiak élettől duzzadó energetizmusa

Spinoza kauzális 'inech.anizlmu.sájt fel
váltotta a ideologikus világmagyarázat 
amely kiszorította a tudomány csarno. 
kaiból a newtoni világgépet és helyébe 
a világorganizmust tette és a causa ef- 
ficiens-t a causa finalissal cserélte fel. 
Demokritos holt atomjai helyébe Leibnitz 
monaszai kerültek és az árisztoteleszi 
cntelechia a neoleibnitz;anizmus teleoló
giai harmóniatanában u'.ra feléledt. A 
Platói ideák statizmusát kiszorít ia a neo.. 
vitalista dinamizmus, mert a neoteleoló- 
giai világmagyarázat mindenben célszerű 
vezetést és szándékos irányítást lát és 
Reinke a sztoikus hegemonikon tanát 
felújítja a dominánsokba^ amit Hclm- 
holz Archeus-nak is nevez.

, Es ezzel megváltozik az etika világ
képe is. A szigorú kauzalizmus fizikális 
és logikai fátuma helyet ad a szabadság 
finaütásáinak, a morális szabadság cvo- 
lucionizmusárak. A mechanizmus filozó
fusai retrográdok és visszafelé nézésük
ben minden téren dekadenciát látrak. A 
dualizmus előrenézői azonban bíznak a 
fejlődés lehetőségében és nem riadnak 
vissza a kultúra hanyatlása a tudomány 
csődje, az erkölcsök romlása európa bar. 
barizálása, vagy kozákizúlása. stb jelsza. 
vaktól De nem tartanak a vissza a re- 
neszászhoz, (Nitsche). vissza a középkor
hoz, (Bruntiére Chateaubriand. német 
romantikusok,) vissza az őskereszténv- 
hez, (Tolsztoj), vissza a nyájszerű ősál
lapothoz, (Rousseau), sztoicizmus (ciniz
mus), vissza a vadállati önzéshez, az

Isten csókja alatt
Szivén csókolt az Isten s lelkem fölött 
szétkergeteit Ö bánatot, ködöt.

Az ég, a föld és minden énekelt, 

s az éjszakáknak virradatja kelt.

A szivemen szent isten csók lobog, 

ma minden emberi én megcsókolok, 

hogy égjen rajtuk isten-csók-üszők. — 

Egy ember jött és jaj, — szivén ütött.

Pap Izsák

anarlchista egyetlenhez^ (szofisták. Stir- 
ncr). vissza a nirvánához (Schopen
hauer) — hirdetőkkel. Hanem optimista 
szemmel néz a jövő lehetőségei felé és 
dolgozik a jövő generációért, a iövő em
beriségért. Csak a sötétlátók, neuraszté- 
niás és melankolikus rohamai csaltak ki 
egyes gondolkodóktól és költőtől (Byron. 
Leopardi, Shelli, Rousseau. Calderon 
Hartman, Schopenhauer, Bahnsen. Mai- 
liinder). azokat a kijelentéseket, .amelyek 
igazolni látszottak a prédikátor szavait a 
hiábavalóság hiábavalóságáról és Marcus 
Aurélius császár kijelentését az életről: 
Az élet illúzió. Nem az élet fenntartása 
illúzió, hanem az illúzió az élet fenn
tartója. Az illúzió t. i. örömet és gyö
nyört nyújt és ezek tartják fenn az éle
tet. Az illúziók adják az ideálokat és az 
ideálok a kultúra hordozói. Az ideálok
ért vívott harcok megerősítik optimista 
világképünket, bizalmat öntenek a világ 
fejlődésképességéről vallott hitünkbe és 
az ideálok megvalósításának lehetőségét 
előkészítő munkálkodásunk eredményes
ségébe.

Ez a munkahit. ez a tett vallása iga
zolja az optimista világnézetet. Az ind 
nirv.anaideál nem más, mint egv világ
princípiumnak kikiáltott Dolce far ni
ente. A pesszimista vallások életsorvasztó 
dogmáit a zsidó vallás munkaoptimiz
musa. evolucionista hite és messzianikus 
prófétizmusa az emberiség jövőjébe ve
tett bizakodásával váltotta fel. Isten hat 
teremtésnap vagy teremtésperiódus alatt 
az egész világot megteremti és az ind 
nyugalom — vagy tétlenségideált egv he
tedre, a szombatra redukálja. Ezzel a 
zsidó vallás megjelölte azt az utat, 
amelyben az emberiségnek haladnia kell. 
Nem a pesszimista nirvána és nem a 
tétlenség quietizmusa, hanem az evolu
cionista optimizmus az életképes világ
nézet. Az élet titka az aktivitás, a mesz- 
szianisztikus jövőbe vetett hit heroiz- 
musa, amely az aktív munka vállalásával 
az Isteni birodalom földi építmény-ének 
alapjait rakja le.
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Peszach küszöbén
Irta: dr. Kiéin Ábrahám rabbi

