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Ros-hasónó különleges ünnepe Izrael
nek. Közvetlen ünnep. Semmi szertartás, 
semmi emlék nem köt ihozzá. Egyenesei;, 
minden 'közvetítés nélkül intézi hozzánk 
szavát. És ez igy is van rendjén, int s 
dorgál s az intés s dorgálás annál hatá
sosabb, minél közvetlenebbül jön. És stíl
szerű is, mert mi is egyenesen, nyíltan 
tárjuk fel hibáinkat, vétkeinket az ünnep 
előtt.

Igen üdvös ilyen magábaszállás. Em
beri rendeltetésünk ezen a földön nem le
het más, mint a .folytonos tökéletesedés. 
És amikor a Tóra fölhív bennünket: 
„Szentek legyetek!" — az nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy folyton tökéletesít
jük magunkat, egyre igazabbak. mélyeb
bek legyünk istenfélelemben, egyre gaz
dagabbak szép s nemes erényekben, 
egyre melegebbek emberszeretetben, de 
az eredendő rossz hajlam eltérít bennün
ket igazi rendeltetésünktől. És ha mi min
dig közömbösen, iöleszmélés, magunkba- 
tekintés nélkül haladnánk életünk útján, 
nemcsak magasztos rendeltetésünket nem 
töltenők be, de süllyednénk egyre lej
jebb a bűn, a romlottság lejtőjén. Igaz s 
találó tehát, hogy külön hálát adunk Is
tenünknek azért, hogy a megtérésnek al
kalmát kitűzte számunkra. „Megtanítot
tál Örökkévaló Istenünk, hogy vallomást 
tegyünk Előtted minden bűnünkről.”

És ez a bűnvallomás igen jóleső is. 
Megkönnyebbülést hoz, harmóniát teremt 
a békéjét s nyugalmát vesztett lélekben. 
Három irányban teremtődik újjá, harmo
nikussá a lélek a bűnbánás következté
ben: Istennel szemben, önmagával s em
bertársával szemben. E két utóbbi vi
szonyt mindenki elrendezheti maga-magá
ban legjobb tudása, belátása s akarata 
szerint.

Mi itt arról a viszonyról kívánunk szó
lam, amely az Isten s az ember között 
van. Ebben a tekintetben nagyon sokat 
vétkeztünk az elmúlt évben. Borzalmas 
volt Izráel lélekvesztése. -

Megérkezett az ősz és vele a borongó 
hangulat: az elkövetkezendő elmúlás 
előjele.

Az emberi bölcseség úgy intézkedett, 
hogy az őszi hangulatú időre helyez
kedtek azok az ünnepeink, amelyek a 
zsidó lélekbe markolnak és arra kész
tetik, hogy- szemlét tartson eddigi élete 
felett és az elkövetkezendő elháríthatat
lan dolgokra vesse pillantását.

Az idei őszi ünnepek fokozott mér
tékben magábatérésre késztetik feleke
zetűnk tagjait, mert a világtörténeti és 
egyéb események kérlelhetetlenül utal
ják arra, hogy számot vessen a helyzet
tel és ennek megfelelően rendezkedjék 
be a társadalomban. — A jelek csalha
tatlanok és bármiképpen iparkodnak 
struccként homokba dugni fejüket, e je
lek jelentősége elől el nem zárkózhat
nál: és csal: kishitűségre vallana. ha a 
mutatkozó nehézségek leküzdését meg 
nem kísérelnők. Izráel népe évezredek 
óta hozzá van szoktatva ahhoz, hogy ha 
világtörténelmi események történnek, 
ezeknek középpontjába ő kerül és rajta 
próbálják ki erejüket mindazok, akik 
önzéstől, hatalmi mámortól, gőgtől, 
vagy megrögzött gonoszságtól vezérel

Hová lesz ősi, szent, évezredes gyü
lekezetünk, ha ez így folytattódik? 1 Azt 
kell mondanunk, kevés az érzék vallásunk 
értékelése iránt. Csak vallásnak tekintik, 
pedig több annál: szövetség. A legma- 
gasabbrendű szövetség: szövetség Isten
nel. A kapcsolat pedig Istenünk között s 
közöttünk: Isten országa. Az Isten az Ö 
országát, mennyei birodalmát bízta reánk 
— s mi az Ö országának helytartói, az 
ö országának katonái vagyunk. Csak 
nem elég lelkes s nem elég áldozatos ka
tonái. A földi országok katonái életüket, 
vérüket áldozzák országukért — mi a 
legkisebb neszre eldobjuk a fegyvert s 

tetve nem találják helyüket a földön és 
mindenképen éreztetni kívánják fölé
nyüket és hatalmukat azokkal szem
ben, akikről tapasztalatból tudják, hogy 
gyengék.

E borzalmas jelenségek láttán mit te
het Izráel — saját gyengeségének tuda
tában? Erre csak egy lehet válaszunk. 
Tekintsünk végig népünk történetén! 
Évezredek folyamán, ha valami jelen
tősebb esemény történt, fel kellett is
mernünk azt, hogy a jó Isten rendelése 
folvtán hivatásunk van a népek köré
ben, mert különben nem adatott volna 
meg nekünk, hogy ezernyi elnyomatás 
és szenvedés dacára mégis fenn tudtunk 
maradni a népek tengerében. Ellentét
ben más népekkel, melyek sokkal hatal
masabbak. tehetősebbek és sokkal erő
sebbek voltak és mégis elenyésztél: a 
semmiségbe, Izrael maroknyi serege to
vábbra is fennmaradt és teljesítette hi
vatását, mellyel az Úr felruházta. Ez a 
hivatás pedig nem más, mint az Úristen 
kegyelme folytán rábízott Tóra és an
nál: szilárd alapon álló erkölcse fenn
tartása és hirdetése. Ez adott erőt a 
sok elnyomatás közben, hogy mégis 
fennmaradjon, mert rendeltetése volt a 

cserben hagyjuk országunkat.
Ennek meg kell változni, ha nem aka

runk méltatlanoknak bizonyulni dicső tör
téneti küldetésünkre.

Az új év legyen határpont a megdöb
bentő. arcpirító zászlóhagyásban. Le
gyen Izrael fiainak s leányainak szentül 
erősebb az akarata, szívósabb a kitar
tása, legyenek kissé önmegtagadók, né
mileg áldozatkészek, hiszen egy mártír
nemzetnek ivadékai ök — s akkor állni 
fog a mi egyházunk, rendületlenül, be
csületére Izráelnek. dicsőségére Örök
kévaló Istenünknek. Ez legyen ros-lia- 
sónói tanulságunk.
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valódi erkölcs és emberiesség hirdetése, 
melyet semmiféle szenvedés, semmiféle 
megalázás megszüntetni nem tudott.

Mi tehát a mi kötelességünk a mutat
kozó veszélyek között? Elsősorban fel 
kell ismernünk a veszély nagyságát; 
testvériesen összefogni, egymást támo
gatni és egyetértést tanúsítani olyan tá
madásokkal szemben, melyeknek vég
célja kétségkívül Izrael megsemmisí
tése.

Ezek tudatában ez a megsemmisítés 
eleve lehetetlenné van téve, hacsak ön
magunk nem adunk erre okot testvé
rieden működéssel, egyenetlenség szí
tásával és saját erőink szétforgácsolá- 
sával és ilykép való gyengítése által.

Legfőképen pedig nem szabad csüg
gednünk ! Ha egy hadsereg háborúba 
megy, legnagyobb bűn annak katonái 
között eleve hirdetni a győzelem lehetet
lenségét.

Ahol erkölcsi fegyverekkel kell küz
deni. ott a győzelem lehetetlensége ki 
van zárva. Éppen ezért azt hirdetem 
Nektek, zsidó testvérek: soha, semmi
féle körülmények között ne csüggedje
tek, hanem bizakodástól: által öntsetek 
erőt elsősorban önmagatokba, másod
sorban együttküzdő társaitokba és vég
eredményben az egész társadalomba, 
melybe az ilyen alkuvástalan csügge- 
detlenség új erőt, kitartást és ellenál
lásra való elhatározást önt.

Midőn néhány évvel ezelőtt — előre
haladott életkorban egy életveszélyes 
súlyos operáción estem túl, egyik hit
testvérünk — ki próféta-szellemmel van 
megáldva, beteglátogatást tett nálam és 
azzal bíztatott, hogy ha valaki ebben az 
életkorban ilyen súlyos műtéten esett 
keresztül és egészsége ismét helyreál
lott, ez annak a jele, hogy a jó Isten 
valamilyen küldetést szánt neki. Ezért 
szerencsét kívánt. Erre azt válaszol
tam : Ha ez csakugyan így volna, úgy 
ezentúli életemben nekem más teendőm 
nincs, mint kizárólag és mindig jót cse
lekedni !

Ezt a lelkiismereti parancsot teljesí
tem most is. midőn azt hirdetem az 
újév alkalmából: Zsidó Testvéreim, ne 
csüggedjetek! A Tóra a kezünkben, 
emeljük magasra és hirdessük annak ta
nításait mindenki számára, akiben em
beri érzés lakozik és akkor a mutatkozó 
rossz jelek jó jelekké fognak változni, 
a szenvedés csal: fenyegetés marad és 
a boldogság hajlékotok küszöbétől nem 
fog távolmaradni. Meg fog valósulni az 
a mindenki és minden ember által áhí
tott áldás: „Vöjószém Iecho solaum!” 
Boldog új évet mindenkinek!

Egységes a magyar orthodoxia
Teljesen elsimultak az ellentétek

Megemlékeztünk előző számainkban 
azokról az ellentétekről, amelyek néhány 
tekintélyes vidéki orthodox hitközségben 
mutatkoztak az új országos statutum- 
tervezet tárgyalása alkalmával. Nem sze
mélyes súrlódások, huzamosabb idő óta 
felgyülemlett keserűség robbantotta ki 
az ellentéteket, hanem a minden hívő or
thodox által féltett szent ügyért való 
aggódás. A központi vezetőség iránt pil
lanatra sem rendült meg az orthodoxia 
bizalma és a vezetőség méltónak is mu
tatkozott erre a bizalomra azzal, hogy 
nem csinált kabinet kérdést a viták so
rán. hanem testvéri őszinteséggel nyúj- 
tott maga is segédkezet a félremagyaráz
ható, vitás statutum-pontok módosítására.

A nagymultú pápai orthodox hitköz
ség, mely az ismert ellenzéki mozgalmat 
vezette a statútum kérdésében, most hoz
zánk küldött értesítésében maga is lojá
lisán állapítja meg. hogy az . Iroda és a 
hitközség közti nézeteltérés teljesen el
simult”. Ezzel kapcsolatban a pápai or
thodox hitközség legutóbb ezt a körle
velet küldte el mindazon testvérhitközsé
geknek, amelyek mozgalmához csatlakoz
tak:

A Pázmány Egyetem 
zsidó díszei

Ünnepel a Pázmány Péter egyetem 
s ebből az ünnepből részt kérünk mi. 
Magyarország zsidósága. Az egyetemen 
nem egy zsidó kiválóság oktatta a tudo
mányszomjas ifjúságot. Magyarország 
szellemi vezérkarát s ha a magyar egye
temnek világhíre van. akkor abban része 
van azoknak a kiváló zsidó tudósoknak 
is. akik innen terjesztették a tudomány 
igéit. Érdekes, hogy már 18SS-ba:i Dr. 
Romanus néven (Vetési Winkler József) 
megjelent egy röpirat „A mi dekatho'i- 
zált egyetemünk" címmel, amelyben a 
másvallású tanárok működését kifogá
solja, noha akkor a kitért Korányi Fri
gyesen kívül egy zsidó rendes tanára 
sem volt az egyetemnek, ellenben a .30 
magántanár közül 11 zsidó vallását vagy 
származásút találhatunk.

A zsidó vallású egyetemi tanárok a 
Pázmány egyetemen a kővetkezőit: (zá
rójelben a kinevezés éve) Alexander Ber
nát (1904.). Bánóczi József (1878.). 1-a- 
yer László, Fejér Lipót (1911), Goldzieher 
Ignác (1894.), Hári Pál (1918.), Kunos 
Ignác (1918.), Mahler Ede (1911.), Mur-

„Hivatkozással múlt hó 25-én kelt le
veliinkre tisztelettel értesítjük, hogy a 
Központi Iroda értesítése szerint az Orsz. 
Képviselőség által elfogadott módosítá
sokkal kiigazított Szabályzat-példányok
kal egyelőre nem rendelkeznek, aminek 
folytán nem volt módjukban, hogy az erre 
vonatkozó kéréseket teljesítsék. A fonto
sabb változtatásokat azonban a Központi 
Iroda elnöksége ismertette velünk, mé
lyekké! elöljáróságunk e ihó 15-én tar
tott ülésében foglalkozott és azokat meg
nyugvással és megelégedéssel tudomásul 
vette. Az elöljáróság megállapította, 
hogy az adott körülmények és viszonyok 
között, a hazai orthodoxia mai összeté
tele mellett a megalkotott szabályzatok 
kielégítőknek mondhatók, úgy, hogy to
vábbi lépésekre szükség nincs, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy az új Sza
bályok alkalmazása az orthodoxia mai 
vezetőségénél oly hívatott férfiak kezébe 
van letéve, akik teljesen biztosítják a ma
gyar orthodoxia nyugodt és helyes irány
ban való fejlődését. Meg vagyunk győ
ződve róla, hogy a Szabályzatnak kor- 
mányhatósági jóváhagyása után a hazai 
hithű zsidóságra új, áldásos korszak fog 
bekövetkezni.’1 

czali Henrik (1895.). Ónodi Adolf (1895.).
Igen nagy azoknak a kiváló tudósok

nak a száma, akiket nem sorolhatunk a 
zsidóság díszei közé, mert vallásukat el
hagyták, akik azonban mégis a zsidóság
ból indultak el. Ilyenek: Angyal Dávid. 
Arányi Lajos. Beke Manó. Földes Béla. 
Fellner Frigyes. Grosz Emil, Lieberrnann 
Leó. Kömig Gyula, Korányi Frigyes. 
I-ánczy Gyula. Pikler Gyula, Schlésinger 
Lajos, Simonyi Zsigmond. Szászi- 
Schwarcz Gusztáv, Vámbéry Ármin.

Nőm sorolhatjuk itt föl a rendkívüli és 
magántanárok többszáz főből álló seregét, 
akik minden egyes karon díszére várnak 
a jubiláló egyetemnek, csupán azt emel- 
jük ki. hogy a dékáni tisztséget is visel
ték zsidók, vagy zsidó származású tudó
sok. továbbá, hogy a modern tanárképzés 
alapjait Kármán Mór dolgozta ki s hogy 
nem egy közegészségügyi intézményünk 
hírnevét zsidó származású tudós szerezte 
meg.

A Pázmány egyetem díszdoktorai só
sában ott találjuk Goldmark Károlyt a vi 
lághíríi, zsidó hitű zeneszerzőt, továbbá 
( semegi Károly és Fraknói Vilmos zsidó 
származású tudósokat. Az előbbi a jog
tudomány, az utóbbi a történettudomány 
könyvébe írta be aranybetűkkel a nevét.
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Dr. Adler Illés szellemi hagyatékából: ■ 
„ISTEN HÁRFÁJA" IAEiNL )

, Mélységes és tanító történelmi igaz
ságot tartalmaz ama szép legenda, 
amely a jámbor zsoltárköltő királyról 
szól.

Egy hárfa csüngött Dávid király 
nyugvóhelye fölött és ha az éjféli szellő 
áramlása végigsiklott a hárfa húrjain, 
az önmagától megzendült és fölébreszté 
a királyt. A király fölkelt és szólott: 
„Föl zsoltár és hárfa, fölébreszti a 
hajnalt!

Dávid király a zsidóság typusa. Jön
nek idők, amidőn Izráel álomba merül 
nyugvóhelyén és fölötte a hárfa szo
morúan csüng és nem szólnak, nem zen
genek szentséges akkordjai.

Ez abban az időben történik, amikor 
künn szellő nem süvít csak tavaszi 
áramlás susogása zenél. Elnémul a 
zsolozsmás hárfa és elcsöndesül a szent 
ének, alusznak a nemes indulatok és 
meghaltak a nagy- akarások. Csillagoltó 
sötét éjszaka borul mindenre Izráel al
szik. Gyöngén ver a vére, halkan és 
akadozva a szíve ...

De íme az Úr dermesztő éjfele vihart 
támasztott Izráel nyughelyén, ez bele
kap a húrokba és erős rezgésbe lendíti 
őket. Es hatalmasan vernéik a szivek, 
forrón dobognak a szent eszmekért. A 
nép magára eszmél és szól: Ébredj 
zsolozsma és hárfa! Az éjnek meg kell 
szűnnie, föl akarom ébreszteni egy jobb 
időnek hainalhasadását.

Ez a jelenség a mi napjainkban is 
megismétlődik. A fagyasztó északi szél, 
amelv a napsugaras tavaszidő után 
száguldott végig a mi mezőinken, ezt 
senki sem tagadhatja, sokakat föl ébresz
tett álmukból, tespedésükből, fölrázta 
őket és újra szent melódiákra ajzotta 
hárfánk húrjait.

A reggel, a szép, harmatos, világos 
reggel ugyan még nem derült reánk, 
de már dereng fölöttünk egy jobb és 
mélvebb, melegebb belátásnak világoso- 
dása. amely a reggelt hirdeti, jeléül an
nak, hogy világosodik Izraelben és egy 
új. erős, izmos élet zsendül meg a fá
radt, fásult lelkekben. Bízvást szólhat 
Izrael a zsoltárossal: Bármilyen melyen 
alszik is. van határa mindennek. Éjnek, 
éjszakáján, sűrű sötétségben, amikor 
az Istenláng hamvadásra gyöngült: 
emelkedem újra föl. hogy Neked hó
doljak, ó Uram!

„Es vala éjfélnek évadján1’. Ez ra
gyogó reménycsillagunk nemcsak akkor, 
amidőn a külső, hanem akkor is. ami
kor a belső bajok töltik be a szivünket.

Kétrétű éjszaka borulhat Izraelre.. 

az egyik, amely a testét sorvasztja és a 
másik, amely lelkét fojtogatja. De 
mindkettő szoros kölcsönhatást gyako
rol egymásra.

Ha künn sötétség honol, mint barna 
éjfélen, akkor benn világosság van, 
amely rátűz az utunkra, rávilágít az 
ösvényünkre.