Április 16-án (Niszán 13.) esti ima után 
vacsora előtt, viaszgyertya melleit átku
tatjuk lakásunk minden zeg-zugát, ahová 
az esztendő folyamán choméc juthatott. 
A viaszgyertya azért alkalmasabb e 
célra, mint a faggyú, mivel az utóbbi 
könnyen olvad és attól való félelmünk, 
hogy ruhánkat becsepegtetjük vele, el
vonja figyelmünket a choméc felkutatá
sának gondos munkájától. (Órách Chájjim 
433 )

A choméc felkutatásának áldásszöve
ge néni magára a kutatás tenyere, hanem 
annak tulajdonképeni céljára, azaz a cho- 
mécnak a következő nap délelőttjén való 
megsemmisítésére vonatkozik és ezért az 
áldás szövege nem „bödikáth choméc”, 
hanem „ál bittr choméc”.

Kutatás előtt lakásunk különböző he
lyein nem morzsolódó kenyérdarabkákat 
helyezünk el. A kutatást végző családfő
nek nincs tudomása arról, hogy a chomé- 
cot hova rejtettük, hanem kutatás közben 
minden figyelmeztetés nélkül kell ráakad
nia. Kenyérdarabok elhelyezésének oka 
egyesek szerint az a valószínű föltevés, 
hogy az ünnep előtt való alapos takarítás 
következtében .nem fogunk chomec-ot ta
lálni. mely esetben az áldásmondás hiába
való lenne börocho löváttolo; ennek meg
előzésére helyezzük el lakásunk külön
böző helyein a felkutatandó kenyérdara
bokat.

Másik magyarázat szerint a kutatás 
csak eszköze annak a vallásos köteles
ségnek, hogy birtokunkban lévő minden 
kovászosat eltakarítsunk és megsemmisít
sünk. A megsemmisítési formulát, melyet 
a Babylaniában lakó őseink élő nyelvü
kön: arameus nyelven fogalmaztak meg, 
a choméc-élvezet tilalmának hatályba lé
pése előtt is (9—lü óra között) el kell 
mondani. Ezért szándékosait helyezünk el 
kenyérdarabokat, hogy felkutatva és 
megtalálva el kelljen égetni azokat és így 
az elégetés aktusa feltétlen eszünkbe jut
tassa a megsemmisítési formula elmon
dását.

A choméc kutatásánál azért nem mon
dunk sehecliejonu-t, mivel ez csak előké
szület a peszáchra és így az ünnep estjén 
mondott sehechejonu vonatkozik az iin-

Tattaszi vásárlásainkat 

olcsón eszközölhetjük 
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diuaí-nagjjáruházában 
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néppel kapcsolatos minden vallásos tény
kedésre. A kutatást semmiféle hozzá nem 
tartozó dologgal nem szabad megszakí
tani; végeztével elmondjuk az említett 
formulát, melyben a tudtunkon kívül bir
tokunkban maradt minden choméc-ot 
megsemmisítettnek nyilvánítunk. Éppen 
ezért ha valaki nem érti a forintra héber 
szövegét, annak tartalmát olyan nyelven 
mondja el, amelyen beszél.

A köztudatban el van terjedve az a 
tévhit, hogy a másnap reggeli utolsó cho- 
tnéc-os étkezésre meghagyott eledelt cho
méc után kutató elől el kell rejteni, mert 
ha rátalálna, úgy az elégetésre kerülő 
choméc-cal együtt meg kell semmisíteni. 
Ez azonban merő tévedés. (L. Máchácitli 
Hássekel 431. 1.).

Április 17-én (Niszán 14.); erev pe- 
száclt. Reggel korán megyünk templomba. 
Nem mondunk mizmór lötliódo t. él ereoh 
áppájim-ot, sem lámnácéách-ot. Az elsö- 
szülöttek e napon böjtölnek, hálás meg
emlékezésül az isteni gondviselés ama 
csodatettére, hogy az egyiptomi elsőszü
lötteket pusztító halálangyal a zs'dó há
zakat elkerülte. Ha azonban az elsőszü
lött részt vesz azon a vallásos lakomán, 
amelyet ez alkalommal egy talmud; trak
tátus tanulmányozása befejezésének (szij- 
jum) örömére rendezünk, akko: föl van 
mentve a böjt kötelezettsége alól

A choméc élvezetének végső határ
ideje: 9 óra. II) óra körül elégetjük a ku
tatásnál talált choméc-ot. Vallást s szo
kás, hogy a szukkotih ünnepről megőrzött 
hósáánü-val, vagy árovo-val gyújtjuk 
meg a tüzet.

Azt a choméc-ot, melyet érteke miatt 
nem semmisíthetünk meg, az éléskamrába 
vagy más jól elzárható helyre gyűjtjük 
össze; a helységet erev peszác.h-tól szá
mított egymásután következő 9 napra 
nemzsidónak bérbeadjuk és a bemre ösz- 
szegyűjtött choméc-ot ugyanannak, név- 
szerint felsorolva és a folyó napi ár és 
mennyiség pontos megjelölésével szerző
désileg eladjuk. A helység kulcsát a bér
lőnek. illetve a vevőnek átadjuk és meg
jegyezhetjük. hogy abban az esetoen, ha 
az ünnep végével a vásárolt choméc <>t 
át nem venné, akkor haszonadásst.l visz- 
szavásároljuk tőle.

A choméc eladására vonatkozó részle
tes utasítások a nyomtatott cltoméc-szer- 
ződésben megtalálhatók.

Erev peszáclt napján nem szabad má- 
coh-t enni, hogy annál fokozottabb vágy- 
gyal teljesíthessük a szédercstérc előirt 
mácoh-evés tórabeli parancsát, de őrölt 
mácoh-lisztböl készült ételt ehetünk. 12 

óra után már nem végzünk nehéz, meg
erőltető munkát.

A Szentély fönnállása idején e nap dél
utánján mutatták be a peszácli-áldozatot; 
manapság ehelyett ugyanabban az időben 
vallásos községekben a szederhez hasz
nálandó külön macoh-t sütnek oly liszt
ből. melynek búzáját már az aratástól 
vagy legalább az őrlés idejétől kezdve 
fokozottabb gonddal őrizték. Ennek neve: 
söniuro macoh.

A bőjtölő elsősziilött a mincha-ima sö- 
mone eszréjénél a söntéá töfillóba az 
ánénti imát iktatja be. E inincha imánál 
a bőjtölő újszülött nem imádkozhatik elő, 
mivel nem mondhat fenhangon ánénu-t, 
lévén Niszan 'hónapja.

Mivel az ünnep másodnapja péntekre 
esik, ünnepen pedig kizárólag a napi ét
kezés előkészítése és fontosabb szükség
leteink ellátása van megengedve, ezért 
éruv-távsilin-re van szükségünk, hogy a 
szombati ételeket pénteken elkésztíhes- 
sük.

Mincha után a ház asszonya tálcán egy 
darab húst vagy más főtt ételt nyújt út 
a családfőnek, aki az éruv-áldás után a 
következő tartalmú kijelentést teszi: 
„Eezen érttv folytán legyen nekünk meg
engedve sütni, főzni, ételt melegen tar
tani, gyertyát gyújtani és minden más 
szükségletünket elvégezni ünnepnapról 
szombatra, úgy nekünk, valamint azok
nak, akik c városban laknak.” A húst el
tesszük és csak szombat délután, a har
madik szöudo-nál fogyasztjuk el.

Este a templomban a szokásos zarán
dok ünnepi ntááriv ima, a máchzorban 
megtalálható ünnepi imakölteménnyel 
(máárovith). A kiddus az ünnep két első 
estjén elmarad, mert a templomban mon
dandó kiddus-nak tulajdonképeni oka az, 
hogy hallhassák azok a testvéreink is, 
kik bor híjján odahaza nem mondhatnak 
kiddus-t; széderestén azonban még a leg
szegényebbnek is van bora, amiről maga 
a hitközség gondoskodik (legalábbis igy 
kellene lenni).

Ima után, ünnepi gyertyák fényében 
ragyogó családi otthonunkba térünk, hol 
fehér asztal körül, sugárzó arccal várják 
a családtagok a széder bensőséges csa
ládi ünnepének kezdetét...

nos HÚSVÉTI BOR 
GROSZ J. JÓZSEF budai orthodox 
főrabbi úr felügyelete alatt kezelt 
fajborok

SZEMELT RIZLING literje P — 70 
TOKAJI édes nohez „ 120
TOKAJI asszii „ „ 3'—

FAHN FÜLÖP borkereskedő 
II, Margit-körút 3. 
Telelőn: 53-4-81.
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Peszach
GOMBÓC (KNÉDLI).

Pohárba egyenként felütünk 4 tojást. 
Ha mind a négyet felütöttük, visszaönt
jük a pohárba, megfigyeljük, hogy a po
hárban meddig ér a tojás. Ugyanannyi 
vizet öntünk hozzá. Tálban jól elkever
jük. Beleteszünk 4 kanál olvasztott, 
vagy 1 kanál fagyasztott zsírt. 1 ió kés
hegynyi sót, csipetnyi törött szitált gyöm
bért és borsot. Az egészet elkeverjük 
durvára tört, vagyis szi'táilatlan laska
liszttel, hogy híg masszát nyerjünk. (Egy 
vizespohárnyi lisztet keverünk bele.) Fő
zés előtt- legalább félórahosszát pihentet
jük. Leszűrt húslevesben főzzük ki. még 
pedig úgy, hogy egy tányérba vizet ké
szítünk és nedvesített kézzel a masszá
ból kis gombócokat formálunk és a 
forró levesbe vetjük. Mire mind beve
tettük. ha a leves forrt, a gombos1 is ió 
és csak félrehúzva főzzük még egv kis 
ideig. Ha soká van a levesben, nem 
olyan jó.