íme nem alszik és nem szunnyad 
Izrael Istene, virraszt fölötte, újra és 
újra fölébreszti, amíg Isten hárfája vé
gigzeng az egész földön és a megváltás

Ezsajás végrendelete
Irta: Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi főrabbi

„Hallgass ide, ég; figyelj ide, föld —. 
mert Adónáj mondta ezt (12). Gyerme
keket neveltem föl és emeltem magasba, 
ők meg elszakadtak tőlem. Az ökör is
meri gazdáját és a szamár urának já
szolát — de Izrael nem ismeri, az én né
pem annyit sem ért (2b. 3). Jaj vétkes 
nemzet, bűnnel terhelt népség, gonosz
tevő fajzat, romlott gyermekek! El
hagyták Adónájt, félredobták Izráel 
Szentjét; idegenjei lettek, háttal feléje 
(4). Hová üthetnének még rajtatok, ha 
folytatjátok az elpártolást? Hiszen az 
egész fej merő betegség és az egész szív 
kóros; hiszen lábtalptól a fejig nincs 
rajta épség: csupa daganat, kelés meg 
friss ütés; ki nem nyomva, be nem kö
tözve, meg nem lágyítva olajban (5. 6). 
Országotok kietlenség, városaitok tűzben 
égtek el, földeteket szemetek láttára 
emésztgették idegenek; kietlenség, való
ságos Szodomái (?) földúlás. És a leányzó 
Ción úgy maradt meg, mint sátor a sző
lőben. mint kaliba az uborkásban, akárha 
(még mindig) ostromlott város (lenne) 
(7. 8). Ha a Seregek Adónája nem hagy 
számunkra maradékot, egy csekélykét: 
olybá lettünk volna, mint Szodoma, Go- 
morrához hasonlítanánk (9). Halljátok 
Adónáj szavát, ti szodomita nagyurak, fi
gyeljetek Istenünk tórájára, te goniorrai 
népség (10): Mit nekem a ti sok-sok ál
dozataitok? mondja Adónáj; jóllaktam 
már a kos-égőáldozatokkal és a hízóbor
jak zsírjával; semmi kedvem a tulkok, 
juhok meg bakok vérében. Ha eliöttök. 
hogy megjelenjetek a színem előtt — ki 
kíván bármit is a ti kezetekből? Csak ta
posni az én udvaraimat (11. 12)! Ne hoz
zatok többé adományokat: úgyis csalás 
az; a füstölő utálat énelőttem; újhold és 
sabbát. gyülekezet hirdetése — nem szen-

fogalom!
KAVE

napja fölvirrad és fölragyog minden 
nemzetre.

Ámen!

vedhetem: erkölcsi semmisség meg ün
neplés! Üjholdjaitokat és ünnepeiteket 
meggyűlölte a lelkem, terhemre vannak; 
belefáradtam, nem viselem tovább (13. 
14). És ha kiterjesztitek kezeiteket, én 
elrejtem előletek a szememet; és ha még 
oly sokat imádkoztok is, én oda nem hall
gatok — a ti kezetek csupa vér. Mosa- 
kodjatok meg, tisztuljatok tisztára: rossz 
erkölcseiteket vigyétek szemem elől hagy
jatok fel a rosszal (15. 16). Tanuljatok 
meg jót tenni: buzgólkodjatok jogosság
ért, kényszerítsétek helyesre az erösza- 
koskodót, szerezzétek meg jussát az ár
vának, vigyétek az özvegy ügyét (17).”

Ügy kell vennünk, hogy ezek voltak 
Ezsajásnak utolsó prófétai szavai — föl" 
téve, persze, hogy az írások kronológiai 
rendjének idáig vitt meghatározása meg
áll (1. I. 71. h. p); az utolsók, hacsak el 
nem veszett egy és más, ami még föl
hangzott. Az bizonyos, hogy valami üres
ség érzik ránk a beszéd utánról: a hang 
vagdalkozó ereje bajtálló erőket sejttet 
maga körül is, a közéletben, hogy dol
goznak az emberek és benne vannak a 
„Szodomái feldúlás’* helyreállításának 
munkájában, már veszekszenek egymás 
közt és buzgólkodnak az oltár körül, és 
a lelkek úgy érzik, papok-próféták bizto- 
sítgatják róla, ihogy mind-mind nagyon 
tetszenek Adonájnak — csak az az egy 
próféta kellemetlenkedett nekik aznap, és 
szinte mindennap várhatták, hogy foly
tatni fogja. Semmi nyoma az idő teljes
ségének; semmi nyoma, hogy Ezsajás 
kigyöngült a cselekvő prófétáskodásból, 
az álmodozóból, a harcosból, vagy hogy, 
talán Hiziak újabb betegségével (I. II. 
13. p), a trón felé már közeledőben volt 
Menasse árnyéka.

Persze, nincs a könyvben prófécia, 



ZSIDÓ ÉLET 4

amelyről a rendzárónak csak a leghalvá
nyabb vonása is elszürkül: semmi ok rá, 
hogy ezt ne lássuk a sorozat befejezőjéül, 
l.egföllebb egy Írásra gondolhatunk, hogy 
ebben a kiváltságban versenyese lehet 
neki: az eszményi messiás eljöttének az 
álma (11 1—9). Igaz, pszichológiai meg
gondolások emezt utalják előbbre (I. 144. 
p): de a történet a maga idején nem igen 
szokta nézegetni a későbbi idők elméle
teit. logikus lesz-e majd az Ítéletükben: 
sokszor, mintha éppen érezné is, szinte 
tudatosan, a maga kedvéért választja az 
illogikus meglepetéseket. Már pedig a 
próféta a rá jelent időből kezd: a szót: 
túlra tud perceken-végtelenen. de nem 
nézhet túlra a valóságon, ha nem az ő 
lelke hangulataihoz igazodik a külső ese
mények egymásutánja: és ha amúgy ter
mészetesebb is, hogy megvalósulások fo
kozódtak a próféta lelkében messiási re
ménnyé, és abból riasztotta az új való
ság a csalódás haragjába (1. 144. p) — 
semmi visszásság a hangulatoknak abban 
a hullámzásában sem. hogy a fölszabadu
lás utáni reménykedésekbe hasított bele 
a kiábrándulás (1. 2—17.), majd meg en
nek a haragjából is föl tudott a próféta 
lelke a messiásság végtelenjébe (11 1— 
9). Hiszen így még prófétaibb az a pró
fétai erő.

A két prófécia rendjét nem kell, nem 
is szabad átiavitani a szebbnek erre a 
formájára: de az jogosult, hogy, amikor 
Ezsa.iásnak utolsó prófétai szavait keres
sük. együtt nézzük azt a kettőt. Bennük 
valósággal Ezsa.iásnak a végrendelete. 
Nem annak készült; ha a próféta olyas
félét akart volna a népére hagyni, vala
miben máskép írja meg; hogy belekerült 
az a kettő is, a legegyénibben ezsajás, 
a messiásság (11 9) meg a közös prófé
tainak az a legsajátabb hangja, a mora- 
lizmus (1—17) — de lényegét a minden 
ezsajási eszmék legezsajásibbja tette 
volna, az erkölcsi hit (1. öl. p): az elvre 
járón: hittel, ha nem vagytok, bizony 
meg nem maradtok (7 9); meg: aki hisz, 
nem lehet gyöngét?) (28 16).

Az utolsó beszédekből két pontja ke
rül ki annak a végrendeletnek: ebből is. 
abból is a bezáró sor. Az egyik az örök 
holnapnak szó', a másik az örök mának. 
\ messiásság: eszme, amelyen ma már 
csak a zsidóság ért; emez a moralizmus: 
a prófétai elv. amely túl a zsidóságon,

Szóval a végrendelet, az örökösöket 
minden emberekre rákövetelödzik. 
biztatóan: se rosszat, se romlottságot 
nem tesznek majd sehol az én szent he
gyemen. mert tele lesz a föld Adónáj 
megismerésével. akárcsak vizekkel, 
a i gy a tenger-fenéket elborítják (11 9). 
Adónájnak az a ..szent hegye" pedig de- 

. ;y is maga a tempioin-hcgy (Well'h. 

Smend, Kittel): azért csakugyan nem kel
lett a nagy Ígéret; inkább lehetne az or
szág, Kanaán a maga hegyeivel (De- 
litzsch. Orelli): de ez a geográfiai egyez
tetés ellaposítja a képet — az igazija az 
lesz, hogy ez a „hegy" a tengerből ki
emelkedő föld; a gondolat pedig az, hogy 
végig a nagyvilág Isten temploma lesz: 
semmi ..rossz és romlottság": a kenyér is 
tudja majd tempomi hangulatokban.

Folytatásában ezután a végrendelke
zőnek súlyosabb mondanivalója, az ígé
retre jövő követelés: tanuljatok meg jót 
tenni — buzgólikodjatok jogosságért, 
kényszerítsétek helyesre az erőszakosko
dó!, szerezzétek meg jussát az árvának, 
vigyétek az özvegy ügyét (1 17). A ..jó
nak” tartalmát felsorolja a folytatás, de 
a maga életét is éli a fogalom: és „meg
tanulni" a jót: nem elég a bárhegy, a 
módját is kell érteni: árva-özvegy kí
méletében is. az erőszakos megfékezésé
ben is. de magáról a jóságról is megadja 
a maga utasítását, hogyan lesz az igazi: 
hogy so-kat tudhat érte az állandó gya
korlás. de a szóban az a több is. hogy az 
ember művésze is legyen a társadalmi 
jóságosságnak.

Abból a mesiánizmusból nincs kiáb
rándulás: az mindig a holnapé .ehet. Az 
a mindig élő holnap, a zsidó népiéleknek 
messiási hite: Ezsajás csókolta bele a 
zsidó népiélekbe. A zsidóság halhatat. ín- 
ságánolk egyik eleme onnan való Ezsajás 
leikéből.

A prófétai erkölcs-vallásnak az a tör
vénye pedig nem a holnapot várja, nem 
szinte a második percet sem: hogy már 
az első percnek is elébe dolgozzon az em
ber. Nem olvasgatja az idő azt a végren
deletet. mégis világ-tórává kell vinnie a 
szónak: tanuljatok meg jót tenni.

Két Zsoldos-tanulmány
Jób könyve a XVIII-XIX század
forduló magyar irodalmában — 
Horatius születésének 2000 év

fordulójára

Zsoldos Jenő, a kiváló irodalomtörté
nész- és kutató évek sora óta megjelent 
körí veiben és tanulmányaiban hatalmas 
felkészültséggel, a témakörben komoly 
elmélyedést mutató alapossággal tárja 
olvasói elé a magyar irodalom zsidó vo
natkozásait, illetőleg a zsidó vallásos és 
világi irodalomnak a magyar irodalomra 

Dr. Frenkel Bernát tana r zsidó nevelőintézete
INTERMÁTU VI’ ARÉNA UT 81 - TELEFON: 28—8—43.

S a városligeti villanegyedben minden iskolatípus’ közelében 
LEÁNY ”Uk éS leányoknak.

fQVÁQBKÉPZÖ ^yesnéHdősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú

gyakorolt hatását. Most ismét két tanul
mánnyal lépett a nyilvánosság elé, mely
ek egyike új adatokkal gazdagítja a 
zsidó iiodalomnak magyar vonatkozásait. 
Jób könyvének szerepét vetíti elénk a 
XVIII—XIX. századforduló magyar iro
dalmának tükrében. Megállapítja hogy 
ezeknek az időknek magyar irodalma a 
héber költészet kérdéseiben kétségtele
nül Lowth és Herder munkáin tájékozó
dott. miután a századforduló magyar kul- 
túréletének felületén minden nyugat felől 
érkező áramlat hullámverése nyomott 'ha
gyott. Lowth püspök „De sacra poesi 
Hebraeorum" című műve igen jelentősen 
játszott bele a nyugati kultúra átszinező- 
désének folyamatába és hatása a magyar 
földön is új irányvonalat mutatott a héber 
költészet meglátásához, mig Herder 
„Vöm Geist dér Ebraischen Poesie:: 
című munkája ezt a hatást csak iokozta 
és elmélyítette. Lowth műve nyomán 
Szerdahelyi György, Földi János és 
Csokonai Vitéz Mihály mélyednek bele a 
hébei költészetbe és filozófiába, mig Her
der munkája nyomán jelenik meg az első 
ismertetése Jób könyvének a .„Magyar 
Hírmondó” hasábjain „Job könyvének 
eleje próba gyanánt a zsidóbul kötött 
magyarsággal fordítva” címen. Verseghy 
Ferenc papköltő is gazdag ismereteket 
gyűjtött a héber irodalomra vonatkozóan 
He -dér művéből. így a magyar egyházi 
ékesszólásáról írott tanulmányában a 
bibliából vesz idézeteket Herder nyomán. 
Pirkcr László egri érsek, Balogh Sámuel 
Rothkrepf Gábor. Batsányi János szintén 
He-dcrből merítenek és remekművet lát 
Jób könyvében Verseghy Ferenc is.

A Horatius születésének 2000 évfor
dulója alkalmából írt tanulmányában 
Zsoldos Jenő páratlan plaszticitással ál
lítja elénk az antik világ egyetlen mo
dern lírikusának költői és emberi arcát, 
melyben a passzimizmus és életvágy 
mérkőznek egymással. Horatius, akinek 
egész életén nyomot hagyott gyermek
korának szegénysége és sok nélkülözése, 
szereti az életet és íél mindentől, ami az 
életnek szépségeitől megfosztja, szereli 
a természetet, melyből az élet legmara
dandóbb szépségeit meríti, hozzá mene
kül az elmúlás gondolata elöl, melynek 
gondolata mégis állandóan kínozza. így 
lesz lírája, bármilyen paradoxszerűen 
hangozzék is ez lényegében halálkölté
szet.
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Szombat - vasárnap
Irta: Dr. Herzog Manó kaposvári főrabbi

lás, olyan állítás, amely az igazságot a 
fejetetejére állítja. De nem áll meg ez az 
újabb intézkedés pedagógiai szempontból 
sem, mert az ifjúságot olyan tétlenségre 
szoktatja s neveli, ami helyrehozhatat
lan károkat okoz a gyermeki lélekben. 
Ezt megcsinálták valaha az ú. n. pesti 
Röser-íéle kereskedelmi iskolában, amely, 
hogy hová vezet végeredményben, min
denki előtt bőven ismeretes. Nagyon ke
vés vigasztaló van abban a kecsegtető 
megoldásban, hogy a vasárnapi szünet 
hiányzó tanóráit az egész évben be le
het hozni azzal, hogy a többi szokásos 
szünnapokat csökkentenék. Pedagógiai 
szempontból egyáltalában nem az a fon
tos, hogy egyhuzamban legyen kétnapos 
szünet, hanem, hogy a tanítási szünet a 
hét többi napjaira arányosan legyen el
osztva, ott ahol délig van tanítás, egy-egy 
délutáni szünettel (vasárnap és szerda) 
és ott ahol 1 óráig tanítanak, akár egy 
egész nap lehetne szünet. A tavasszal le
zajlott országos gyűlés, sajna, mindennel 
inkább foglalkozott, mint a zsidó iskolák
kal és hitoktatással és annál kevésbé ért 
rá az iskolai szünet pontos megállapítá
sára. Igaz ugyan, hogy a régi kongresz- 
szusi szabályrendelet ezzel is tüzetesen 
foglalkozik, de az is reformra szorul. 
Már azért is, mert a közoktatásügyi

A zsidó sajtó bemondása szerint a 
pesti zsidó hitközség egyik elöljárójának 
indítványára határozatba ment, hogy a 
pesti zsidó hitközség iskoláiban nemcsak 
szombaton, hanem vasárnap is szünetel
jen az oktatás. Súlyosbítja a dolgot az a 
körülmény, hogy ez a határozat a pesti 
zsidó hitközség rabbiságának hozzájáru
lásával hozatott meg s így föltehető, hogy 
ezzel a kérdéssel a rabbiság már előzőén 
foglalkozott s bizonyára egyhangúan el
fogadta ezt a propoziciót. Egy másik, né
zetem szerint súlyosbító körülmény az, 
hogy ez a határozat, amely kétségtele
nül a pedagógiai fórumokat is megjárta 
leginkább annak köszönheti létét, szóval 
így kellett határozni azért, mert a jobb
módú pesti zsidó családok leginkább azért 
nem járatták gyermekeiket a zsidó is
kolába. mert ott vasárnap is kell a gyer
meknek iskolába járnia. Ez az utóbbi kö
rülmény már magában elegendő arra, 
hogy döntő érvelésnek számba ne jöhes
sen. Semmi sem volna antideimokru ku- 
sabb, mint tekintettel lenni arra, kinek 
tetszik a zsidó iskola, kinek nem. Ha a 
gazdag szülő csak azért nem akarja zsidó 
iskolába járatni gyermekét, mert ízt 
akarja, hogy az a kényes gazdag gyer
mek egyszer .a héten alaposan kipihen
hesse egész heti fáradalmait, vagy le
gyünk őszintébbek, mert a szülő nem 
akarja magát kora reggli álmában zavar
tatni, legalább egyszer a héten, akkor ez 
a zsidó érzés, a zsidó gerincesség olyan 
legyengülése, mely legalább is gondol
kodóba kell, hogy ejtse a vezető zsidó 
köröket, de nem oda vezet, hogy az ö 
kedvűként a szombatot degradáljuk. Eb- 
bn az esetben, a vezető körök bátran 
védekezhetnek bölcseink amaz ismert je
ligéjével: „ügyeljetek a szegények gyer
mekeire, mert tőlük indul ki a Tóra" 
(Chélek.)

Ami már most a dolog érdemét illeti 
a vasárnapi szünet már azért is vesze
delmet rejt magában, mert az ősi szom
battal szemben olyan kitüntetést jelent, 
ami a szombat hátrányára billenti le 
a mérleget. Ha az a gyermek látja és 
észreveszi, hogy a vasárnapnak a zsidó
ság előtt éppen oly elbánásban van része, 
mint a szombatnak, akkor a gyermek föl
serdülvén megszokja ezt a gondolatot és 
a vasárnapnak, amelyet az ország tör
vénye is támogat mindenkor ugyanolyan, 
ha nem nagyobb jelentőséget és fontos
ságot fog tulajdonítani, mint a zsidóság 
szentelte szombatjának. De azt állítani, 
hogy ezzel a kettős szünettel a szombat 
fog jobban kidomborodni, olyan clgondo-

Készülődés a pesti
hitközségi választásokra

A pesti hitközség közeledő képviselő
testületi választásra egyre szélesebb 
arányokban bontakozik ki az ellenzéki 
mozgalom. A kormánypárt szeretné, ha 
hívei erről minél kevésbbé szereznének 
tudomást és ezért eleinte struccpolitiká
hoz folyamodott.

Hirdette és hirdettette, hogy nincs 
ellenzék.

Lekicsinyelte, jelentéktelennek mondotta, 
egy-két bőrébe nem-férő ember okvetet- 
lenkedésének akarta feltüntetni, mígnem 
most már maguk a hitközség jelenlegi 
urai is kénytelenek elismerni, hogy 
igenis

van ellenzék, még pedig igen szá
mottevő és rendkívül értékes té
nyezőktől rekrutálódó, igen nép
szerű személyek körül tömörülő 

népes ellenzék, 
amely elszánt harcra készül a hitközség 
mai önző urai ellen. Sőt azt lehetne mon
dani, hogy

Palestine Shipping Comp. Ltd. 
Haifa

egységes I. osztályú

TEL-AVIV 
gőzösének legközelebbi indulásai Triest- 
ből Haifába:

október 11.
október 25.
november 8. 
november 22. 
december 6.