RAKOTT LASKA.
Lehetőleg Vgés-z laskákat választunk, 

széleit levágjuk és olyan nagyságúra 
vágjuk, amilyen nagy tepsivel rendelke
zünk. A maceszt vigyázva, felvert, kissé 
édes, boros tojásba mártjuk és a kizsí
rozott tepsibe 2—3 sort rakunk belőle. 
Zsírral locsoljuk. porcukorral vegyített 
(.aráit dióval megszórjuk. Laskát, majd 
újból diót rakunk, mig ,a tepsi megtelik 
Tetejére laska jön, melyet zsírral megke
nünk. Ha megsült, kockára szeleteljük. 
Ízletes tészta, hidegen is jó.

PALACSINTAKOCH.
Három tojásból palacsintát sütünk, 

kevésbbé vékonyát, mint a levesbevalót 
és szélesebb csíkokra vágjuk. Két tojás 
sárgájával, kis zsírral, cukros kakaóval 
kevert dióval elkeverjük, mély tányérba 
tesszük, kis ideig sütőben sütjük, majd a 
2 tojás habját megcuknozva a tetejére 
kenjük és addig sütjük, mig hab gyengén 
megbámul. A tányért nagyobb lapos tálra, 
vagy tálcára tesszük és ugv adjuk asz
talra

DIÓS TORTA.
Hat tojás sárgájából, 6 kanál cukor

ból, 6 kanál darált dióból, 4 kanál szitált 
laskalisztből (vagy 8 kanál dió. 3 kanál 
lisztből) készül. Az eljárás a készítésnél 
ugyanaz, mint az egyszerű tortáé. Ugvap- 
ugy készíthetjük csokoládéval, vagy szent
jánoskenyérrel. EAkj-t megreszleve Ild
ink a tésztához. Citrom, vagy narancs
krémmel töltjük. Citrom-, vagv narancs
krém : hidegen és főzve ugv készül, mint 
a csokolácé krém, de a csokoládét ki
hagyjuk és több citromot vagv naran
csot adunk hozzá. A tésztát, ha hosszú
kás. egészen laposra sütjük, háromfelé 
vágjuk, a lapokat krémmel megkenjük, 
egymásra tesszük és a tetejét is megken
jük. Ha kerek formában sült, középen 
két ha nagyon magas, háromfelé vágjuk 
és megkenve egymásra rakuk. Tetejét és 
oldalát is szép egyenletesen megkenjük. 
Dióval (dará.va vagy cikkekben) dí
szíthetjük. A torták szélvágásához csakis 
éles kést használjunk.

HÚSVÉTI TORTA.
Három tojást. I21,2 dkg. zsírral el

dörzsölünk 3 tojás főtt sárgáját, fél cit
romlevét és héját, késhegynyi pót. 6 dg. 
pirított, őrölt mandulát- 1 pohárka li" 
kört, 12% dg. cukrot. 12% dg. húsvéti 
lisztet jól összekeverünk, jól kikent tép

i konyha
síbe tesszük a tészta zá részét. Almalek
várral. vagy csokoládéval töltjük, tete
jére a megmaradt tésztából rácsot te
szünk. Csokoládé-töltelék: a húsvéti 
csokoládét megreszeljük kevés cukrot 
citromhéjon ledörzsölünk, az egészet ke
vés finom borral meglocsoljuk és a tor
tára kenjük.

(Kóser Szakácskönyv, (4 személyre), 
írta: Giti néni, kiadta: Ábrahám Márton 
könyvnyomdába. Kecskemét. Ára 1 P.)

Miért harcolunk ?
Irta: Krámer Adolf 

körzeti alelnök, a budai hitközség 

képviselőtestületének tagja.

A Kelenföld-Lágymányos templomkör
zet alapítói közé tartozom, a vallásunk 
és hagyományaink iránti szeretetet a szü
lői házban oltották belém, -egész életemen 
át dolgoztam szerény tehetségemhez ké
pest a hitközség és a körzet vallási éle
tének kiépítéséért. E munka közben több
ször megtámadtatásban volt részem, de 
mindez nem tántorított el a szent munká
tól. Örült is a szívem, hogy közös erővel 
sikerült a körzetben vallásos kiizszclicmet 
ébreszteni. Talmud-Tórát szerveztünk és 
alapos volt a reményünk, hogy városré
szünknek a dunai híd kiépítésével kap
csolatos fejlődéséhez méltó templomunk 
is lesz. Mindnyájunk óhaja, hogy körze
tünknek minél előbb meg legyen az oly 
szükséges, a követelményeknek teljesen 
megfelelő templomunk.

Nem tagadom, sőt nyíltan vallom, hogy 
a Budai Hitközség és Chevra önállóságá
ért minden szerény tehetségemmel síkra 
szállók. Részben azért, mert ehhez a hit
községhez sok évszázados fényes tör
ténelmi múlt fűződik, másrészt azért, 
mert egész fiatalon telepedtem itt le és 
négy évtized óta sok egymásiránti meg
becsülést. hitet és szeretetet tapasztal
tam. Régi barátaimmal együtt küzdöttem 
úgy jó. mint rossz viszonyok között, igye
keztünk mindig a lehetőséghez, képest 
egyetértéssel dolgozni, alkotni.

A most lefolyt chevraválasztás idején, 
sajnos, ágyban fekvő beteg voltam, ez idő 
alatt jó néhány barátom látogatott meg, 
akiket azonban nem befolyásoltam, sőt. 
ha ők nem kérdeztek, magam részéről a 
választást szóba sem hoztam. A Chevra 
közgyűlése beválasztott a dr. Fuchs Ig
nác elnöklete alatt kiküldött választási és 
jelölő bizottságba, de betegségem folytán 
a bizottság munkájában személyesen 
részt nem vehettem. Levélben mentettem 
ki magam a bizottság elnökénél, kijelent
vén, hogy a jelölő bizottság határozatai
nak alávetem magamat. A bizottságban 
a Lágymányost kívülem még ketten, köz

tük a körzet pénzügyi elöljárója képvi
selte. A bizottság 'teljes egyetértésben 
állította össze a megválasztandó tagok 
névsorát.

Nem felel meg tehát a valóságnak az 
a felelőtlen híresztelés, mintha és a jelöl
tek közül bárkit töröltettem volna. Tilta
kozom az ellen, hogy rólam hamis híreket 
terjesszenek, hogy becsületben eltöltött 
négy évtizedes múltamat és szerény 
munkámat választási trükkökkel legázol
ják s mindazt csak azért, mert a budai 
zsidóság összességéért, egységéért s füg
getlenségéért harcolok. Mert ezért har
colok s nem — mint a kortesrágalmak 
állítják — a Lágymányos fejlődése és 
templomépítés ellen foglalok állást.

Hogy mit alkottam barátaimmal együtt 
a Lágymányoson, beszélnek helyettem a 
tények és a hitközség jegyzőkönyvei. 
Húsz éve dolgozom a lágymányosi temp
lom építéséért, nem szűnünk meg sür
getni, amíg megvalósítjuk szent törekvé
sünket, de a korteshírterjesztők rágalmai
val mitsem törődve igenis továbbra is 
kitartok a Budai Hitközség és a Budai 
Chevra önállósága mellett!

Költő imája
Irta: Lakos András

Lelkem parányi mécse leng, 
Te ringatod az égbe fent.

Fényed minden csillagokon,
Neved ég az oltárokon,

Előtted nem lehet titok,
Szivem frigyládáját felnyitod

S megszenteled és élteted 
Költőd ajkán az éneket.

Őrző! Verseim táborát
Őrizd s szivem szűz mákonyát

Fogadd el, ha Hozzád repül 
S a dalt, mely zokog egyedül...

Áldd meg lázongó lantomat
S boldog, testvéri hangot ad.

Legyen angyali, égi jel, 
Melyre minden szív fölneszel.

Legyen a rím lágy oboa
Jóságos szivek rokona,

Népem ajkán trombita jel, 
Amelyre égi hang felel.

rí na raiös mi sS-IS
(r akkor cipőit NAGY S.
y modem ortopfid-cipésznél ké-
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Joszele megtérése 
(Peszachi legenda)

Irta: Lebovics Hirs
Joszelenek 'hívták csak egymás kö

zött. Volt ugyan jó polgári neve is a 
hivatásos családi matrikulában. De hát a 
patriarchális idők leikébe átszellemült 
hittestvéreknek csak Joszele maradt. Jo
szele Téglascher... Merthogy valami őse 
Téglás községből származott ide a kis 
városba.

Annyi bizonyos, hogy Joszele életre
való legény. Amolyan kamaszkorba ka
paszkodó. kívülről befelé tekintő termé
szet. Alázatos, dacos türelem: az évez
redes ősök hajszás élete, megdobáltsága 
fátyolozta lelke rejtezett térképét. Apró 
kis sötét szeméből azonban értelem és 
szellem akaratoskodo-tt. Nem járta ö a 
talmudiskolát, de a héber nyelvet úgy 
beszélte, mintha nem is a Duna-Tisza tá
ja szülte volna a tizedik ősapját is. ha
nem a Libanon alja. Valóságos számcsoda 
is volt egyetemben. Amihez másnak gra
fit kellett, ő fejből kidobta hajszálponto
san. Mindent megtanult magától: tudo
mányéhes agysejtjei beitták a tudományt, 
az ismereteket, mint a puszta homokja a 
záporkönnyeket.

— Csak ne lennék ilyen szegény! — 
sóhajtozott sokszoT. — Elmennék a tu
dományok városába. Tudós emberek 
közé. Tanulnék, hogy tanár legyek...

Bizony, szegény árva gyerek volt Jo
szele. Apját 11 éves korában elvesztette. 
Elvitte azt testi-lelki betegséges: anyját 
az apja utáni fájdalom. Egyedül maradt. 
Egy öreg jószívű ócskavaskereskedő 
megszánta, magához vette. Majd csak 
felnő valahogy. Ahogyan a mező lilioma. 
Isten báránya.

Nem is fizetett rá az ócskás. Joszele 
friss éles esze dolgozott az öreg nehezen 
forgó agykerekei helyett. De Joszele csak 
kivágyott innen. Nem is titkolta. Az öreg 
meg-megintette.