Minden kabinban folyóvíz és a legmo
dernebb szellözöberendezés. Fényes tár
sashelyiségek, séta- és sportfedélzetek, 

zene, tánc, szórakozás
Legelsőrangu ellátás, szigorúan rituális 
élelmezés. Zsinagóga a fedélzeten. Rend

kívül kedvező menetjegyárak.
Felvilágosítás, prospektus a magyar

országi vezérképviseletnél: V., Vigadó
utca 5., félemelet. Tel.: 81-6-96. 84-2-96

kormány újabban olyan szüneteket is rá” 
kényszerített a zsidó iskolákra, amelyek 
a zsidóságra egyenesen sérelmesek (pl. 
húsvét, karácsony). Az újonnan kineve
zendő zsidó iskolai nagytanácsnak fel
adatai 'közé tartozik majd az is, hogy 
ezen a téren rendet teremtsen. Nekünk 
kötelességünk a szombatot megmenteni 
és nem a vasárnapot. Nem szeretnök, ha 
a vidék ebben követné a fővárosi példát.

ES

ma Budapesten minden gondolkodó 
és öntudatos zsidó ellenzéki ér

zelmű.
Ha nem is csatlakozott még nyíltan az 
ellenzéki csoporthoz, csak az alkalmat és 
a jeladást várja, hogy ezt megtehesse, 
mert érzelmeiben, kritikájában, gondolko
dásában ellenzékivé kellett lennie. Gon
doskodott és gondoskodik erről a hitköz
ség mai vezetősége. Az a minden igaz 
zsidó szellemtől idegen anyagiasság, az 
az íizletes gondolkodásmód, amely min
den gesztiójukat áthatja, az intellektuális 
értékek elhanyagolása, sőt lenézése, a 
kultúrával szemben tanúsított érdeknél
küliségük, sőt közömbösségük, a ielekezet 
szociális kérdéseknek, fökép az ifjúság 
problémáinak mellőzése, de mindezekkel 
szemben az adócsavarnak annál kímélet
lenebb megszorítása, a felekezeti sze
gényügy rendezetlensége, a csak hiúsági 
érdekeket szolgáló mindenféle felekezeti 
egyesületesdik felsőbb patronálása (kor
tescélokra persze, igen jók ezek az egye-
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sületecskékl). mind-mind csak oda vezet
tek. hogy

a zsidó tömegekben határtalanul fel
gyülemlett a keserűség, és az el" 
lenzék sorai rendkívül megsoka

sodtak.
A tanult, művelt és -szélesebb látókörű 
emberek nem bírják elviselni azt a rideg 
gögöt. azt a zsidótlan úrhatnámságot. 
amellyel a hitközségi hatalom mai birto
kosai

nemcsak hogy a zsidóság tekinté
lyét emelni nem tudják, hanem még 
fokozzák is az antiszemitizmust.

nem egyszer példát is adva arra, hogyan 
lehet a szerényebb, szegényebb és fel
sőbb összeköttetésekkel nem rendelkező 
egyszerűbb „póset” zsidó polgárt még 
több lemondásra kényszeríteni.

A vetés meghozta a termést. Egy 
nagy, széleskörű és elkeseredett el" 

lenzék vár a sorakozóra.
De nemcsak egyes zsidó társadalmi 

rétegek sodródtak szociális és kultürális 
érdekeik mellőzése és elhanyagolása ré
vén az ellenzékbe, hanem egész körze
tek is.

Rendkívül erőteljesen lángolt tel 
az ellenzékiség különösen az V.. 
VII. és VIII. templomkörzetekben.

de vannak értesüléseink arról is, -hogy a
VI. kerületben sem minden fenékig tej
fel a kormánypárt javára, és hogy

nem fumigálható az az elégedetlen
ség sem. amely a pestivel összepré
dikált kőbányai hitközség tagjait a 
nagyszerű ..gazdasági egység” ál
dásai folytán egyre elkeseredetteb

bekké iűti.
-Különösen erős a zajlás a VIII. kerületi 
templomkörzetben. Ennek az élén a leg
utóbbi időkig a kerületnek, sőt az egész 
fővárosnak egyik legtiszteltebb, legérde
mesebb és legpuritánabb zsidó polgára 
állott, a nagy zsidó"tudású Weisz Márk, 
aki 47 évig állott a kerületi ,.Ember-ba- 
rát”-imaegylet élén és aki a (körzet meg
szervezésekor — minden egyéni hiúság" 
tói mentesen — lehetővé tette, hogy az 
imaegylet temploma legyen a körzet 
templomává. Az a megdönthetetlen nép
szerűség. melyet Weisz Márk szerény, 
igazságszeretö és önzetlen egyénisége 
mindenfelé kiváltott, tömött sorokban so
rakoztatták fel mögötte és körötte a kerü
let zsidó polgárait. Ámde a hitközség ha
talmi centruma nem nézte jó-szemmel ezt 
a népszerűséget. S

mig azelőtt a körzetek arravalók 
voltak, hogy rajtuk keresztül szol" 

Bálja a hatalom a köz érdekelt, a 

führeri elv érvénybejutása óta a 
körzeteket a centrális hatalom mi
nél szélesebb alátámasztásának 
szolgálatába igyekeznek állítani.

E célból a -Führer minden körzetbe kite
lepíti vagy kijelöli a maga helytartóit. A 
VI-l-I. kerület is megkapta ezeket. Amikor 
az önérzetes elnök, a körzet autonómiáját 
védő Weisz Márk, ezt a hozzá méltatlan 
bánásmódot megsokallta és amikor a vá
lasztás -helyett elnöki kinevezésével ha
talmi pozícióba helyezett körzeti alelnö" 
kök szerény és békés magatartása he
lyett a közszeretetben álló és az egész 
körzet feltétlen közbizalmát élvező elnök 
csorbítatlan tekintélyét is ki akarták 
kezdeni, akkor

Weisz Márk lemondott az elnökség
ről.

Eleinte közön.bösen fogadták ezt a férfias 
lépést, de amikor aztán látták, hogy a ki
nevezett alelnökök nem képesek az el- 
kedvtelenített elnök népszerűségét a ma
guk oldalára fordítani, hanem ehelyett

a tömgek hangulata ellenük és az
egész sip-utcai rendszer ellen 

fordul.
akkor megpróbálták Weisz Márkot kibé
kíteni. Maga a hitközségi elnök is latba- 
vetette tekintélyét. Ámde az önérzetében 
megbántott kritűnő férfiú átlátott a ma
chinációkon és nem ült fel a csábító szi
rénhangoknak. Jól tudja, hogy ez az ud
varlás is csak a választási peripétiák 
fogásai közé tartozik, amelyek mögött hi
ába keresne bárki is őszinteséget. A hely
zet most az a kerületben, hogy

az egész VIII. templomkörzet, mint 
egy ember áll Weisz Márk mögött 

és nem tágít mellőle, mert mindenki 
tudja róla, hogy ö sem iorditl el régi, ki
próbált hűségű híveitől semmiféle ígérge
tések. bűnbánó udvarlások és .képmutató 
elégtétel-adás-játékok kedvéért.

Ugyanilyen élesen fordul szembe 
a Síp-utcával a VIL kér. templom
körzet is. Itt is a központi hatalom 
diktatórikus túlkapásai borították 

fel a kerület nyugalmát.
A snóderpénzekkel űzött önkényeskedés

T A U B E R
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
A B B A Z I A
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban!
Prospektust küldünk! 

TELEFON ABBAZIA 376. 

— moly a hozzánk jutott -hírek szerint 
odáig merészkedik, hogy az adakozótól 
megjelölt célra már csak kis hányadot 
fordítanak, a többit pedig a Síp-utca el
osztó központja szerint használják fel — 
a közelről szemlélt pazarlás a keservesen 
kipréselt adógarasokkal, a közérdek elha
nyagolása és csalk a hatalmi érdekek szol- 
gálása itt is állandó elkeseredett hangu
latban tartja a híveket. Itt vetődött fel 
az a gondolat is, látva a Kőbányával való 
gazdaságii együttműködésnek a pesti adó
fizetőket terhelő következményeit, hogy

annak a hatalmi terjeszkedésnek, 
amely Budát is el akarja nyelni, 
Pesten is meg kell szervezni az el

lenzékét,

és együttműködést kell teremtem az uni
fikációs törekvések minden ellenzőjével.

Az ellenzéki szervezkedés a többi ke
rületekben is nagy erővel folyik. Úgy va
gyunk informálva, hogy az ellenzék ve
zérkara közvetlenül az ünnepek után lép 
a felekezet nyilvánossága elé. A csatla
kozások bejelentését addig lapunk szer
kesztősége is szívesen közvetíti.

Az ellenzék hangulata rendkívül lelkes 
és bizakodó. Biztosra veszik, -hogy

küzdelmük, amely — ismételten 
hangsúlyozzuk — nem egyes sze
mélyek hatalomrajuttatásáért hanem 
becsületes elvi programmért, a fe
lekezet általános kultúrédekeiért, a 
pesti hitközség modern szellemű 
demokratizálásáért, és a szellemi
ségnek az öt megillető szerepéhez 

juttatásáért folyik,

minden becsületesen gondolkodó zsidót 
egy táborba fog gyűjteni, — a mai hit
községi vezetőség — ellenzékének tábo
rába.

Őszi dal.
Álmomban láttalak,

Dalokkal vártalak. 

Vakon kerestelek 

S meg nem találtalak

Hallottam hangodat, 

Kutattam arcodat 

S galuti sötétben 
Átkoztam rangodat.

Féltettem vágy ama*,  

Hófehér válladüt.

Csak messziről, mint egy 

Istent imádtalak.

Szerelmünk elvirult,

A vágyam elapadt:
Vakon szerettelek —

Látva megúntalak.

Lakos András
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Zsidóság 
béke és

Bizonyos elmefuttatások, melyek ti 
felekezeti lapokban legutóbb megjelen
tek arra késztetnek, hogy a tárgyhoz 
hozzászóljak.

Mindenekelőtt tisztázni kellene j kö
vetkező kérdéseket: Mik tulajdonképen 

a cionizmus céljai? Megvalósíthatók-c 
ezek? Alkalmas-c a cionizmus arra, 
hogy a hitéletet megerősítsük? Az itt
lakó zsidóság szempontjából eszszerü-e 
a cionizmust propagálni?

Annakidején, amikor a halhatatlan 
Herzl Tivadar a cionizmus zászlai'i ki
bontotta, az volt a főcél, hog^. a hazá
jukból kiüldözött, főleg orosz zsidóság
nak Palesztinában menedéket és új ha
zát biztosítsanak. Ezért a célért küz
deni és áldozni nemes feladat volt.

Nyitott ajtókat döngetnék, ha bizo
nyítanám, hogy a cionizmusnak ma már 
nemcsak ez a programmja. Ma az a 
főcél, hogy a diaspora zsidóságát a 
nemzetiség jegyében tömöritsék. Ez a 
programra nem racionális, de nem is 
valósítható meg. Hisz tanúi vagyunk 
azoknak az éles és áldatlan harcoknak, 
melyeket úgy politikai, mint vallási 
vonatkozásban különböző utakon haladó 
cionisták egymás ellen folytatnak.

Amikor ezt a széthúzást látjuk, ön
ként adódik, hogy a cionizmus mai pro- 

hit nélkül...
grammja nem alkalmas arra, hogy a 
zsidóságot összekovácsolja, vagy hité
ben megerősítse. Már pedig zsidóság 
béke és hit nélkül, annyi, mint fű har
mat nélkül.

En a zsidóság fennmaradásának zá
logát nem a nemzetiségi kérdés kiéle
zésében, hanem a mózesi törvények kö
vetésében látom. Ha mi erre fogunk tö
rekedni és ez lesz célkitűzésünk, keve
sebb lesz a széthúzás és a gyűlölet, de 
csökkenni fog a kül- és belellenségek 
száma is.

Nekünk magyar zsidóknak a cionis
ták táborában keresnivalónk nincs, mert 
a nemzetiség kidoniboritása minden ha
zafias deklaráció ellenére is tápot ad 
annak a balhitnek, hogy a zsidóság ál
lamnak tekinti magát az államban.

Tartsuk változatlanul tiszteletben a 
palesztinai eszmét, áldozzunk is ennek 
jegyében, de minden olyan aktivitást, 
mely a nemzetiségi gondolat propagá
lására irányul, elvileg is, de különösen 
a mostani körülmények közt károsnak 
és mellőzendőnek tartok. Viszont pa- 
rancsolóan szükséges, hogy a vallásos
ságot tradicionális szellemben mélyítsük 
és a vallásoktatást ugyanezen nyomo
kon haladva reformáljuk.

Kecskeméti Árpád 

világon sehol nincsenek érvényben nem
zeti kisebbségekre vonatkozólag. Sem 
az állampolgári jogok megvonása, sem a 
házassági és szerelmi tilalom, sem a nem
zeti színek használatának tila'ma nem 
szerepel sehol a kisebbségi törvényho
zásban. Ellenkezőleg: a kisebbségek min
denütt. ahol ezt a fogalmat ismerik, az 
állampolgári jogok teljességével és azo
kon felül még bizonyos autonóm kulturá
lis és nyelvi jogokkal bírnak.

A törvények magyarázat..
Hitler birodalmi kancellár s \ Harma

dik Birodalom más vezető személyiségei 
ismételten foglalkoztak újabb beszédeik
ben a zsidókérdéssel s az új törvények 
niegokolásával is. Megkísérelték kimu
tatni. hogy a mai Németország szempont
jából feltétlenül szükséges valami a zsi
dók ellen való küzdelem. Érveik 
között első helyen a bolsevizmus vádja 
szerepel, ügy Hitler, mint Göbbels azz:u 
érveltek híveik előtt, hogy a bolsevizmus 
teljességgel zsidó valami s hogy a zsidó
ság maga mindenütt ezt a politikai irányt 
képviseli. Ezért a bolsevizmus elleni küz
delem leghathatósabb módja, ha a zsidók 
politikai és kulturális befolyását teljes 
egészében megszüntetik. A másik érv. 
amelyre hivatkoznak, a zsidók ..szemte
len és kihívó" magatartása, me’y Hitler 
kancellár szerint a birodalom minden ré
szében éppen most öltött kirívó Tormát, 
még pedig „tervszerűen '. Ezzel kapcso
latos a nemzetközi zsidó szövetkezés 
vádja is, melynek alátámasztására a 
nemzeti szocialista hivatalos elmélet a 
németellenes bojkottra és Brodsky new-

VILAGK
A németországi zsidótörvények

A német zsidóság sorsa új forduló
ponthoz érkezett. Az elmúlt nyár folya
mán érezhető szervezett és erőteljes an
tiszemita akció megteremtette gyümöl
csét: a Harmadik Birodalom megszüntette 
a zsidók polgári egyenjogúságát s oly 
helyzetet teremtett a német zsidóság szá
mára, mely egyértelmű a polgári jogok 
teljes megszüntetésével, de azonkívül a 
társadalmi kiközöSitettséggel és megbé- 
lyegzettséggel is. Ez a helyzet a nemzeti 
szocializmus uralomra jutása óta külön
féle tüneteiben már eddig is fennállott, de 
csak a legújabb zsidótörvények tették 
törvényesen véglegessé.

Az események ismeretesek a napisaj
tóból. A nürnbergi pártkongresszus al
kalmából Hitler birodalmi kancellár egy
behívta Nürnbergbe a birodalmi gyűlést s 
elébe terjesztett három új törvényt, me
lyek közül kettő a zsidóság helyzetére 
vonatkozik. E törvények egyike a biro
dalmi állampolgárság kérdését szabályoz

V A ti

za. Eszerint az állampolgárság magában 
még nem jelenti a politikai jogok birtok
lását is. A ..birodalmi alattvalóknak'’ 
csak állampolgári kötelességeik vannak, 
de állampolgári jogaik nincsenek. Állam
polgári jogok csak a ..birodalmi polgáro
kat" illetik meg. kik erről külön okleve
let kapnak. Nem-árják, tehát zsidók, nem 
lehetnek birodalmi polgárok, s az árják 
közül is csak azok, akik politikai megbíz
hatóságukról bizonyságot tettek. A másik 
zsidó törvény a ..német faj'' tisztántartá
sára vonatkozik. Eszerint tilos a házas
ság zsidó és ..német fajú” egyének kö
zött és fegyházbüntetés terhe alatt tilos 
ilyenek közt a házasságon kívii’i viszony 
is: zsidók nem tarthatnak 45 évnél fiata
labb keresztény háztartási alkalmazottat 
és nem tűzhetik ki a német nemzeti lobo
gót. A törvény félhivatalos indokolása 
szerint a zsidók ilyenformán „nemzeti ki
sebbséggé" minősültek Németországban: 
ám nyilvánvaló, hogy a zsidótörvények
ben foglalt megszorító rendelkezések a

tLOYDTPIESTINQ
TC<ÉU!MO-H

PALESZTINÁBA 
minden hét szerdáján Tríesibő! 

GERUSALEMME ÉS GALILEA 
12.250 tonnás gyorshajókkal és minden 

második pénteken a 
PALESTINA 

ugyancsak 12.250 tonnás gyorshajóval 

Hetenkénti járatok Tríesibői és Geno
vából Alexandrán át Haifába 

AUSONIA ÉS ESPERIA 
luxushaiókkal.

Felvilágosítással szolgálnak 
a társaság budapesti irodái

VII., Thököly út 2. és IV.. Váci-utca 4. 
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len hozott felmentő ítéletére hivatkozik.
E vádak mindegyike homlokegyenest 

ellenkezik a valósággal. Fölösieges bi
zonygatni, hogy a bolsevizmus, mely ti
zennyolc éve uralkodik a százhatvanmil- 
liós orosz birodalmon, nem zsidó ügy; 
az orosz szovjetkormányban ma már alig 
vannak zsidók s ezeket is külön kell vá
lasztani az orosz zsidóság milliós töme
geitől. melyek a bolsevizmus a’att, mint 
..burzsoa” elem, a legsúlyosabb nyomás
nak vannak kitéve. A zsidó vallás gya
korlata Oroszországban éppoly nehézsé
gekbe ütközik, mint a többi vallásoké. 
De a németországi kommunizmusról is 
minden inkább elmondható, mint az. hogy 
zsidó. A legutóbbi választásokon a kom
munisták Németországban hatmillió sza
vazatot kaptak: tízszerannyit, amennyi 
zsidó élt akkor Németországban, a cse
csemőket is beleszámítva. Ezzel szemben 
a zsidók legnagyobb része polgári pár
tokra szavazott. Torgler és Thealmann, 
a németországi kommunisták két veze
tője, szintén nem zsidó. Ilyenformán a 
bolsevizmusnak a zsidósággal való azo
nosítása elferdítése a tényeknek. Hihetet
len állítás az is, hogy a zsidók „kihí
vóan" viselkednek Németországban. Ép
pen ma tennék ezt. mikor egy élesen an
tiszemita diktatúra nyomása nehezedik 
rájuk? A régi időkben, mikor a zsidók 
teljes szabadságot élveztek, semmi ko
moly panasz nem merült fel „kihívó" ma
gatartásuk címén. Nem hihető, hogy ép
pen most nőtt volna meg a szarvuk.

Ugyanígy nem vehetők komolyan a 
többi vádak sem. Amennyiben még van 
németellenes bojkottmozgalom valahol a 
világon, úgy ez nem oka, hanem követ
kezménye a németországi zsidóüldözé
seknek. Ha a németországi zsidókat nem 
érték volna a Harmadik Birodalom kez
dete óta a legsúlyosabb erkölcsi és 
anyagi sérelmek, egy zsidónak sem ju
tott volna eszébe a német áruk bojkottá
lása. Ami pedig a háztartási alkalmazot
takról szóló törvény megokolását illeti, 
úgy ez — a háztartási alkalmazottak állí
tólagos „megrontása’’ zsidó munkadóik 
által — egyenesen a dajkamesék sorába 
tartozik.

Az igazi okok.
Mi lehet azonban a törvények meg

hozatalának valódi oka, melyet e valót
lan indokolások ellepezni igyekeznek? 
Errenézve több feltevés van. Nyilván
való, hogy a nemzeti szocialista párt ne
hezen tudja elviselni azt a passzivitást, 
melyet az uralkodó tényezők akarata — 
különösn a múlt év junius 30-ika óta — 
reá kényszerített. A párt programmjának 
szociális tartalmából egyes jelentéktelen 
újításoktól eltekintve semmi sem valósult 
meg s a gazdasági helyzet súlyosbodása 

egyre nagyobb terheket ró a tömegekre. 
Ily körülmények között érthető, ha a párt 
aktivitását oly téren igyekeznek érvénye
síteni, mely nem függ össze kényesebb 
szociális és hatalmi kérdésekkel. Ezzel 
magyarázható az a heves antiszemita ak
ció, mely a párt tevékenységét a nyár 
kezdete óta jellemzi, és amely minden
kor központi irányításra és a párt szer
veitől, de sohasem a tömegtől indult ki.

A törvények meghozatalát azonban 
még ez a körülmény sem magyarázza 
meg teljesen. Az uralkodó tényezők — 
a birodami kormány s különösen Hitler. 
Schacht gazdasági és Blomberg hadügy
miniszter — nem hagyhatták szabadjára

HEVESI SIMON 
JUBILEUMA

Negyven esztendő Isten, az ember, a 
vallás és a tudomány szolgálatában...! 
Negyven esztendő zsidó munkája. Negy
ven esztendő tanulás és tanítás. Hevesi 
Simon meg lehet azzal az úttal elégedve, 
amelyet megjárt és a feladattal, melynek 
tökéletes teljesítésére most elégtételteljes 
megnyugvással tekinthet vissza. Amikor 
a jubilumi díszközgyűlésen szívből jövő 
melegséggel áradt feléje a Pesti Izraelita 
Hitközség dísztermét zsúfolásig megtöltő 
díszes közönség hódolata és szeretete, 
töretlen erejében, reá váró új feladatok 
várakozásában megnyugvással könyvel
hette el élete eredményekepén: érdmes 
volt!

A ..Hiszekegy” eléneklése nyitotta 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
■ Hézagpótló újdonság ■
• MOST JELENT MEG ’

Dr. Hevesi Simon 
pesti vezető főrabbi fordításában 
D’TDsn Di’i rom nxno

Machzor-ünnepi
Imádságok 
Újév és 

Engesztelőnapra 
a pesti izr. Hitközség imarendje 
szerint. Egyszerű és diszköté- 

sekben. Kapható minden 
könyvkereskedésben. 

Kiadó: Schlesinger Jós, könyv
kereskedése Budapest VII., kér. 
KIRÁLY UTCA 1. SZÁM.
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a pártnak még zsidóellenes akcióit sem, 
mert ezek is gyakran gazdasági térre 
csaptak át és így — Schacht gazdasági 
miniszter megállapítása szerint — súlyo
san veszélyezitették Németország gazda
sági érdekeit. Ezért volt szükség oly 
megoldásra, mely eleget tesz egyrészt a 
párt felajzott zsidóellenes érzelmeinek, 
de másrészt szoros határt von a zsidóel
lenes magánakciók köré: a törvényekkel 
egyidőben szigorúan eltiltott a kormány 
minden „egyéni akciót” a zsidók ellen, 
így a németországi zsidók az új törvé
nyektől — súlyos emberi és társadalmi 
megaláztatásuk árán — legalább anyagi 
egzisztenciájuk megmaradását remélik.

meg az impozáns ünnepséget, majd Stern 
■Samu elnök köszöntötte hitközsége nevé
ben a jubiláló főpapot. Utána Wertheimer 
Adolf köszöntötte az IMIT és a Magyar 
Zsidó Muzeum nevében ragyogóan szép 
szavakkal:

— Azalatt a negyven esztendő alatt — 
mondotta többek között — melyet papi 
hivatásának teljesítésében töltött el Fő- 
tisztelendőséged. megfelelt isteni rendel
tetésének. nemcsak a szépnek és jónak 
hirdtésével, hanem annak megvalósításá
val is. Prédikációi telve vannak mélyen- 
szántó, az Istent jelentő lelki kultúrával, 
vallási, szociológiai, emberbaráti gondola
tokkal, felvisz bennünket az Isten magas
ságába. és az emberi élet mélységeibe, 
megmutatva az utat, melyen a nemes 
embernek, az emelkedett léleknek halad
nia kell.

Ezután átnyújtotta a jubilánsnak a 
tiszteletére kiadott emlékkönyv egy pél
dányát, melyben munkatársai, tisztelői és 
tanítványai hódoltak dolgozataikkal mes
terük szellemének.

Dr. Buday-Goldbtrger Leó felsőházi 
tag, az OMIKE felekezeti intézmények 
és a zsidó magyar ifjúság nevében be
szélt. Guttmann Mihály a rabbiképző ta
nári kara, vezérlő bizottságának, növen
dékeinek és a rabbiságnak üdvözletét 
tolmácsolta. Eppler Sándor főtitkár pedig 
határozati javaslatot terjesztett elő, mely
nek értelmében a hitközség képviselőtes
tülete egyhangúlag mély hálájának ad ki
fejezést a jubiláló főpap iránt és érde
meit jegyzőkönyvben örökíti meg.

Dr. Hevesi Simon vezető főrabbi köny- 
nyekig meghatva mondott köszönetét az 
ünneplésért és Isten áldását kérte gyü
lekezetére.

Ezután Stern Samu elnök jelentette 
.be. hogy a Pesti Chevra (Kadisa Kramer 
.Miksa elnök elnökletével díszközgyűlést 
tartott, melyen dr. Hevesi Simon vezető
főrabbi nevére tízezerpengös alap létesí
tését határozta el.
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A szombat külön lelkülete
Irta: Koréin Dezső

Bölcseink szellemes megállapítással a 
szombat különleges lelkületét „nesómó 
jeszéró’’-nak nevezik. Egyátalában min
den, amit bölcseink elméleti és gyakor
lati módszerekkel kitünően körülírnak, 
oly világosan tárja elénk az élet körül
ményeit, hogy ha e remek szabályok után 
indulunk, kellemessé tehetjük az élet 
összevisszaságait. Teljes földi boldogsá
got nem ígérnek ök sem, hisz egyik nagy
szerű mondásuk szerint „még nem élt 
ember, aki haláláig kívánságainak felét 
is megvalósulva látta volna”. Azonban 
az elérhető félrészt igyekeznek lehetőleg 
kellemessé tenni, ll.v földi boldogságnak 
nyilvánították a szombat ünneplését és 
annak nesómó jeszéróját, — külön lelkű
letét.

Bizony, fia kissé elgondolkodunk földi 
létünk viszontagságain és keressük a sok 
keserűségre az enyhítő balzsamot, meg 
kell azt találnunk a szombati nyugalom
ban. A mindennapi kenyérért küszködő 
ember a hét hetedik napján letörli izzó 
homlokáról a verejtéket és ember lesz 
huszonnégy óráig a szó legnemesebb ér
telmében. őszintén sajnálom azokat a 
hittestvéreket, akik neveltetésük vagy 
egyéb okok folytán nem ismerik a szom
bati nap csodálatos megnyugtató erejét. 
Teljesen mindegy, hogy valaki egész hé
ten fizikailag vagy szellemileg robotol, 
vagy pedig éppen a keresetnélküliség 
emésztő gondjaitól gyötörve péntek este 
megáll és 24 órát kikapcsolva heti fára
dalmaiból lelkesen ünnepli a szent szom
batot. A híres frankfurti Rothschíid Vil
mos báró, aki tudvalevőleg házi minjant 
tartott és mélységes vallási életet élt, 
ugyanoly örömmel fogadta a szombati 
napot, mint a szegény vallásos házaló, 
aki hétröl-hétre, gyakran napról-napra 
keresi száraz, de becsületes kenyerét. Ez 
tehát az a bizonyos nesómó jeszéró, a kü
lönleges szombati lelkűiét, amely valósá
gos földöntúli varázzsal tisztult atmo

SÍ Legolcsóbb bevásárlási forrás!

1

■oren naiiD rw1?
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szférát s nyugalmat teremt a zsidó ház
ban a világteremtés hetedik napján.

Valahogyan az az érzésem, hogy a 
hithű zsidó ember a szombattartás val
láserkölcsi alapjára helyezkedve már itt 
a földön is kellemesebb és kiegyensúlyo
zottabb lelki életet él. Nem kell a szom
bat parancsának betartásával a túlvilági 
jutalomra számítani, ez egy különálló 
transcendentális lapra tartozik. Már itt a 
földön érzi jutalmát a szombatot ünneplő 
ember a nesómó jeszéróban, abban a kü
lönleges eszményi lelkűidben, amit a he
tedik nap ünnepe a vallásos embernek 
nyújt.

Lendítő erő a nesómó jeszéró, amely 
erkölcsi súlyával a vallásos zsidó ember 
egész életfolyamatára -üdítöleg kihat. 
Angliában még a háború előtt bevezet
ték a week-endet, a hétvégi pihenőt. 
Újabban nálunk is megvan a komoly tö
rekvés ennek megvalósítására. Ez az 
okos szociális berendezkedés minden
esetre alkalmas a heti munkában kifá
radt testnek fizikai nyugalmát biztosí
tani. A week-end szombatunk egyik célki
tűzésének. a test nyugalmának, a sóvász-

Megszűnt a százéves
körmendi zsidó iskola

Már előző számainkban írtunk arról, 
hogy az ország egyik legrégibb zsidóis
kolája. a több mint 100 éve fennálló kör
mendi elemi iskola nagy anyagi bajokkal 
küzd s ha az intéző zsidó körök nem siet
nek sürgősen segítségére, akkor beszün
teti működését.

Közöltük a hitközség érdemes jegyző
jének Löwi Hermán vészkiáltásnak beillő 
beadványát, amelyben megjelöli a módot 
is, hogyan lehet ezt a nemes tradícióié 
iskolát a pusztulástól megmenten. Úgy 

nak felel meg. lAmde a mi szombatunk 
nemcsak sóvász, hanem vájinófás, azaz 
lelki felemelkedés is. Ezt azonban a 
week-end nem nyújthatja.

Eltekintve a szombattartók vallásos 
érzületétől, mily ideálisták ök, ha egy 
magasabb, kézzel meg nem fogható eszme 
iránti lelkesedésből, súlyos anyagi áldo
zatokat hoznak, fényes bizonyítékot szol
gáltatva a vallásos zsidó ember tisztult 
szelleme és áldozatkészsége mellett. Ez
zel élénken megcáfolják a zsidóság ellen
ségeinek velünk szemben annyiszor han
goztatott materialista vádaskodásait. Hol 
itt az aranyborjú kultusza? A jelenlegi 
súlyos gazdasági viszonyok mellett két
szeres lelki erő kell a szombat megtar
tásához, de annál tiszteletreméltóbb a 
mai idők szombattartójának etikai felfo
gása. aminek jutalma a nesómó jeszéró, a 
szombat különleges lelkűidében nyilvá
nul meg.

A szombat a vallásos zsidó mélységes 
bizalmának megnyilatkozása a Minden
ható jósága iránt, aki a hatnapi munkát 
megáldja a hetedik nap szentséges atmo
szférájával és a Ihatnapi munka révén ke
nyeret ad a hetedik nap részére is. Ez 
a nesómó jeszérónak, a szombat külön 
lelki érzésének áldásos isteni megnyi
latkozása.

látszik az intéző köröknek ez nem volt 
annyira fontos, hogy egy zsidó isko'ával 
több vagy kevesebb működik-e s sorsára 
hagyták az iskolát. Consumafum est! Be
fejeztetett!

A körmendi iskola alapítására 
Batthyányi Fülöp herceg a város terüle
tének a legszebb telkét (a Piac téren) 
engedte át díjmentesen, itt épült a szép 
templom és iskola, amelynek építéséhez 
a nemes szívű herceg rengeteg téglát és 
építőanyagot is ajándékozott.

A körmendi iskola csakhamar igen 
jó .hírnevet szerzett az egész vidéken. 
Messzi környékről és vidékről is idejár
tak tanulni a zsidó gyerekek, úgy, hogy 
négy tanítót kellett alkalmazni. Az isko
lának olyan jó híre volt, hogy a másval- 
lású jobb polgárok — katholikusok és re
formátusok is — ideadták gyermekeiket 
taníttatni. A körmendi zsidók nem ismer
ték az egykét s voltak zsidó családok, 
melyeknek egyszerre 10-12 gyermeke lá
togatta az iskolát. így a Weiner család
ból 12. a Neu-családból 8 kisgyermek is
merkedett meg a tudomány rejtelmeivel 
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és a héber olvasással. A régi családok 
lassanként elköltöztek, a környéket 
Ausztriához csatolták, a gyerek mindin
kább kevesebb lett. ügy. hogy tavaly 
már csak 23 tanulója volt annak :t híres 
iskolának, amelyet azelőtt a gyerekek 
százai látogattak. Az idén már húszat sent 
ért volna el a létszám. Az ígért segítség 
elmaradt, nem volt más hátra, be keliett 
zárni a híres iskolát.

A régi Magyarország s a magyaror
szági zsidóságnak egyik érdekes és ér
demes kultúr intézménye szűnik ne”, a 
körmendi zsidó iskolával.

A vén imakönyv
Kis szobában őszi sugár 

Bágyadt fényt hint szerteszét. 

Simogatva beteg anyó 

Fonnyadt arcát és kezét.

Ágya mellett fia zokog, 

Körötte nincs senki más.

Úgy illik e bús szobához 
Őszi napfény, hervadás.

Megszólal az anyó végre: 

„Búcsúznom kell, erezem.

Fiam, mit sem hagyok néked. 

Bár dolgos volt két kezem.

Vagyonom nincs semmi egyéb, 

Csak az imakönyvem itt.

Becsüljed meg. forgasd gyakran 

Es az Isten megsegít.

Rossz napokban, ha azt hittem. 

Hogy a nyomor eltemet.

Egy-egy buzgó imájával 

Fölemelte le'lkemet.

8 jó napokban sem hagytam el. 

Lapozgattam levelét.

Azt súgta : Ne bizakodj el.

Ha kincs mosolyg tefeléd !' . .

A fiú a könyvet nézi, 

Mennyi sora összefolyt!

Mindegyik folt hajdanában 

Anyja forró könnye volt.

Örömét is, bánatát is

E könyv felett sírta ki

Melyik a bú s öröm könnye, 

Ki tudná megmondani ?—

Faluszéli temetőben 

Kakukfiives hant alatt

Pihen régen már anyóka 

S álmodoz szép álmokat.

Fiát aztán a faluból 

Messze vitte sors szele.

Múltak évek s a szerencse 

Játékot üz ővele.

Amihez nyúlt, arannyá vált 
És sok kincse egyre nőtt.

Szegény anyó. nem sejtéd ezt 

Csak tiz évvel ezelőtt.

Az elsárgult imakönyvet

Nem lapozta bár nagyon,

De forgatta mégis néha 
Ünnepekkor, szent napon

Úgy érezte, hogy utána 

Lelke nyugodt és erős. 

Biztaiia a vén imakönyv, 

Mint hű, régi ismerős.

Hány bús emlík szállt lelkén át, 

Mig lapozta levelit.

Anyját hallja ■■ Becsüljed meg 

S a jó Isten megsegít! . , .

Boldogságban folyt le élte 

S év év után futva száll, 

Mig egyszerre beköszöntött 

A jégkezű bús halál.

Az anyóka unokája 
Örökölte kincseit.

Van most bőven pompa, vigság. 

De a hit, az nincsen itt.

Nagyanyjának imakönyve, 

A könnyekkel öntözött, 
Ott hever már a padláson 

A poros lim lom között.

Hogy gondolna szent írásra, 

Mikor éjjel-nappalon 

Nem töri a fejét máson 

Csak tivornyán, csak dalon.

így járta ez évről-évre 

S egyszerre az unoka 

Azon vette magái észre, 
Hogy a vagyon rég oda.

Amit apja szorgos kézzel 

Gyűjtögetett éveken, 

Azt a fiú könnyű szívvel 

Elveré pár éjjelen.

Üres a ház, ki van fosztva 

S a tékozló széttekint, 

Mit adhat el a kalmárnak, 

Csak hogy legyen pénz megint.

De nem talál biz ott semmit, 

Csak az üres falakat.

Végre a vén imakönyvön 

Csüggedt szeme megakad,

Keze reszket, amint fogja. 

Rája búsan, egyre néz.

Lelkét nyomják kínzó vádak 

És a szive be nehéz.

Feltűnnek a gyermekévek. 

Édes, kedves, vig napok, 

A nap fénye aranyos volt 

S ezüstből a csillagok.

Régen volt, hogy apja igy szólt : 

..A barmiezva ünnepen. 

Fiam, az a kívánságom.
Élted boldog, szép legyen.

Fogadd ezt az imakőnyvet. 

Nagyanyádnak könyve ez.

Kopott, fakó, de csak forgasd 

S élted boldog, könnyed lesz,

Látom most is jó nagyanyád, 

Amint törli könnyeit

S szól hozzám: E könyvet becsüld. 

Akkor Isten megsegít!" . . .

Ügy érzi, hogy gyermek újra 

S jó nagyanyja itt van, itt 

S rásirja az imakönyvre 
Ismét gondját s titkait,

Érzi, könnyebb volna lelke 

S nem gyötörné úgy a vád, 

Ha nagyanyó vén könyvéből 

Elmondhatna egy imát.

Hölgyek jelszava:
Minden cikket legolcsóbban 

vásárolhatunk

Kiéin Untai 
diiatnagjiáruháiában 
K1RÁLJ) UCCU 49. 
Csányi ucca sarok.

_ in
Nézi, nézi a betűket. 

De mind olyan idegen.

Mintha mind igy szólna hozzá :

„Hagyj csak békét énnekem !

Itt pihentünk éveken át

A poros lim-iom között.

Most keressz föl, hogy a balsors 

Csapásival üldözött ? “

Csak egy szót, egy árva szócskát!

Csak ennyiért kesereg.

Zordul néz a betűsor, mint 

Ellenséges hadsereg.

Nem ismer föl egy betűt sem.