— Joszele, ne okoskodj, ne menj el. 
Jobb nekünk itt! Leéled te is életedet 
szegényen! Isten nem hagy el.

De már akkor valami feszegette a 
gyerek akarása szelepeit. Titokban köny
vet vásárolt. Egyik ismerőse beíratta a 
károlyi gimnáziumba magántanulónak. S 
a tudományszomj csodákat müveit. Két 
év alatt jelesen végezte el a gimnázium 
4 osztályát. S mivel hallomást szerzett, 
hogy a fővárosban valami rokona lakik, 
boldog titkával őszig settenkedett.

Egy augusztusi napon aztán sebtiben 
összekapkodta legszükségesebb holmiját 
és elillant a tudáskeresés kocsiján. Gya
log ment. Esőben sárban. Ütszéli árok 
volt a fekhelye, kerek ég a dunnája. Me

nüjét az utat szegélyező gyümölcsfák 
szolgálták. De azért mégis csak megér
kezett. Lelkét meglepte a város szép
sége.

— Itt leszek én tanár! — dünnyögte — 
s ha a naményiek feljönnek büszkén me
sélik otthon, milyen tudós ember a föl- 
dink...

És már kihúzta magát, .mintha a zse
bében is lenne a tanári diploma.

A rokont megtalálta. De ez szegé
nyebb volt a templom egerénél. Eluta
sította egy ismerőséhez. Innen elküldték 
vagy tíz helyre, amíg aztán megértő em
berek vették kezükbe ügyét.

Elkezdett „napokat enni”. így neve
zik azt a különös életrendjét a szegény 
gyerekeknek, akik a hét minden napján 
más házban kapnak kegyelemkosztot. 
Nem valami aranyélet, az bizonyos. Nem 
ritkaság, hogy három napon át, délben, 
este, csak káposztát, vagy babot eszik 
a „napokat evő”. De mégis csak jóllak
hat és tanulhat. Ez is jó volt akkor. Mert 
különös dolgok kerekedtek ebben az idő
ben. Az embereken valami izgága vágy 
nyargalt. Messze országok ismeretlen né
pei öldöklő, gyilkos szerszámokkal ro
hantak egymásnak. Felrúgták Isten tíz
parancsolatát. Halálhörgés, könny, nyo
mor pogányistenei vették át az uralmat. 
Úgy hívták ezt: Világháború.

A napok — vagy a heti háromszori 
káposzták — mind savanyúbbak lettek és 
hústalanok.

Tandíjmentes volt. Egy-egy rossz gye
reket imitt-amott korrepetált. Ebből volt 
egy kis pénze taneszközre. Tanult, taní
tott. így futott el kicsiny élete. Tavaszi 
virág nélkül. De mindennek egyszer vé- 
geszakadt. A savanyú napok evésének is. 
A világháborúnak is. Az emberek lecsap
ták a fegyvert. Akinél az erő, ott a jog. 
Akkor meg. hogy megbosszulja a köny- 
nyet. a keservet, mely saját bűnéből 
eredt, a féregember az egy igaz Istent 
támadta meg. Az Örökkévaló és jóságos 
Istent okolta saját gonoszságáért. Ez volt 
a kommün. Még a diákok is bűnbeestek. 
József, az előbbi Joszele, csak tanult, 
csak tanult: Ö vad haraggal nézte az 
eszeveszett nagyképűséget. És nem 
»«I»U !»»«■»«*  H«HH »»»»«««»<>***♦**»*»*
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hagyta el Isten csarnokát.
Jól is tette. Az istentagadók felmor

zsolták magukat. József megkönnyeb
bülve sóhajtott fel. Sokat kizártak az is
kolából. ö kapott bizonyítványt. Szép 
érettségi bizonyítványt. De nem volt 
benne köszönet. Akkor megjött az évez
redes átok. Ügy van az, hogy Isten mégis 
próbára tette Józsefet. Sújtotta vallását 
tagadó népével együtt. A gonoszságot le 
kellett tiporni. S a bűnökért ki szenve
dett mindég évezredeken át? József népe. 
Megszületett a numerus clausus.

Itt aztán megbicsaklott József ívelő 
útja. Eddig szabad volt. Ezután nem le
het. Mehet álmodozni, ahová akar. De 
József nem ment külföldre. Remélt, egyre 
remélt. És várt. Áhtíatosan szerette szü
lőföldjét. A rónák felől meséket hazudott 
bolond, hű szerelme. Várt. És kopado- 
zott. Lépésben járta az utat, mialatt az 
események kereke mérföldeken vágtatott 
keresztül. Ki törődik egy kis nyakatö- 
rött diák panaszával?...

— Istenem, jóságos Istenem, miért 
hagytál el?

És kezdte ő is vallását okolni. És 
kezdte gyűlölni önmagát.

— Áttérek — mondogatta — nem ha
gyom magamon az évezredes átkot. Mit 
veszíthetek?