Próbálkozik s megakad.

Hosszan, hosszan el-elnézi

A könnyázott szavakat.

A sok keserv, a sok bánat

Szivében mind egybegyül.

Nincsen, nincsen más barátja

Csak a vén könyv egyedül.

Ráborul, mert úgy érzi, hogy

Vádja édes, enyhe ir.

Simogatja, csókolgatja,

Sir, csak sir, csak egyre sir.

Feleki Sándor

Őszi napok
Támolygó léptekkel jár a lábadozó 

beteg, a kecskerágó, — köznyelven 
papsipka — bokrai között, harcias fegy
verekkel, — tűvel és ollóval — felfegy
verkezve és az áldott anyai szóval — 
meg ne szúrd magad gyermekem — út
jára bocsátva. Még nem tudja mi az 
esztétika, de önérzete sarkalja, hogy 
a megbízatást jól végezze, mert a ver
seny kritikáját ki is kell bírnia a sátor 
díszítése körül.

És most tegyünk egy lépést k. Olva
sóim, nem nagyot, csak hat évtizedet 
lépjünk át. — Ősz van újból, de milyen 
ősz. .1 lépések ma sem éppen szabály
szerűek, de e (sorok Írója már tudja, 
hogy az őszi nap már csak p&r óra és 
utána gyorsmi jő a fagyos tél a maga 
zordonságával.

Gyönyörű őszi napok álljatok meg 
egy szóra és Te, Mindenható Uram, ki 
oly bölcsen elrendezted az emberi élet 
évszakait, hallgasd meg kérésünket, ne 
siess úgy teleddel, hadd élvezzük enyhe 
őszi napok sugarait. Add meg nekünk, 
növelő csődet szükséglet szerint, de 
harmatodat, üdítő, éltető, boldogító 
harmatosé  ppedet sohse tagadd meg Iz
raeltől. Hiszen c harmatcseppen veze
ted keresztül napsugaraidat, hogy gyö
nyörű szivárványszínű palástodban iga
zoljad a szent frigyet, melyet Izraellel 
örök időkre kötöttél.

Mindenható Uram, engedd, hogy 
gyönyörködjünk még enyhe őszi nap
sugaraidban.

Éried Ignác
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Tíz év alatt 1O.OOO-el csökkent Buda
pesten a zsidó gyermekek száma

Forgatom azt a tanulságos ki, köny
vecskét, amelyet .A gyermek Budapes
ten" címen dr. Illyefalvi I. Lajos, a fő
város Statisztikai Hivatalának igazgatója 
írt s a beszédes számok belenarscgiák 
fülünkbe a szomorú valót: „Pusztulunk, 
veszünk”... Ijesztően csökken a születé
sek száma és ebből nem kivétel a zsidó 
sem. Született:

év törvénye. törvénytelen
1900-ban 4102 599
1910-ban 3558 368
1920-ban 3345 161
1930-ban 1819 74
1933-ban 1520 95

Nem kevesebbet mondanak ezek a szá
mok. minthogy 3086-tal csökkent a zsidó 
új szülöttek száma 4701-ről 1615-re, ami 
3414 százalék csökkenésnek felel meg. 

keli foglalkoznunk ezzel a sorsdöntő prob
lémával, mielőtt nem késő, mert

merjük állítani: már eddig is súlyos 
mulasztások és hanyagságok tör
téntek e téren, mert ez a sorsdöntő 
kérdés a zsidóság jövőjére nézve, 
ezzel kellett volna összes felelős 
tényezőinknek elsősorban foglal

kozniuk.
A gyermekvédelem terén hazánkban 

a zsidók kiválót alkottak, zsidó szárma
zású orvos dr. Szalárdi Mór hívta fel a 
kormány figyelmét a gyermekhalandó

Az a bizonyos „snóder-rendelet“

ságra, ő alapította 1885-ben a Fehérke
reszt Egyesületet és ő szervezte meg 
Széli Kálmán miniszterelnök megbízásá
ból 1898--ban az országos gyermekvédel
met. Minden gyermekvédelmi intézmény 
vezetésében ott láttuk hitsorsosainkat. 
össze kell hívni őket s beszélni s ami még 
fontosabb —

cselekedni.

Van elég parlagon heverő kitűnő erő — 
elég, ha Nemes Lipót tanár nevét említ
jük — kapcsoljuk be őket a munkába s 
mentsük meg a zsidók jövő nemzedékét.

Ami e téren történik — 250 árva el
helyezése. 500 gyermek nyaraltatása — 
nagyon kevés, sokkal több, alapos mentő 
munkára van itt szükség.

Ijesztő szám ez! Ezzel kellene a 
hitközségek vezetőségeinek első

sorban foglalkozni.

Küldjük közvetlenül az intézményekhez 
ünnepi adományainkat

A jövő nemzedék sorsa mindennél fonto
sabb. talán még a dömping-saitónál is! 
Itt kellene alaposan belenyúlni a kérdés
be a szegény anyák hathatósabb támoga
tásával, az állásközvetítő felállításával és 
hasonló intézkedésekkel biztatva a zsidó 
anyákat:

szüljetek, nem hagyunk el bennete
ket, nem hagyjuk el a zsidó gye

rekeket!
Még szomorúbb képet nyerünk, ha 

nem csupán az újszülötteket, hanem az 
összes zsidó gyerekek számát tekintjük 
15 életévig:

zsidó gyerekek száma
0 —3 3—6 6—12 12—15 összesen

1910-ben 9591 9TO6 2Í965 11973 52235 
1920-ban 6795 5402 19206 10987 42231

kerek számmal az utóbbi 10 év 
alatt tehát 10.000-rel apadt a zsidó 

gyermekek száma.
Mit szólnak a hitközség vezetői ezek

hez az adatokhoz? Sürgős értekezleten 
az összes szakemberek bevonásával —

A Budai Izr. Hitközség íöünnepi istentiszteleteinek helye:

II. kerület: Öntőház-utca 5 7. főtemplomban,

I. kerület: Chevra üdülóházában (Zugligeti-ut 19.) 
Svábhegyen, Budakeszi Erzsébet-szanatóriumban.

II. kerület: 
XI. kerület:

Budai Vigadóban (Corvin-tér),
Budagyöngye vendéglőben (Budakeszi-ut 11.) 
Zsigmond-utca 49. templomban.
Verpeléti-ut 4/6 templomban,
Horthy Miklós ut 46. pótimaházban, 
Halmi-utca 38. pótimaházban.

Nagy nyugtalanságot okozott a fővá
rosi zsidóság körében az a hír, hogy

a Pesti Izr. Hitközség vezetősége 
a templomaiban felajánlott (snóde- 
rolt) adományokat nem arra a célra 
fordítja, amelyre az adományozó 

szánta és bejelentette.
Információnk szerint a felajánló hiába 
mondja be, hogy pld. a Fiúárvaháznak 
adományoz 100 pengőt, a hitközség ren
delkezése alapján ezt. vagy akármilyen 
más jótékony célra szánt összeget a kö
vetkező kulcs szerint kell szétosztani: 
19%-t kap a hitközség, 17— 17%-t a 
templomkörzet és az imaegyesület, 30%-t 
kapnak az alkalmazottak, 9%-t a körzeti 
nőegylet és 8%-t a megnevezett jótékony 
intézmény.

Szinte hihetetlen, hogy milyen ciniz
mussal kezelik ezt a kérdést. Mi már 
néhányszor szóváiettük a dolgot — bár 
nem a szétosztás számszerű adataival —, 
de mindig azt reméltük, hogy vagy nem 
igaz a hír. vagy ha igaz is, meggondolják, 
és a megvalósítás megkísérlése után el

ejtik ezt a „rendezési” tervet. Azonban 
hiába lázadozik e merénylet ellen minden 
jó zsidó érzés, hiába zúdultak fel ellene 
egyes körzetek és templomok intézői, a 
túlkapásaiban és önkényeskedéseiben el
vakult központi intézöség gőgös ridegség
gel üzent rájuk: ennek így kell lenni és 
megváltoztatásáról még csak tárgyalni 
sem lehet.

A zsidó jótékony közönség azonban, 
amely épen az elkövetkezendő nagyünne
pek alkalmával szokott a felekezet hu
manitárius intézményeiről bőkezűen meg
emlékezni, nem akar ebbe az önkényke
désbe beletörődni és mindenfelé azt hall
juk, hogy

a jótékonyságra szánt adományo
kat ha a templomokban ajánlják is 
fel. közvetlenül fogják az egyes hu
manitárius intézményekhez eljut

tatni.

A 75 éves Fellner Leó
Mintegy S év előtt az egész zsidó köz

élet hódolt Fellner Leó. a Diáksegélyző 
Bizottság elnöke előtt. A külföldi egyete
mekre kényszeritett zsidó diákok felkaro
lása szívügye volt ekkor mindenkinek cs 
az igy megszervezett mozgalomba Fellner 
Leó lelkét adta.

És az ünnepélyen felvonultak a kü
lönböző jótékonysági intézmények képvi
selői: a Mikéfe, Omike, Betegsegélyző 
Egylet, Nöegyletek stb. mindegyik a maga 
elnöksége tagját köszöntve az iinnepéti
ben. Fellner Leó sok család asztalfőjén 
foglalt helyet cs mindenütt érezték segítő 
kezét.

Pedig nem tartozott a zsidó krőzusok- 
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hős, de a c'ódókó embere volt. Az unössatte 
tókefben felkiáltunk, hogy a bánat, imád
ság és jótékonyság elűzik a gonosz vég
zetet. Sokan az első kettőt k ultival jók 
inte^siven, Fellner Leó a harmadikat ér. 
ték'elte leginkább, még pedig nemcsak a 
maga, hanem a közösség rossz végzeté
nek elhárításáért. És nem csak adatott, 
hanem ő maga is adott, úgyszólván ere
jén felül. ízletessé tette falatját azzal, 
hogv azt másokkal megosztotta.

Semmi sem ritkább az emberekben — 
mondja Emerson — mint a saját magá
tól fakadó cselekedet. Fellner Leónak 
életeleme a jó cselekvése, ő igy a lelke 
birtokában van. És ha-. földi kincsei az 
idők' mostohaságából el is fogytak, a leg
nagyobb kincse megmaradt.

Fellner Lco élete nyitott könyv, ma. 
gától kinyiló lapokkal. Igazi jámbor, 
mert e szó etymológiája a. jó ember ösz- 
szetctcle. A jámborság tehát csak lelki 
jósággal nyer értéket.

Ezért van ma a felszínen a 75 éves 
Fellner Lco, Ezért járulnak hozzá szüle- 
letésnapján meleg üdvözlésre a jóérzésii 
emberek és a különböző intézmények há. 
lás testületéi, Nem parancsból, nem opti
mizmusból. nem a hatalom rcspcctálásá. 
hói és nem cllcnérték kiválthatásáért.

És ez Fellner Lco legnagyobb földi 
jutalma. Mert érdek nélkül, számítás nél
kül közelednek hozzá a jó szivet becsülök.

Ros HaSonokor van a születésnapja. 
Sok ezren kívánják, hogy boldog, meg
elégedett, harmonikus élet jegyeztessék 
be neki a nagy könyvben, hogy öregségé
nek időszakát is a 'kiegyensúlyozottság 
uralja.

A magyar zsidóság önmagát becsüli 
meg. ha a Fellner Leókat tiszteli és ér
tékeli. (K, Ö.)

A Vili.-IX. kér. Izr. Nőegylet 
szeptember 17-én tartotta alakuló vá
lasztmányi ülését, melyen a júniusi köz
gyűlésen megválasztott új tisztikar teljes 
'számban megjelent. Az' elnökség tagjai 
közül dr. Farkas József főrabbi, Dénes 
Jenő, dr. Epstein Manó, Herczeg Sándor, 
Kiéin Boldizsár. Polgár Géza és Szabó 
Rezső jelentek meg, akiket Rosenberg 
Sándorné elnökasszony szeretette! kö
szöntött és különösen az elnökség új 
férfi-tágjait kérte, hogy támogassák a Nő- 
eg.vletet áldásos munkájában.

Dr. Pollák Gyuláné, az egyesület új 
titkára'tett ezután jelentést a Nőegylet 
meglepően élénk nyári működéséről: 300 
ember kapott a nyáron meleg ebédet, 
akiknek összesen 32.000 adagot osztottak 
ki. A többi kerületi Nőegylet nyári szü
netére való tekintettel a főváros minden 

részéből jelentkezőket ellátta a menza, 
ezenkívül pénzsegélyben is részeltették 
a rászorulókat. A titkárnő ezután a Sze
retet Otthon kiváló működéséről adott 
számot, majd elhatározták, hogy október 
15-én rendkívüli közgyűlést tartanak az 
alapszabályok módosítása céljából. Dr. 
Farkas József körzeti rabbi az ifjúsági 
csoport megalakulását jelentette be. 
amelynek részéről megjelentek: Rosner 
Miklós mérnök, és dr. Szántó Zsigmond, 
akiknek — valamint dr. Farkas rabbinak 
is — az elnökasszony meleg köszönetét 
fejezte ki.

Az elnökasszony .kezdeményezésére 

Még egy szemleút — a tüzek körül.
Őseink, a tüzes lávák, ma is rejtett energiák,
Telve velük ég és a föld. Por, füst, szén, kén-atomlárvák.

Tüzböl, lángból lett az ember, vas és szikla, test és villám, 
Ahol kigyult élet, mécses — szikrát vetett kö és csillám.

így tört színre mozgás, lélek, gondolat és benső érzés, 
Fényből hőből lett a pára, a homokból fakadt termés,

Akár patak, akár tajték, vagy a forrás fodra, árja 
Éltét élve — sírját ássa, mint mind, mi a jövőt várja.

Ring a bölcső, ren£ a világ, uj gyümölcsét termi az ág.
Minden porzó koszorúja — hajnalra lett harmat virág.

Mint a méhe pihe lába ráüllepszik uj szirmára,
Úgy a meleg varázserő — rügyfakasztó szellő szárnya

Szárnya van az eszme útnak, hol a célok összefutnak,
Hol az égi energiák földfelettit kimódolnak.

Nem a gyök, vagy törzs a parancs, hanem a cél: legyen narancs, 
Hogy a testét, levét adja, mint porát a kemény agancs.

Az uj gyümölcs, földpor régen — üstökös volt fenn az égen,
Az édes méz, meg a csalán csillagfények közt élt szépen

Eget, földet hoztak, hordtak, ezért éltek, ezért haltak. 
Eszmelétet igy szolgáltak a porrá lett, kihűlt hamvak.

Élei lelke ég világa, aszott testnek nincs virága, 
(De nem nyugszik a por bele, utrakelve jut sodrába.

Kóró, fahéj és a rőzse mind rákerül naptüzére, 
Hamva, nedve, füstje, kénje mind feljut az égi légre.

Minden látó szeme, agya, ember lelke, teste, vére 
Ezért szállt le tüzböl mélyre, a termelő — rokonföldre.

Múltnak minden maradványa a jövendőt kiszolgálja,
Vetését is boronálja — ha jön is rá egy raj sáska.

Eszmét hozott, vitt előbbre a léleknek tanítása, 
Földi javak eszmerésze — az égiek halvány mása,

Mindünk célja ki van tűzve, ezért jutunk tüzközelbe.
Halál után — uj életbe, igy megyünk az öröklétbe

Más mozgás más létcélokat, a más szárny más iramot ád, 
Eszmeszekér hámfájából szárnyas lovát rég kifogták.

A változás sora, rendje belenyúl a rengetegbe,
Emberfajnak nemzedéke felszárnyal az uj egekbe.

A testetlen eszmevaló — örökcélu ösolkoió,
Tüzfakasztó, villámgyujtó. csillagtengert égre rakó.
Örökélö alkotónak messze fenn jár akaratja,
Csak a gonosz marad alant, — a felsőbb célt no ronihassa.

így az eszme tovább gyújtja öntüzével saját lángját.
Szárnyat adva irányítja mindig izzó — ősláuáját.

Dr. Hernád Henrik

és személyes agilitásával működésben 
tartott Hevesi Simon Tanoncotthon fel
becsülhetetlen értékű szociális jelentő
ségét ezúttal külön is ki kell emelnünk. 
Minden aggodalmaskodással szemben egy
maga vállalta az alapítás nehézségeit és 
példátlan sikerrel oldotta meg Rosenberg 
Sándorné ezt a feladatot, úgy hogy a He
vesi Tanoncotthon ma már egyik legszá
mottevőbb tényezője a főváros kultúra
fis, emberbaráti berendezkedésének. Tisz
telettel emlékezünk meg ez alkalomból 
Rosenberg Sándorné elnökasszonynak hu
manitárius hivatottságáról és alkotó kész
ségéről.
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Ali áh .. a „Síp-utcai Legyező66
— Beszélgetés —

(Személyek: 1. A termetes rt. igazgató - 2. A fakóképü 
állástalan tanár)

— llát mit szól hozzá, tanár úr, 
látta már?

— Mit, mikor, hol? Micsodát?
— Az új „Síp-utcai Legyezőt?!” A 

megfiatalodott, az új erőre kapott, a 
meggazdagodott és megnőtt „Legye
zőt !” (Kesébe vesd, lapozza.) Nézze, 
hány oldal, hány név, hány cikk, hány 
kép ?!... És mind a Síp-utca urait le
gyezi ... Ez újság! Ez már döfi! És 
milyen olcsó?

— Hát igen! Hetek óta vártam én is 
felcsigázott kíváncsisággal. Amerre 
jártam, amerre megfordultam, hetek, 
hónapok óta egyebet sem hallottam, 
mint azt, hogy jön, jön a nagy csoda, 
már itt is van. nézzétek emberek, ilyen 
még nem volt, noch nie dagcwesen, ez 
lesz az újság, a mindenki újságja, a 
magyar zsidóság vágyának és akaratá
nak. meggyőződésének és törekvéseinek, 
örömének és fájdalmának, áhítatának 
és borongásának, emlékezéseinek és 
reményeinek a megszól altatója, szóval 
az lesz — a zsidó újság. A ., mindenki 
újságja”, amelyet nemcsak mindenki 
olvas, hanem mindenki ír. sőt mindenki
— pénzel is majd. Szóval, ez lesz az 
igazi kollektív zsidó újság. (A snorr- 
1 urákon végzett kollektjei már a múlt
ból is eléggé ismeretesek!) Hát igen, 
most „újjászületett”. Ezt az újjászü
letést nagyon érdekes és változatos hí
rek és hírmachinációk előztek meg. 
Ezek tettek engem is kíváncsivá. Elő
ször azt a hírt kolportálták. hogy nagy 
pénzzel egv új ellenzéki zsidó lap indul, 
sőt napilap, 100.000-es példányszám
mal (!). 10 filléres áron. A rossznyel
vek azt mondják, 'hogy ellenzéki kö
rökben mit sem tudtak efféle tervekről. 
De kellett a hír a jó fiúk és jó lapjaik 
szükségességének demonstrálására.

— No, ezt nem hiszem, ez nagyon 
átlátszó lett volna! De azért csak 
mondja tovább, érdekes!

— Hogy átlátszó lett volna?! Hát 
azt hiszi, hogv a maga elv- és fegyver
barátai ezt röstelnék? Mikor később lát
ták. hogv ez mégsem ió trükk, meg az
tán nem is lesz ió a.z ördögöt falra 
festeni, mert a publikum úgy találna 
okoskodni. hogv ahol ilyen nagyszabású 
ellenzéki lapra van vagv lehet szükség, 
ót; az ellenzék bizonyára igen jelentős 
is, és ez csak megerősítené a nekik ép
pen nem k< 11< mes e11< nzcl i m zgalmat
— hát akkor úi hírt bocsátottak 

szarnyra. Még pedig azt, hogy a hitköz
ség megveszi a „Legyezőt1’ szőrőstől- 
bőröstől és csinál belőle egy ú. n. Gc- 
mcindeblattot! Hogy miért éppen a 
„Legyezőt?” Erre is tudtak magyará
zatot. Hát van-e érdemesebb zsidó új
ság nála?! Nem ez-e az a lap. amely 
valósággal bcleszegényedctt a nagy küz
delembe, amelyet a mostani hitközségi 
kormányzat érdekében kifejtett? Hogy 
milyen szegény, mutatja az is, hogy 
kénytelen volt állandóan támogatást ke
resni. a nagyobb és még nagyobb vál
lalatok ajtaján kopogtatni. Mert míg 
minden más felekezeti lap dúskálhatott 
a javakban, addig ő szegény csak nyo
morogva tengődött. Egyszóval: rászol
gált tehát, hogv őt vegyék meg. Akkor 
azután olyan hírek keringtek, hogv a 
lapot addigi gazdájától 100.000 pengőn 
váltják meg, hogy azért névlegesen ő 
marad továbbra is a lap élén havi 2000 
pengő fizetéssel és hogy ennek ellené
ben a lapot olcsóbbá teszik és valóság
gal szórni fogják a zsidóság körében, 
kapni fogja boldog-boldogtalan, akár 
előfizet, akár nem!

— Hát maga ezt elhiszi, tanár úr? 
En a hitközség mai vezetőit jobb 
üzletembereknek ismerem, semhogy ebbe 
az üzletbe belementek volna. Hiszen

Váratlan szerencsére 
a legnagyobb reményt ma csak 
az osztálysorsjegyek nyújtják.
Kétségtelen, hogy 

az osztálysorsjáték a 

legbecsületesebb szá

mos spekuláció és já

ték között, anélkül, 

hogy veszélyt rejtene 

magában. Az osz

tálysorsjáték esélyei 

egyformák minden 

résztvevőre, minden 

egyes sorsjegynek 

egyenlő az ára és 

mindenkinek — fog

lalkozásra, nemre, 

korra, rangra, va

gyonra való tekintet 

nélkül — egyenlő a 

joga és nyerési esélye

Ha osztálysors

jegyet vásárolunk, 

szenvedély nélkül ját

szunk. - mindig csak 

a viszonyainkhoz ké

pest befektetett cse

kély összeggel — a 

játék érdekel ben

nünket, Ha a húzás 

napján, amikor eset 

lég csak mások sze

rencséjéről értesü

lünk, nyugodt egy

kedvűséggel állapít

juk meg*,  a szeren
cse vak és véletlen 
útjai és szeszélyei 
kiszámíthatatla

nok.
Mindenesetre azon

ban mi sem áll út

jában annak, hogy 

a szerencse ma vagy 
holnap ne kopogta

sson a mi ajtónkon 

is! De a szerencsét 
is keresni kell és 
nem szabad az al

kalmat elszalasztani 

senkinek, mert a 
szerencse forgan- 
dó, és a reménység 
nem bizonyosság 1 

Hinni, bízni, re
mélni kell tánto- 
rithatatlaanul 1

ennyi pénzzel egy hatalmas új lapot in
díthattak volna. Az összegszerűségek
ben bizonyára túlzás van!

— A hitközség mai vezetői tényleg 
jó üzletemberek 1 Hiszen az éppen a 
baj, hogy a hitközség életét is túlságosan 
üzletszerűen és üzleti eszközökkel irá- 
nyítgatják 1 ■— És ebben az adott eset
ben is ők a jó kereskedők 1 Mert igaz, 
hogy annyi pénzzel már egy új lapot 
is lehetne csinálni. De hát éppen azt 
nem akarják? A régit, a meglevőt kell 
teljesen kézbekaparítani, de úgy. hogy 
egy szava se lehessen másé! Ezt most 
megcsinálták. És persze, hogv nem Ge- 
meindcblatt lesz belőle, mert ez párt szol
gálatra alkalmatlan volna!

— Az egészet nem hiszem, tanár úr! 
Hát lehet ilyet csinálni, csak úgy suba 
alatt, a hivatalos fórumok és faktorok 
tudta és hozzájárulása nélkül ? Bizo
nyára mende-monda az egész!

— Igaza van, direktor úr, a hivata
los faktorok tudomást is szereztek róla 
és hozzá is járultak. Hát Ön erről nem 
tud? Vagy három héttel ezelőtt volt 
egy elöljárósági ülés, amely ezzel a kér
déssel foglalkozott.

— Elöljárósági ülés? Hogyan tarto
zik ez a dolog az elöljáróságra? Hát a 
hitközség csinálta ezt a sajtó-ügyletet?

— Ön nem tudja? Úgy látszik, Ön a 
jobb keze a kile-kormányzatnak, mert 
nem tudja, mit csinál a bal. Hát igenis, 
az elöljáróság tárgyalta az ügyet. Még 
pedig a Nagy Ész előadásában. Elkép
zelheti tehát, hogv a hitközségnek, mint 
ilyennek, semmi köze sincs a dologhoz, 
mert a Síp-utcában az úgy szokás, hogy 
ott olyan dolgokkal foglalkoznak, ame
lyek egyáltalában nem tartoznak rájuk. 
De hogy a Nagy Ész hű maradjon ön
magához, nem kötött ám mindent — 
pardon! — az elöljáróság orrára. Ott
— információnk szerint — olyan be
állítást nyert a dolog, hogy egyrészt a 
„Legyezőt” egyelőre két évre bérbeve
szik. másrészt pedig, hogy a szubven
cióját — tekintettel a nagy szolgála
tokba való beleszegényedésére és válsá
gos helyzetére (informátorunk szerint 
itt gúnyos kuncogás hallatszott) — fel
emelik. Mikor egyik-másik elöljáró elég 
vakmerő volt aziránt érdeklődni, hogy 
hát mennyi is volt eddig a szubvenció 
és mennyi lesz ezután, erre természe
tesen választ nem kapott. Ellenben 
megtudhatták még azt, hogy a lap leg
felsőbb irányítására egy hármas bizott
ságot küldenek ki. amelynek tagjai: egy
— különben igazán tehetséges — volt 
újságíró, egv volt agitátor és egy volt 
nyomdász. Mindezek az'intézkedések 
persze azt a megnyugtatást akarták kel
teni, hogy most már a führeri akarat
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lesz az egyedül: úr a ..Legyező” portá
ján. Erre pedig feltétlenül szükség van. 
Mert még <■; a lap is elkövet lapszuso- 
i:at, mint amikor pl. azt írta, liogy a 
kitérők valósággal tábort ütöttek a 
rabbi-hivatal előtt és hogy az egyik 
gazdag zsidó azért jelentette be kitéré
sét. mert sokallotta a tőle igényelt 
anyagi áldozatokat és inkább kitért a 
megtiszteltetés elől. Most ilyenek nem 
fordulhatnak maid elő. mert ez a hár
mas bizottság vigyázni fog. De nem
csak a pennára, hanem az ujjakra is.

— De ha ez így van. akkor itt egy 
jogilag szabályozandó viszony keletke
zett.

— Persze! Kíváncsiskodtak is az 
elöljáróságon ezirányban. És azt a leg
illetékesebb megnyugtatást kapták, 
hogv olvan szerződést csináltak, amely 
szerint ..senkivel szemben sincs semmi
féle anvag: felelősségük.'’ Mikor aztán 
valaki látni is akarta ezt a szerződést, 
csak úgv a száj-széléről kisercentették 
a kíváncsiskodó felé, hogy majd . . . 
egvszer .. . neki megmutat ják. Elkép
zelhető. hogv a demonstrálódott bizal
matlanság nem valami lelkes hangula
tot teremtett. Azóta ezek közül az urak 
közül is többen ellenzéki körökben pró
bálnak int rmációkat szerezni a dolog
ról. Meg is kapják!

— Es az elöljáróság elfogadta az elő
terjesztést ?

— Hát persze! Az elöljárósággal 
nem volt baja a Nagy Észnek, de an
nál inkább a kormánypárti szerkesztők
kel ! A „Legyezővel” azért, mert ko
rábban jött ki a nagy hírrel és a Nagy 
Névsorral, az ajánlók díszgárdájával. 
Szeptember 15-re volt kitűzve eredeti
leg a meglepetésnek szánt publikáció 
napja, de a lap. nehogy a Síp-utcában 
bárki is cherótát kaphasson, már egy 
héttel előbb jött ki vele. A többi kor
mánypárti szerkesztővel pedig azért 
volt ' • !. mert mosl ők jutottak bajba. 
Ha a „Legyező” után ugyanis ők ts 
kénytelenek lesznek az árakat leszállí
tani, akkor a mostani szubvenciókból 
nem tudják a lapjaikat fenntartani. 
Ellenzékbe v nulással fenyegetőztek 
tibát. vagy legalább is azzal, hogy éle
sen meg fogiák a dömpingért támadni 
a ..T.egyezőt”. Az egyik szerkesztő meg 
is írta ..vérbe mártott tollal' a maga 
cikkét. A cikk — nem jelent meg, a 
morgás — elült. Az ígéretei: az orosz
lánokat kezes bárányokká változtatták. 
Egyelőre csak az történt, hogy az egyik 
aztán még eg másik lan fejéről leke
rültek ■' ' tl’díák még SZegÓ-
nvrk. miivé" előfzetési á-akat fog en-

--'élvezni a Síp-utca.
- M lók Önné? alamit, ' 1 

úr. Igaza leh nem tudom az in

formációit ellenőrizni, nem is akarom, 
mert eddig úgy tapasztaltam, hogy jól 
szokott informálva lenni. De engem, a 
gyakorlati embert az érdekel, hogy gya
korlati szempontból célravezető intézke
dés volt-e ez a lap-ügylet. És ki kell 
jelentenem, hogy nagyon ügyes fogás
nak talál, m. Kell, 'hogy a hatalomnak 
feltétlenül kezében legyen a sajtó!

— Hát persze, a hatalom csal: azt 
nézi, célravezető-e az, amit tesz, szol
gálja-e az ő érdekeit és kizárólag csak 
az övét. De nem gondolja, hogv a fe
lekezeti közélet irányitóinak morális 
szempontokat sem szabad mellőzniük? 
Nem gondolja, hogy tisztázni kellene a 
kérdést, mi köze lehet a hitközség el
nökségének. elöljáróságának és kancel
láriájának egy pártlaphoz? Szabad-e a 
felekezet közpénzeiből, azokból a köz
pénzekből. amelyekből kultúrális cé
lokra ■ Iván szánalmasan kevés int. ilyen 
horribilis pénzeket fordítani egy párt 
lapjára? Iskolákat be kellett csukni, 
nagycsaládú szegény tanítók és nyugdí
jasok garasait le kellett faragni, az if jú
ság problémáihoz nem lehet hozzányúlni, 
mert nincs pénz, nagyfontosságú szociá
lis felekezeti intézményeket nem lehet 
támogatni, mert arra nem telik — de 
a pártlapot teletömni, arra van pénz bő
ven. Nem gondolja, hogy ehhez nem
csak a morálnak van köze, hanem egy

A legdrágább tankönyv: a híttankönyv
(Panaszos levél a szerkesztőhöz)

Tek. ..Zsidó Élet" szerkesztősége,
Budapest.

Tisztelettel kérem alábbi panaszom
nak, — amely bizonyára minden szülő 
panasza, akinek fia iskolába jár — b. 
lapja hasábjain helyt adni.

Fiam most került a gimnázium első 
osztályába. Sokat beszélünk. írunk a tan
könyvdrágaságról. a kiadók telhetetlen- 
ségéröl, most azonban sajnálattal tapasz
taltam. 'hogy a zsidó hitközség e téren is 
vezet s nincs az a magánkiadó, aki e té
rért utolér:. A legdrágább tankönyv az 
egész gimnáziumban: a zsidó hittankönyv. 
Egy első gimnazistának kell

egy történet (Dékány Géza) P 4.50
egy bibliaszemelvény P 3.60
egy imakönyv P 1.30

összesen: P 9.40

Hát rendben levő dolog ez? Szabad 
ennyi pénzbe kerülni egyedül a hittan
könyveknek? A hitközség nem nyerész
kedésre alakult könyvkiadóvállalat, kö
telessége volna, hogy beszerzési áron hit
felei rendelkezésére bocsássa a tanköny

kicsit az adófizető zsidó polgárságnak 
is? A hitközségnek nem lehet feladata 
dömpingárakkal az egyik lapot favori
zálni más — meg hozzá kormánypárti 
lapok — rovására. Dömpinget csinál
hat akármelyik kartell, de talán még
sem egv hitközség vezetősége! Meg az
után ne higyje, hogy már dominók! 
Nem tudom, hallott-e a nagy nekilen
dülés első „eredményeiről?” Mikor a 
nagy szenzáció kirobbant, rikkancsokat 
és ügynököket szalasztottak szét a szél
rózsa minden irányában. A rikkancsok 
még a kormánypárt: sajtó kávéházi ta- 
nváján sem tudtak egyetlen példányt 
sem eladni, a nagy napidíjakkal vidékre 
szalasztott ügynökök pedig napidíjak és 
újabb előfizetések nélkül tértek meg 
küldőik kebelére. Mert a magyar zsi
dóság már unja a rég: dallamot, új me
lódiák után áhítozik, új és tisztább le
vegő, új és emelkedettebb moralitás, új 
és igaz zsidó-szellem, új és önzetlen 
emberek őszintesége után vágyik. A 
régi pénz pedig, akármennyi is, nem ké
pes ezt a sok újat nyújtani. Az a hatal
mas felháborodás, amelyet ez a feleke
zeti közérdek rovására, egy-két egyén 
érdekében kötött üzlet kiváltott, még 
igen erős hullámokat fog verni. Meg
lássa !

SPECTATOR

veket. hogy elősegítse, nemhogy megne
hezítse a hittan tanulását.

Merem azt állítani, hogy mestersége
sen ilyen magasra tartva a tandíj s a 
könyvek ez összeg feléért is kaphatók 
volnának. Ezt bizonyítom is. Az imaköny
vet most kikapcsolom s csupán a két tan
könyvről beszélek. Miért két tankönyv? 
Nem volna egy elegendő? Az én korom
ban én is Dékány könyvből tanultam a 
hittant, de akkor ugyanabban benne vol
tak a szemelvények is. Most a szemel
vényekből egy külön könyvet csináltak, 
csak azért, hogy a szülők kénytelenek 
legyenek két könyvet venni.

Ez a pesti hitközség tankönyvpoliti
kája — a hitfelek rovására.

(A nevemet nem Írom ki. mert nem 
akarok úgy járni, mint Heller Bernát dr. 
tanár.)

Teljes tisztelettel 
egy tanár

Zsidó Elet g
—minden maq,ar xsidó lapja—: 
= Fixessen elöf=
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HÍREK

Szept. 27. péntek — Elül 29 (Erev Ros 
hasónoh. Zöchór Borisz, ünnep és szombat 
bejöv : 5.33) — szept. 28 — szombat — 
5696. Tisri 1. (Ros-hasonoh 1. napja a 
szombat kimen. 6.18) szept 29. vasárnan
— Tisri 2. (Ros-hasonoh 2. napja, Táslich)
— szept 30, hétfő — Tisri 3 (Gedáliohn 
böjtje, a Szelichósz-napok folytatása) — 
okt. 1, kedd — Tisri 4. — okt. 2. szerda
— Tisri 5, — okt. 3, csütörtök — Tisri 6,
— okt. 4. péntek — Tisri 7 (szombat be
jöv. 5.20). — okt. 5, szombat — Tisri 8. 
(Sabbosz Savó, hetiszakasz: Hiázinu, háf- 
tóra : Suvoh Jiszróél, szombat kimen. 6.05)
— okt. 6. vasárnap — Tisri 9. (Erev Jóm- 
kippur, Kol-nidré-est beköszöntése 5 ó.) 
okt. 7. hétfő — Tisri 10 (Jom-kipur, máz- 
kir), ünnep vége 6 04), — okt. 8. kedd — 
Tisri 11, — okt. 9, szerda — Tisri 12, — 
okt. 10. csütörtök — Tisri 13. — okt. 11. 
péntek — Tisri 14 (Erev-Szukkóth, szom
bat bejöv: 5 06)

— Boldog újévet kíván a ..Zsidó Élet" 
kedves olvasóközönségének.

— A „Zsidó Élet” legközelebbi 
száma október 12-én, szombaton, Szuk- 
koth első napján Ijelenik meg.

— 5696. Ismét fordult az idő kereke: 
egy esztendő méltatlan szenvedéseivel, 
keserűségeivel bővült a zsidó történet. 
Újból vállalnunk kellett a zsidóság fájdal
mas történelmi szerepét. Villámhárítói 
lettünk a politikai és gazdasági megren
dülést rendszerint nyomon követő elke
seredésnek. Szerencsére még idejében 
ráeszméltünk, hogy a méltatlanságok elöl 
hitünkhöz, vallási hagyományainkhoz kell 
menekülnünk, mert annyi az erőnk, 
amennyi a meggyőződésünk és kitartás
sal is csak addig győzzük, amíg nagy 
emlékek, nagy tradícióik edztk. serkentik, 
hajtják izmainkat.

— Tisri. Épen 608 éve múlt, hogy To" 
jedo városában elhúiiyt Tisri havában 'ha
gyományos irodalmunk egyik szellem
óriása: Aser b. Jecliiél. akit Rós néven 
ismer a történelem. Köln városában szü
letett 1250 körül. Méltó tanítványa a nagy 
rothenburgt Méir-nek, ki Habsburgi Ru
dolf pénzsóvársága folytán az emisheimi 
toronyban fejezte be életét, ahol holtteste 
7 éven át hevert temetetlenül. A talmudi 
irodalom hérosza, ki a mostoha viszonyok 
folytán hosszas vándorlás után Toledo 
városának lett rabbija. Talmudi kompen
diuma a és vallási döntvényei tették ne
vét ünncpeltté. Etikai müvével, mely a 
zsidó életre nagy hatást gyakorolt emelte 
a spanyol zsidóság erkölcsi nívóját. Vad- 
cniecuma lett a zsidóságnak, melyet so 
káig a hét napjaira felosztva olvastak a

Értesítjük t. vevőinket, 
hogy a kolbászárú szállí
tások már megkezdődtek.