Ezt gondolta. És ekkor veszített el 
mindent. A senki fia és támogatottja 
igazán egyedül maradt. Éveken át csalta 
magát. De át nem tért mégsem... Isten 
keserves betegséget fészkelt az agyába. 
Ez üldözte, hajszolta éjjen, nappalon, a 
nyomorágyon is.

— Mi lesz velem, én Istenem — sírt 
fel az álmatlan éjszakákon nyomorogva, 
összetörve.

Egy éjszaka különös álma volt. Szép 
és felemelő. Isten előtt állott a nyomor 
és szenvedés gyermeke.

És reggel megbékélt szemmel ébredt. 
Hisz a földi élet csak előkészítője Ábra
hám kebelének. Mert tagadjam Isten ke
gyelmét.

— Isten, világ királya! Látlak! Vissza, 
vissza Isten birodalmába.

Sólyomszárnyon szökött vissza, ahon
nan elhozta vágya.

— Nem löknek ki talán a jámbor hit
testvérek — gondolta — Ábrahám sátrá
ban a vándornak mindig jutott egy kis 
kenyér és só.

Paszach ünnepének erevén ért a kis 
vidéki városba. Lerongyolódva, éhesen. 
De az első család, kihez bekopogtatott, 
boldogan hívta vendégül. Szédierhez ül
hetett annyi év után. A szent emlékű va
csorán ö volt a legfiatalabb. Remegve 
emelte fel tekintetét és könnyes szemmel 
kiáltotta:

— Manistanu halajló házé ...?
A könnyeket mohón itta be az asztal 

fehér abrosza.
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Peszachi tanulságok
Irta: Lebovits József mágocsi főrabbi.

A megváltás ünnepe felébreszti ben
nünk a megváltás utáni vágyakozást. 
Mert sok a baj, a külső és belső egyaránt, 
amelyből való megváltás már nem vá
rathat soká magára, hogy katasztrófához 
ne vezessen. Micrájimban a belső megvál
tás volt az első Móse rabbénu hozta az 
isteni üzenetet: vajjaamén 'hóom — és is
tenhitre emelkedett a nép. Erre a kettőre 
van tehát szükség: I. Isten üzenetét hir
dető Mósékre és II. igazi, meggyőződé- 
ses, tettekben megnyilatkozó Istenhitre 
emelkedő népre.

Ha a most lezajlott kongresszusra 
gondolok, azt látom, különösen e lap múlt 
heti számában megjelent „A rabbik pasz- 
torális munkája” című cikkből, hogy e két 
pont körül zaj, sőt vihar támadt. A Tal
mud szerint minden Talmud-chochomot a 
Móse név ékesíti. Tehát minden rabbinak, 
kinek Talmud-chochomnak kell, vagy 
legalább kellene lennie, Móseként kell 
hirdetnie Isten üzenetét, a népnek pedig 
hittel kell meghallgatni és követni ezt. 
A kongresszuson azonban nemcsak, hogy 
vihart támasztott a rabbi meghallgatása, 
jogkörének megállapítása, holott ezt a 
Jóré Deá 342-7 fejezetei világosan meg
állapítják, hanem tetejébe egyenesen ki
zárták a Talmud-choChomot, mert kimon
dották, amit még a világon, évezredes 
történetünk folyamán zsidó gyülekezet 
nem tett, hogy ne mondjam, mire nem 
vetemedett, hogy jesivából kikerült Tal- 
mud-chochom rabbi nem lehet.

Angliában egyetemi rangra emelte a 
kormány a Rabbiképzőt. De azért igen 
sok modern község a londoni Éc chájjim- 
jesivából vesz rabbit. A kongresszus pe
dig a jesivát kizárta.

Nézzünk egyenesen a szentébe ennek 
a kérdésnek, minden melléktekintet nél
kül. Mert az Emészt, a tiszta igazságot 
csak úgy szolgálhatjuk, ha nem enge
dünk semmi befolyásnak. Tény, hogy a 
Rabbiképzö több világi tudást követel 
növendékeitől, mint a jesiva. De tagad
hatatlan viszont az is, hogy a jesiva ha
sonlíthatatlanul több rabbinikus tudást 
ad. mint a Rabbiképzö, melyből ugyan 
kikerültek jelentékeny' talmudtudósok is, 
de ezek a talmudtudást, többnyire már a 
jesivából. vagy apai házból magukkal 
vitték a Rabbiképzöbe. Ha tehát egy 
zsidó gyülekezet a hitmélyítést akarja 
szolgálni, hogy zárhatja ki a Talmud- 
chochom rabbit köréből?!

Hát nem volt elég a hatvanéves ta
pasztalat! Hisz a tapasztalat a teória leg
biztosabb próbaköve. Az a teória, amely 
nem válik be a gyakorlatban, az feltét
lenül hibás. A kongresszusi úton való 

hatvanévi haladás odavezetett, hogy: 1. 
a gyermekek legalább 90 százaléka nem 
tud héberül olvasni, nem tud imádkozni, 
2. ijesztően nagy a semad. a kitérés, 3. 
ijesztően sok a tréfli ház, 4. rémesen sok 
a Nidda, 5. igen nagy a chiliül sabbosz, a 
vallástalanság! Hát nem látják be még 
ezután sem. hogy ez úton nem lehet to
vább haladni?!