Fűszer- és csemegeke- 
reskedök eminens érdeke, 
hogy csakis elsőrendű mi
nőségű húsárut árusítsanak 
üzletükben, ez pedig egye
dül a

„SKREKSZALÁMI“
Áraink olcsók, külde

ményeinket vidékre tel
jesen költségmentesen 
szállítjuk.

e
Csemege ételkon- 

zervjeinkmindenjobb 
élelmiszerüzletben 
kaphatók.

Kérje mindenütt 
konzervgyártmánya- 
inkat jellegzetes cso
magolásukban-

Skre
Lipót rí.
szalámi, kolbászára- és 

konzervgyár

BUDAPEST, 
VII. DOB-UTCA 27 

MISKOLC - NYÍREGYHÁZA
unsn naia .uttó 

zsidó közösségekben. Fiai ünnepelt mes
tere: lettek népüknek. Legismertebb köz
tük: Jákob b. Aser, a Turim című tör
vénykönyv szerzője.

— Áldozzatok a föiinnepeken intéz
ményeinknek. Az Izr. Szünidei Gyermek
telep Egyesület, a Pesti Izr. Nőegylet 
Leányárvaháza és az Orsz. Izr. Patronázs 
Egyesület vezetői a zsidó újév küszöbén 
ezúton fordulnak a fővárosi testvérekhez: 
ne feledkezzenek meg a vezeklés napjain 
erről a három nagy zsidó feladatot vállalt 
intézményükről. Adományaikat közvet
lenül az intézmények címére klüdjék cl.

— Neu Mór —zürichi fökántor. Néhány 
évvel ezelőtt általános feltűnést keltett 
a főváros zsidóságában egy tüneményes 
hangú fiatal kántor: Neu Mór. A Csáky- 
utcai templomból indult el és az avatot
tak már akkor nagy jövőt jósoltak neki. 
A pesti 'hitiközség vezetőségének sokkal 
súlyosabb hatalmi gondjai voltak, sem
hogy egy hazai kántortehetséggel törőd
tek volna (ide Inkább külföldieket impor
táltak), így került Neu Mór a világhírű 
zeneértők városába — müncheni fökán- 
tornak. De ott sem állapodott meg. A 
schweizi 'főváros zsidósága hívta meg és 
óriási lelkesedéssel, jelentékeny anyagi 
áldozatokkal sikerült is megnyerniük őt 
a zürichi, zsidó hitközség fc'kántorának. 
Biiszikék vagyunk a ragyogó karriert fu
tott pesti fiúra és szegyeljük magunkat, 
a pesti hitközség vezetősége helyett.

— Reich Koppéi emlékezete. A buda
pesti orth. Sasz-öhevra szeptember 15-én 
emlékünnepet tartott néhai Reich Koppéi 
főrabbi, felsőházi tag emlékére az Orczy - 
templomban. Sussmann Viktor főrabbi 
mély gondolatok kíséretében áldozott a 
felejthetetlen emlékű jó pap és jó ember 
emlékének.

— Az új győri főrabbi. A győri izr. 
hitközség dr. Kallós Henrik kormányfő
tanácsos. elnök vezetésével tartott köz
gyűlésen betöltötte a boldogemlékű dr. 
Schwarcz Mór főrabbi halálával megüre- 
eedett papi széket. 25 pályázó közül 11 ’ct 
hívtak próbaszóntíklatra. akik közül dr. 
Roth Em’l egri. dr. Frankéi Ernő bicskei, 
dr. Kiéin Andor abonyi cs dr. Silberstein 
Adolf cikfósi főrabbikat jelölték. A győri 
hitközség képviselőtestületi közgyűlésén 
a leadott 48 szavazat közül 46 szóval 
dr. Roth Emilt választották meg győri 
főrabbivá. A 'kővetkező héten, szept. 22. 
napján tartott ősválasztás magáévá tette 
a képviselőtestület ajánlását és igy Dr. 
Roth Emi! lett a győri hitközség új fő
rabbija.

— Rózsa Rezső, a Berlini Viktória 
Biztosító magyarországi ügyvezető igaz
gatója az utóbbi években szaktudása cs 
a feleikkel való előzékeny eljárása foly
tán az intézet fokozatos fejlődését lénye
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gesen előmozdította és örömmel látjuk, 
hogy a Viktória Biztosító Intézetnél nem 
a felekezeti kérdés, hanem a tehetség 
kerül előtérbe. Ezt igazolja az a körül
mény. hogy a nopkban ünnepelte 50. szü
letési évfordulóját és ez alkalommal úgy 
az élet-, mint a tűzbiztosító intézet köz
ponti igazgatósága Berlinben külön-külön 
meleghangú táviratban üdvözölte, úgy
szintén a központi vezetőség számos tagja 
táviratilag kereste fel szerencsekívána- 
taival. A külföldi telepek vezetője. Sthal 
Henrik igazgató, a berlini zsidó hitköz
ség elnöke szintén külön meleghangú táv
iratban emlékezett meg ezen ünnepélyes 
alkalomról. Az intézet magyarországi 
tisztviselői, valamint az itteni nagy ban
kok vezetői barátságuk tanujelét adták 
azzal, hogy ez ünnepélyes aktusban 
szintén részt vettek.

Kiéin Ödön síremlékének felavatása. 
Vasárnap délben avatták fel a rákoske
resztúri zsidó temetőben néhai Kiéin 
Ödön min. osztálytanácsosnak, a minisz
terelnökségi sajtóiroda egykori főnökének 
síremlékét. Dr. Schwarcz Benjámin rabbi 
klaszikus szépségű beszédben idézte föl 
az egykori talmudistának emlékét, aki 
a miniszterelnöki sajtóiroda élére jutott 
minden akadályt áttörő fényes tehetségé
vel. A jesivában szerezte későbbi tudá
sának és emberismeretének alapjait és 
onnan korán elhunyt atyja egyetlen örök
ségével, az rmaszíjiakkal, valamint öz
vegy anyja könnyáztatta imakönyvével 
indult el az életbe. Fantasztikus pályafu
tását megkapóan rajzolta meg. majd így 
fejezte be beszédét: ..Boldog vagy. Kiéin 
Ödön, hogy nem kell látnod, mi történt 
azzal a Nagymagyarországgal, amelyet 
olyan önzetlenül szolgáltál. Boldog vagy, 
hogy nem tudod, mi lett a magyar zsidó
ság sorsa, amely Kiéin Ödönöket adott 
a nemzetnek. Álmodj Nagymagyarország 
feltámadásáról és imádkozz a magyar 
zsidóság szebb és boldogabb jövőjéért.”

— Jeruzsálemben megnyílik a Jesurun 
zsinagóga. Befejezéséhez közeledik a 
nagy Jesurun-zsinagógának építkezése, 
amely a jeruzsálemi King George-ave- 
nuen emelkedik. A nagyünnepekre már 
megnyílik a templom két nagy helyisége.

— Negyven éves házassági évforduló. 
Feuer Illés, a ..Félegyházi Közlöny” fe
lelős szerkesztője és kiadótulajdonosa fe
leségével sz. Róth Szidóniával ünnepelte 
Szent István napján házasságkö
tésének 40-ik évfordulóiát. Ugyancsak a 
közelmúltban volt 40 esztendeje annak, 
hogy Feuer Illés Kiskunfélegyházán 
könyvnyomdát és lapot alapított.

_ Szentföldi eszroyok érkeznek az 
idén is Budapestre Rabbi .Terhiéi Kátén 
Kiéin Jeruzsálemből, aki már évek során 
látta el a magyarországi érdeklődők' t 

szentföldi eszrogokkal. az idén is*,  még 
a nagy ünnepek előtt Budapestre érkezik 
és magával hoz szentföldi testvéreink ter
méséből cszrogokat, lulovokat, mirtuSO- 
kat, amikor a mai súlyos viszonyoknak 
megfcle'ő áron fog rendelkezésre bocsá
tani. Fölösleges ezúttal is hagsulyozni, 
amit már a múltban a zsidóság legna
gyobbjai is kiemeltek, mennyire fontos, 
hogv mikor szent parancsolatot óha j tünk 
teljesíteni, ne használjunk különböző zsi- 
dógyülölő országokból jövő cszrogokat 
hanem támogassok ezzel a Szentföldön 
dolgozó testvéreink munkáját. Az eszro- 
gok beszerzéséről ajánlatos minél előbb 
gondoskodni. Ne hogy úgy történjen, 
mint tavaly, hogv a kis mennyiségnél 
fogva számosán eszrog nélkül maradtak 
a sátórosünnepre. Az átvétel iránt érdek
lődni lehet a ,,Mult és Jövő" szerkesztő
ségében Budapest. Vadász-utca II. szám. 
Telefon: ío—9—55

— A Wizo konferenciája. Nagyszabású 
ünnepség keretében fogadta a budapesti 
Wizo külföldi vendégeit. A Goldmark te
remben lefolyt diszgyíilésen dr. Fried
mann Ignácné elnöki megnyitójában fej
tegette a Wizo céljait. Romana Goodmann 
a világszervezet elnöknőie angol, maid 
német nyelven ismertette a Wizo nagy 
munkájának különböző ágazatait, úgy Pa
lesztinában. mint a többi országokban. 
Dr. Miriam Söheuer és dr. Foth Dczsöné 
a Wizo működési területének egy-egy ré
szét világították meg a zsúfolt terem 
nagy érdeklődésének közepette. A Révai
ban tartott banketten búcsúztak a külföldi 
vendégek Budapesttől, hogy aztán az 
ország különböző városaiban folytassák 
propaganda útjukat.

60—70 úi osztály a tel-avivi zsidó is
kolában. Tcl-Avivban. mint onnan jelen
tik. az idén 60—70 új osztályt kellett 
nyitni az ottani iskolában, mert 2.000-nél 
több gyermek jelentkezett. (És Pesten?!’'

_  Óvás' Utóbb' időben egyesek ki
sdiák magukat j. s’va növendékekn-k és 
Juim's pe-s’tt l ellátott gyűlt "könyvvil, 
vagy nyugtákká' gyűjtenek országra rte 
az állítólagos jesivájuk részére. Ahai.i - 
szántó B Tmazuiváros. Beled. BcreVyó- 
nifahi. Békéscsaba. Cicánd Debrecen, 
F.grr. Fehérgyarmat. Gyomoré. Makó. 
M- zőkovácsháza. "Miskolc őrt. és széf.. 
Nagyhalász Nagvkálló. Nyírbátor. Nyir- 
madn. Öpályi Pntnok, Sátoraljmi'hcTv. 
Sopron, Szendrő, Szerencs. Vác. Vittka, 
stb. förabbijai közlik. hogy senkit sem 
hizt k meg iesiváíuk részére való gyíij- 
téss 1. FTa valaki jesiváhik részére kér, 
úgy annak iratai csak hamisak lehetnek. 
(A zsidó közönség tájékoztatására közöl
jük még, hogy — mint érti sülve vagyunk 
— úgyszólván az összes jcsivavezetők le
vonták a gyűjtés által keletkezett sok 

visszásság következményeit és nemcsak 
fentemlitett, de úgyszólván csaknem egyet- 
!e:i rabbi illetőleg jesivavezetö Sem küld 
jelenleg már gyűjteni jesjvája részére. 
Szerk.)

— A Lloyd Triestino Tengerhajózási 
Társaság újabban a rendszeres heti Pa
lesztinái járatain felül, a Gerusalemmc, 
Galilea és Palestina 12.250 tonnás gyors
hajókon kívül a megnövekedett forga
lomra való tekintettel, még a Triestből 
és Genovából felváltva hetenként induló 
pompás egyiptomi luxushajóit, az Auso" 
niát és Espcriát is a palesztinai forgalom 
szolgálatába állította és a Jexvish Ágency 
londoni központjával avaló szerződése 
alapján a certifikáttal rendelkező palesz
tinai utasok részére a haiójegyárakat a 
legnagyobb mértékben mérsékelte. A pa
lesztinai hajók két osztállyal rendelkez
nek. I. és turistaosztállyal. A turistaosz
tályon is kizárólag két" és négyágyas 
nagy, szcllös kabinok vannak, amely ka
binokban a hajójegy ára, certifikáttal 
rendelkező utasok részére, bőséges, vá
lasztékos. szigorúan rituális ellátással 
együtt P 125.50. Bármilyen felvilágosí
tással az okmányok, útlevél és vizűm be
szerzése tekintetében díjtalanul készség
gel szolgál és eljár a társaság budapesti 
irodája: VIL. Thököly út 2.

— Házasság. Dr. Abrahámson Ármin 
sárbogárdi orth. főrabbi, a budapesti orth. 
Chevra Kadisa főtitkárának és nejéneik 
Lili leánya, szepte. 15-én a Kazinczy 
utcai orth. templomban előkelő nászkö
zönség jelenlétében esküldött hűséget 
Ungár Gézának, néhai Ungár Rezső nagy
tétényi főrabbi és özvegye fiának.

Karvaly Sándor és nejének Boriska 
leánya szept. 22-én a rákospalotai orth. 
templomban tartotta meg esküvőjét Vajda 
Pállal.

Ábrányi Aladár igazgató Magda leánya 
szepte. 15-én esküdött hűséget néhai 
Bárd Rezső igazgató fiának. Bárd Lipót- 
nak, a Magyar Ruggyantaárúgyár Rt. 
cégvezetőjének.

Schiller Elvira tanárnő aug. ll'én tar
totta esküvőjét a Dohány-utcai temp
lomban Bnrger Gyulával, a Salgótarjáni 
Köszénbánya Rt. ny. főtizstvisclöjével.

— A modern tudomány is egy szebb 
és boldogabb élet felé viszi az embereket, 
de az annyira áhítozott boldogság pénz 
nélkül alig érhető el... Most ismét itt az 
alkalom, hogy sok pénz szerezhető egy 
kis befektetéssel. Október 10-én kezdő
dik az új osztálysorsjáték. Csak venni, 
vagy rendelni kell egy sorsjegyet s már 
is megszerezte a lehetőségét és páratlan 
nyerési esélyeket. Fizetni van idő leg
később a húzás előtt.
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Mikor Ros-hasono szombatra esik
Ha a zsidóság történetének kiemel

kedő eseményeit vizsgáljuk, fontos meg
állapításra jutunk. Arra, t. i., hogy amely 
évben a zsidósággal' — akár kedvező, 
akár kedvezőtlen — sorsdöntő, csodás 
események, vagy szörnyű nagy csapások 
történtek, azokban az években a Midrás 
följegyzése szerint a Ros Hasónó mindig 
szombatra esett. Ilyen csodálatos esemé
nyek, melyek a zsidóság fizikai, erkölcsi, 
szellemi, gazdasági és politikai életének 
fejlődésére vitális jelentőségűek voltak: 
az egyiptomi rabságból való kiszabadulás, 
a Sinaiihegyi kinyilatkoztatás, az első és 
második Szentély felépítése, stb. Úgy
szintén testi és lelki dekadenciát, erkölcsi 
hanyatlást jelentettek Mózes halála, az 
első és második szentély és birodalom 
elpusztulása stb. Tehát a szombattal ösz- 
szecső Ros Hasónó, mint az idén, csodá
latos, mégpedig kontraszt eseményeknek 
mágikus erejű előidézője, létrehozója: 
vagy feltűnik a zsidóság szerencsecsil
laga és szédületes magasságban ragyogó 
fényességgel tündököl, vagy a rendesnél 
még jóval mélyebbre hanyatlik, süllyed.

Miért van a szombatnak ilyen kétféle, 
mégpedig ellentétes szerepe? Erre meg
felel a következő példázat: Egy uralkodó 
bizalmas embere megtévedt, súlyos bűnt 
követett cl koronás királya ellen, amiért 
a bíróság halálbüntetést szabott ki rá. 
Hasztalan esedeztek ő és barátai bocsá
natért, kegyvesztett lett, a király hajtha- 
tatlanul ragaszkodott a halálos ítélet vég
rehajtásához. Amint igy bánatos szívvel 
tanácstalanul áll, vígasztalban megszólal 
hűséges hitvese, biztatja, ne veszítse cl 
életkedvét, majd ő bemegy a királyhoz 
és kegyelmet kér számára. Úgy is tett. 
Ünnepi ruhába öltözve jelent meg a ki
rály előtt, könyörgött, bocsássa meg 
férje botlását. A király látva a hűséges 
hitves arcán sűrűn pergő könnyeket, na
gyon meghatódott, elhatározta, hogy 
megkegyelmez férjének.

Idők múlva, a király másik hű embere 
ugyanazt a bűnt követte el ellene, amit 
az előbbi, öt is halálra ítélték. Idegesen 
járt-kelt, hiszen halálfélelem gyötrő 
gondjai aggasztották, ö és barátai is ke
gyelemért esedeztek a királyhoz, aki 
azonban nem akart elállni a halálos íté
let végrehajtásától. Szomorúságában 
mentő gondolata támadt, eszébe jutott 
barátjának ötlete. Ö is hitvesét küldte el 
a királyhoz, az el is ment, a király lába 
elé vetette magát, keservesen sírt, kö
nyörgött kegyelemért. De nemcsak, hogy 
nem sikerült neki kegyelmet kieszközölni, 
ellenkezőleg a hitves láttára, haragra 
lobbant a király és megparancsolta, hogy 
a halálos ítéletet azonnal hajtsák végre.

A király tanácsadói, akik az első ha
lálra ítélt felmentésének szemtanúi vol
tak, miután az ‘első és második bűn kö
zött, szerintük, semmi különbség nem 
voit, csodálkoztak a kétféle ítéleten. Hát 
ez az igazság?

És a király megmagyr- .a',a ítéletei
nek ’.'.kát, mc'iyel egyú. világossá 
derített ítéletének helyes cégire. Az eisö 
előkelő úr, — mondta a kir ily — béké
ben, szeretetten és egyetértésben élt 
hitvesével, őszinte szívből fakadó kö
nyörgése szívembe is könyörületes érzel
meket keltett, ezért megbocsájtottam 
neki. Viszont a második, gonoszindulatú, 
hitvesével állandóan viszálykodott, há
zának valóságos zsarnoka volt, alki dur
vaságában tettlegességre vetemedett és 
hitvesét is többször véresre verte, sőt 
midőn könyörgött előttem, a verésnek 
nyomai még meglátszottak az arcán. 
Cseppet sem hatott meg a könyörgése, 
ezért jogosan illette a halálos ítélet.