Mint maga a zsidóság évezredes misz- 
sziója útján, .a rabbi is csak saját élete 
példaadásával hathat. A belőle kisugárzó 
vallásosság, igaz tóratudás és ennek eré
nyei árasztják csak azt a melegséget, 
amely .rügyet fakaszt, virágot hajt és 
gyümölcsöt érlel a vallás fáján a gyüle
kezet kebelében.

Ezt .a hiányt nem lehet pótolni rabbi
házalással. Mert iha a rabbi megszentelt 
tradíciók szellemében él, házalás nélkül 
is eléri a célt. A gaonok régente sem, a 
nevesebb orthodox rabbik ma sem jár
nak házról-házra. mégis elérik a célt. Az 
általuk jelzett, nem megfelelően képzett 
rabbik pedig járhatnak házról-házra. célt 
akkor sem fognak érni.

Nézzük a pesti hitközségeket. Az or- 
thodoxnak nincs feleannyi intézménye, 
mint a kongresszusi hitközségnek. Mégis 
virágzik kebelében a Tóra és a jireó. Pe
dig nem házalnak ott sem a rabbik. Mily 
nvón áll ott a hitélet, a sabbosz, a há
zak kásrusza. meg a túloldalon mindez 
majdnem teljesen hiányzik. Egy magas 
katonai rangot viselő pesti iskolalátogató 
mondta nekem, hogy nem teszi be a lá
bát zsidó iskolába, mert a gyermekek 
egyetlenegy kérdésre sem tudtak meg
felelni. Pedig rabbik tanítják a hittant a 
középiskolákban!

Megváltás. megváltás, testvéreim! 
Megváltás az első és második gáluszból, 
illetve az első és második kongresszus
ból! Megváltás a zsidó intézmények el- 
zsidótlanításából, a símaképü rabbik, 
metszők és kántorok zsidótlanságából! A 
hívek legtöbbjében megvan a jóakarat, 
de rossz a hatvanéves vonalvezetés. El
hibázott az élvezetekre, a földi jóra való 
elpuhított nevelés!

Vezessük ki a népet a materializmus, 
a húsos fazekak Vöröstengeréböl és irá
nyítsuk a Siná.i ielé! Teremtsünk igaz
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Szombaton zárra.

Pászka
Keserű sorsunk szimbólumát látom, 

ha merengek a halovány pászkákon, 

izetlen, törékeny és fehér: 

se nem kalács, se nem kenyér.

Kerek, mint a Nap s úgy rikit, mint a folt, 

amilyen hajdan a hátunkon is volt, 

ha megtörjük: sir, zizeg és remeg, 

mint a lelkünk e viharos föld felett.

Sóhaja, panasza van ennek a kenyérnek, 

a messzi múltról komoran mesélget 

s vándorkaravánok morajlását hallom, 

amikor osztom s szent áldásra tartom.

ínséges sorsot képletez minékünk 

és azt, hogy örökké csak a napba nézünk, 

amelynek lángja termő őshatalma: 

szegény fajtánkat el sohase hagyja.

Járhatunk bárhol, akármilyen tájon, 

e jussunk megmarad ezen a világon.

Kerek, aszott pászka, bús vándorkenyér, 

rabszolga kalácsnál százszor többet ér.

És, ha majdan egyszer mind haza találunk, 

s újra ültetünk, vetünk és kaszálunk, 

rózsálló kalácscsá dagad e kenyér: 

amely most száraz, izetlen fehér..

Peterdí Andor

vallásos közszellemet és ha tartunk kong
resszust a fölsorolt hibák kiküszöbölése 
és a hiányok pótlása legyen a főcéljai 
Ne az anyagi adózás, hanem a lelki emel
kedés legyen a tárgya: a Tóra és a jireó 
emelése! Ne az adózás miatti összeol
vasztás, hanem az az egybeolvadás, 
amely után a mindennapi Kedusában vá
gyakozunk: „Nevedet megszentelni vá
gyakozunk e világon, amint megsezntelik 
azt a magasság egeiben, amiként prófé
táid írják: És szól egyik a másiknak, 
mondván: Szent. Szent, Szent a seregek 
Ura, telve a földkerekség az ö dicsősé
gével!”

Megkezdődött 
a második Makkabiád 

Tel Avivban
Az olimpiád ok mintájára most már a 

második Makkabiádot rendezik meg Tel 
Avivban. amelyre a 28 országból érkeztek 
sportemberek. A játékok számára stadi
ont építettek, amelynek belső pályája 
uo-szer 70 méter. A pálya körül 7.20 
méteres futópálya kígyózik. A tribünökön 
7000 ülő- és 40.000 állóhely van. A meg
nyitó ünnepségen 50.000 néző jelent meg. 
A játékokat a többszáz főnyi versenyzők 
disz felvonulása az ünnepségek díszei- 
nőké. Melchett lord előtt vezette be... A 
versenyekre 1200 sportember nevezettbe
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