•

A szombat — bölcseink szerint — 
Izrael hitvese. Midőn Izrael kellőképen 
tiszteli a szombatot, eszményi szeretet, 
egyetértés fűzi hozzá, akkor Izráelnek 
Isten trónusa előtt hűséges Mélic jóser 
szószólója van, aki Izrael számára az 
isteni áldásnak a lelki kiegyensúlyozott
ságnak, a boldogságnak, nem csak lekö- 
nyörgöje, hanem sorsát, tekintélyét szé
dületes magasságba emelheti és ha Izráelt 
végzetes veszedelem fenyegetné, akkor 
sikeresen, eredményesen elháríthatja. 
Azonban, ha Izráel hűtlenné válik a szent,

Készül; A
Főt. Szimche Franki podgórzei orth. főrabbi túr és
Főt. Dusch'nszky Mihály rákospalotai orth. főrabbi úr 

közvetlen felügyelete melletti J

SZOMBATI 
ÉTELEKHEZ

100%-oá tUdiJbnöiHr^u1'
ORTODOX RABBISAG hozzájáruTásával,

A
Boldog ünnepeket kíván 

kedves vevőinek

BENEDEK DEZSŐ
Budapest, Vili., Bérkocsis-u. és 
Nagyfuuaros-u. sarok.

az áldott szombathoz az által, hogy meg
szegi parancsait, — miután a szombat 
megszegése, olyan, mintha sajgó sebet 
ejtenénk rajta — akkor a szombat nem a 
védő, hanem a vádló szerepét ölti ma
gára és csak arra alkalmas, hogy Izrael 
sorsának intézését a legkedvezőtlenebbül 
befolyásolja.;

A mondottakból kitűnik, hogy a szom
bat Izraelre Sorsintézőjénél tényleg két 
ellentétes hatást tud előidézni: vagy 
rendkívüli emelkedést, vagy hirtelen ha
nyatlást. Midőn Izráel hűségesen meg
őrizte a szombatot, mint pl. Egyiptom
ban, a Kinyilatkoztatáskor, szt. templo
maink fönnállásakor, akikor méltóvá vált 
arra, hogy Isten érdekében a legcsodá
latosabb dolgokat mivelje, hiszen legéke
sebb szószólója, legragyogóbb tolmácsa 
(a szombat) kieszközölhette ezeket szá
mára; ellenben azokban a korokban, mi
dőn nem vonakodott Izráel a szombat 
megszentségtelenítésétöl, akkor szörnyű 
csapások, sorozatos üldözések érték, mert 
nemtője, védője vádlójává lett.

Megismerkedtünk tehát a szombat 
nagy fontosságával, jelentőségével. Most, 
hogy Ros Hasónó szombatra esik a Sono 
Tauvu áldására, boldog új évre csak úgy 
számíthatunk, ha a szombatot szentül 
megtartjuk.

Katz József 
kaposvári rabbihelyettes
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Kiilom agudo ecliosz .. .
Az emberiség történeti fordulatainak, 

változásainak éleseszű bölcs meglátójai 
Madách elibénk vetíti gazdag képzeleté
nek színes képsorozatában, hogy az Em
ber néni tudja sohasem megtalálni önma
gát. nem tud az állandóság, a nyugalom 
egyensúlyára rátalálni, s sem az egyén, 
sem a tömeg nem bírja a harmonikus 
életrendszer nyitóját megfogni, mert min
den emberi lépést, minden elhatározást, 
minden akaratot, minden törekvést, a 
sátáni rosszindulat motivál, az ördögi 
mellékzörej tesz disszonánssá és a pokol 
bűze fertőz meg.

De az utolsó percben, amikor az em
ber elveszti a bűnök útját megjárt rogy- 
gyant lába alól a sziklák magasságáig el
ért talajt, akkor ott áll szédülő feje fö
lött az erkölcsi, anyagi és szellemi ener
giák kisugárzásának hatalmas, ésszel föl 
nem mérhető, csak boldogító hittel hihető 
centráléja: Isten, a jó Isten, aki megfogia 
a sajnálatraméltó öngyilkos jelöltet. 
..megállj"-t kiált feléje, hogy odanyu'tsa 
neki életvigaszát, hogy visszanyerje egy 
új élet jelentkezésében a saját életerejét, 
hogy megismerje az életfolytonosság, az 
örökkévalóság biztosítékát: a méhen be
lül dobbanó embriót, ezt az emberpárok
nak alázatra késztető, misztikus liozadé- 
kát.

Itt megtörik a sátáni sáfárkodás pusz
tító, majdnem szerencsétlen örvénybe 
sodró bűvölete, az isten felvilágosító 
fényözönt önt glóriás koszorúval az em
ber agya köré, amely mintha gyógyító 
kvarcolást jelentene. És az agy egyszerre 
más vegyi működésével párhuzamban, az 
Ember lelke meggyógyul, felnyílt sze
mével undorodva látja porban fetrengő. 
ördögi-önmagát, összes aljasságát és a 
felszabadulás feletti hálás örömének ki
törésével, arcának örömsugaraival, ahogy 
azok ökölnyi örömkönnyeinek gömbölyű 
gyöngy felületén, színes szivárvány ív
ben megtörnek, égfelé feszített izmos 
karjainak összecsapódásával örök halle- 
luját zeng Istennek, hogy misztikus gyer
mek-áldásával megszabadította öt. az 
Embert, a sátáni kényszerzubbonytól, 
amely már halálosan fojtogatta.

Hány Adám van ilyen ma a földön, 
hány, aki szerencsétlenül és sorsüldözöt
ten hatalmas lelki szakadék mélységében 
zúdítja önmagára a halál szörnyű finá
léját. mert szemének hályoga érzéketlen 
az isteni fény iránt és lezuhan a magas
ból a mélybe, mint egy teli zsák, mielőtt 
felügyelt volna a leikébe fúródó, hitet- 
árasztó Isten-sugárra. így volt ez teg
nap, így van ma. de ne legyen igy hol
nap. Múlt és jelen milliónyi változása. 

nem hozta meg még az örök javulást, 
csak a jövő vár bennünket hites remény
nyel. Milyen hullámzást mutat a történe
lem! Egyszer dúsabb a javulás hozama, 
másszor meg a romlás burjánzik el: időn
ként — koronként jobb, nemesebb, más
szor bűnösebb — tökéletlenebb generá
ciók teremnek. És ez határozza meg az 
emberiség boldogabb, vagy szerencsétle
nebb korszakát. Szinte matematika: kép
letben látható az a százalékszerűség, 
amely kifejezi, hogy egy egészséges bol
dog korszakhoz hány fölös százaléka az 
emberiségnek kell, hogy tökéletes legyen, 
ezzel szemben egy felfordult forradalmas, 
háborús izgága világot az emberiségnek 
hány fölös százalékú, romlottleikű. meg- 
fékeznetetlen rétege idézhet föl.

És ez a százalékszerűség, ez a mate
matikai törvényszerűség az erkölcsi vi
lágrendben, a harmonikus életrendszer
ben Istentől van és ez az amit () a min- 
denségben örökösnek állított be. a mi 
rejtélyes és ami ki nem kutatható.

És azt is örökösnek állította be az 
Isten mindenkor ható akarata, hogy min
den elvetemült, gyűlölködő feszültséggel 
telített korszak kihozzon, kiválasszon 
önmagából egy Tökéletest, aki meggyó
gyítja a szakadék felé rohanó vak Adá- 
mokat, aki a harmonikus életrendszer 
örökös szabályszerű lényegét, meg-meg- 
újított formában -mutatja fel Adám előtt.

És Adám, a tömegtipus. így jut cl a 
tökéletes Vezér mellett a tökéletesség 
útjára.

— Egy (Adám sem féljen tehát ma 
sem. bárhogyan is hívják öt: Isten tör
vényszerűsége. örökös, ma is hat. ha nem 
is született meg még a Tökéletes a be
teg jelen megmentésére. Lehet, hogy ott 
sír valahol egy nádfedelíi viskó sötét 
dohos szobájában és álmodozó anyja 
melléből sietve szopja a tejet, hogy fel- 
nőjjön mielőbb, mielőtt az igazságtalan
ság. jogfosztás, törvénytiprás, emberte
lenség giz-gaza. dudvája, világszerte 
kiírt-hatatlanul az égig nőne.

Nem a tneselesök szamárháton nyar
galó Messiását várjuk, hanem azt a Mes-
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siást. akiről egynéhányan Európában is 
már álmodoznak: a íelsöbbrendű Em
bert, amilyen Abrahámunk, Izsákunk. 
Jákobunk, Mózesünk, prófétáink, zsoltá- 
ros -Dávidunk voltak, akik az egyetemes 
egység legfelsőbb rendű gondolatát, amit 
ma „Panizmus" néven hoznak forgalomba, 
már régen hirdették.

Régi és zsidó eredetű a Kulom agudo 
echosz politikája, amelyet a zsidóságnak 
nem hivatása megvalósítani, elegendő és 
történeti érdeme, ha felvetette. Ma ... 
Panniiiversumnak nevezik.

Aki ezt megvalósítja: az Isten kül
döttje. Vájjon hol ringatják azt. aki meg
fogja cáfolni azokat a költőket, akik csak 
Lucifert, Mephistot látnak az élő ember 
aktivitásában, aki azt hirdeti tényekkel 
igazolva, hogy az ember nem volt, ha
nem lesz.

I.öbl  Béla 
szigetvári fökántor

Az első hántás
A szobában, hol néha este 

két szál gyertyát gyújtott anyám, 

némán guggoltak a zömök és sötét 

bútorok. Köztük a lassú levegőben

— az ablak előtt zöldbokru orgonák — 

mozogtunk az apám, anyám meg én.

A cimboráim az udvarbeli 

parasztgyerekek patakon s a szérűn, 

ahol kiváncsi s gerjedt szemüket 

furcsa játékok nyitják a sötétben. 

A kert alatt sokszoknyáju, kemény 

testű parasztleányok ringva jártak. 
Egy reggel kimentünk a tagba. Én

— négy esztendős lehettem — ott kocogtam 

apám mellett. A városról beszéltünk,

mely tiszta kéken állt a messzeségben. 

Egyszer be is kocsiztunk nagyapához. 

Rövidre nyírott ősz hajjal s piros 

arccal állt a sötétben. Eltűnődtem: 

ö az Isten, kit emlegetni szoktunk.

Az iskolában a parasztfiukkal 

együtt vetettem néki a keresztet 

A tanító úr a betlehemi 

ácsnak házában járó angyalokról 

beszélt egyszer — és akkor estelente 

Betlehem apró házai 

fehérlettek föl a szemem mögött. 

Egyszer egy szürkületkor a temetőnek 

szélén, a hídon ültünk. S este lett, 

és az árokban lógáztuk a lábunk. 

Hát azt meséli az egyik gyerek, 

hogy mi zsidók vagyunk s az apja mondta, 

mindnyájunkat megölnek éjszaka.

Én félig hittem el csak, ám a szivem 

riadtan vert és futottam haza 

és egy sarokba bújtam s tompa bánat 

fojtotta torkom s azt súgta: „Vigyázz!" 

Gubbasztva néztem apámat, anyámat. 

„Zsidó, mi az ?" — tűnődtem. Künn az eset 

csendesen várta sok falusi ház.

Komlós Aladár

— A Vili. kér. Izr. Templomkörzet 
ifjúsági Csoportja szept. 30-án este 8 
órakor a Nagyfuvaros utca 4 szám I. e. 
helyiségében tartja közgyűlését, melyre 
az érdeklődőket ezúton is meghívja a 
vezetőség.
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S I ■*  E V T A. ' r t >
iwt eszá bó e
Kérődzes, mint sajtó
biológiai jelenség

Kíváncsian vettük kezünkbe az új 
„Síp-uccai Legyezőt”. Már két számot 
adott belőle eddig az Úristen. Lapoztuk, 
lapoztuk, kerestük benne a sok új „színt, 
ízt és csínt", amit ígért. Találtuk a követ
kező újdonságokat: Egy „új" cikket Kohn 
o'mützi érsekről, egy másikat Napóleon
ról és a zsidókról, azután egyet a fala
sakról, egyet Montefioréról, majd a Rotlr 
scbfld-vagyonról stb. Amint olvastuk, 
mind, egytől-egyig ismerős volt. Régi 
étkek, újra feltálalva! Nem lelhet valami 
nagy véleménnyel az új „Legyező" új 
szerkesztőbizottsága az olvasóközönség
ről. A káposzta egy-egy újramelegítéssel 
új íz-árnyalatot kaphat — azt mondják. 
De egy „új” vagy . megifjódott’. helye
sebben „megifjított” újság — még káposz
tát sem melegíthet újra. S ö maga sem 
kérődzhetik. A kérödzés eddig ismeretlen 
sajtó-biológiai jelenség volt. Ez az „új” 
Legyező kreációja.

A statútumok mélységes 
valláso ssá ga 
és hazaflsága

Ez is az ,,új” Legyező iharsantotta eí. 
Hihetetlen jó szeme, orra és fiile van en
nek a lapnak, hogy ezt is megtalálta. 
Nem tudjuk, színéről, szagáról, vagy 
hangjáról ismerte fel, de annyi bizonyos, 
hogy senki más nem bukkant volna rá. 
Annyit mi is tudunk a statútumokról, 
hogy a rabbi-tekintélyt alaposan megté
pázta. Aha — bizonyára ebben van a 
„mélységes vallásosság és hazaíiság".

Lucus a non-lucendo.
Célirányos 

feledékenység
Mikor a minap a Rabbiszemináriumnak 

a múlt tanévről szóló Értesítőjét forgat
tuk, feltűnt, ‘hogy a Vezérlöbizottság tag
jainak névsorából kimaradt Kriszháber 
Adoli neve. Nem értettük. Tudtunkkal 
sem ö nem mondott le erről a tisztéről, 

sem a kultuszminisztérium nem vonta 
Vssza a kinevezést. Azt mondták rá az 
illetékesek: tévedés, feledékenység, saj
tóhiba, vagy más efféle dolog a magya
rázata.

Akármelyik is igaz, nagyon különös! 
Tekintette! arra, ihogy a szeminárium rek
tora a Pest contra Buda-harcban nem 
Buda igaza, ihanem a fiihreri ambició 
mellett exponálta a maga tekintélyét, te
kintettel továbbá arra, hogy az Értesítőt 
is a rektor szerkeszti: ez a feledékeny
ség vagy tévedés legalább is célirányos
nak mondható.

Hibaigazítás
Legutóbbi dialógusunkba sajtóhiba csú

szott. A hibás 'Szöveg így jelent ineg: 
..Ha a führeri ikamarillának el lehet csa
patni valakit az állásából, mert nem sza
vazott az unifikációs párttal, akkor miért 
volt jogfosztás az, ha Heller elcsapott egy 
zsidó tanárt vagy tanítót azért, mert de
mokrata, vagy szociáldemokrata pártnak 
volt a tagja?!” — Nyilvánvaló, hogy 
Haller Istvánról, a volt kurzusbeli nagy

Iskolai Éviesiiők
(—) Az eddig ismertetett Értesítők 

után szólnunk kell még két polgári isko
lai Értesítőről: a budapesti orth. hitköz
ségi polgári fiú- és leányiskola Értesítő
jéről. valamint a miskolci orth. hitközség 
polg. leányiskolájáról. Az előbbit dr. 
Deutsch Adolf igazgató bocsátotta közre, 
az utóbbit dr. Serbu Adolf igazgató.

A budapesti orth. polgári iskolák Ér
tesítőjéből kitűnik, hogy a tanulók lét
száma állandó emelkedést mutat. A fiú
iskola fennállásának első évében a tanu
lók létszáma 122 volt, az elmúlt eszten
dőben 183. A leányiskola 56 növendékkel 
kezdte, az utolsó tanévben a növendékek 
száma 231 volt. Az emelkedést az Érte
sítő a következőképen magyarázza: 
.,... az utóbbi évek állandónak mutatkozó 
magasabb létszáma annak tudható be. 
hogy néhány esztendő óta a fővárosban 

magyar kultuszminiszterről van szó. A 
sip-utcai kancellária és Heller Bernát kö
zött nehéz .parallellát konstruálni, a síp
utcai kanellária és Haller István között 
— éppenséggel nem nehéz.

„A szellem dinasztiája"
A megifjított „Legyező" dr. Löw Sá

muel 90. születésnapja alkalmából cikket 
szentel a kitűnő embernek, a nagyszerű 
zsidónak és a közszeretetnek örvendő ki
váló orvosnak. Persze, eszébe jut róla a 
család is. „A magyar zsidóság egyik leg
nagyobb családjának", „a szellemi di
nasztiájának ’ mondja és Löw Immánuel
ről is, mint ,.a szegedi világhíres tudós 
főrabbiról” szól.

Érdekes, hogy az új Legyezö-nek ez 
most mind eszébe jut. Valamikor, ha nem 
csalódunk, a felsőházi tagság kérdése ide
jén szintén lett volna alkalom, hogy a 
„Legyező" elődjének — hisz a szerkesztő 
ugyanaz volt — mindez ugyancsak eszébe 
jusson. De nem jutott eszébe sem Löw 
Immánuelről, sem a családjáról. Most már 
elfelejtette, hogy ezt akkor elfelejtette..!

rajtunk kívül más zsidó polgári iskola 
nincsen." Mint érdekes adatokat említjük 
meg. hogy a fiúiskola 183 tanulója közti! 
teljes tandíjat csak 35 fizetett, teljes tan
díjmentességet pedig 62 élvezett. A leány
polgári 231 tanulója közül teljes tandíjat 
fizetett 39. teljesen tandíjmentes pedig 
79 volt. Dicséretére válik az iskolafenn
tartó hitközség igaz zsidó áldozatkész
ségének. A tanítás és nevelés munkáját 
az Értesítő adatai alapján a legteljesebb 
elismerés illeti. IKlülön ki kell emelnünk 
a szülői értekezletek nagy sikerét (amit 
a résztvevő szülök számának emelkedése 
is mutat) valamint a nagystílű igazgatónak 
és tantestületnek azt a törekvését is, hogy 
állandó kontaktust tartson fönn az isko- 
kolából kikerült növendékekkel. Nem 
szükséges külön hangsúlyoznunk,, hogy 
az iskola egész szellemi és erkölcsi lég-

Templomüiések bérbeadása a Budai Izr. Hitközségben:
Az Öntöház utcai főtemplom, az újlaki templom, valamint a Budai Vigadóban 
(Corvin-tér) és a Budagyőngye vendéglőben (II.. Budakeszi-ut 11) berendezett 
pótimaházak üléseit naponta d. e. 8—2 óráig Fü-utca 12. I. 8. szám alatt a hit
községi irodában, a Verpeléti-uti templom, valamint a Horthy Miklós ut 46. es 
Halmi-ut 38. szám alatti pótimaházak üléseit naponta 8—12 óráig és d. u. 4—6 
óráig XI Verpeléti-ut 4 6 sz a. a körzeti irodahelyiségben adjuk ki A Fogas 
kerekű és Délivasut vidékén, valamint Láng József urnái rajtunk kivül álló okokból 
ez évben főünnepi istentiszteleteket nem rendezünk. A tanulók a founnepi 
istentiszteletekre szóló belépőjegyeiket hittantanáraiktól kapják meg.

Szeptember 27-én este '/t6 órakor újévköszöntő istentisztelet!
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körét mély vallásosság hatja át.
A miskolci polgári leányiskola négy 

osztályának létszáma az elmúlt tanévben 
239 volt, tehát mindegyik osztály megle
hetősen zsúfoltnak volt mondható, de 
anélkül, hogy ez a tanítási eredményt 
kedvezőtlenül befolyásolta volna. Jeles
rendű 37 tanuló volt, több tárgyból csak 
2 bukott. Teljesen tandíjmentes 34 nyil
vános tanuló volt. Az elengedett dijak 
összege (a mentességek és kedvezmé
nyek összesítésével) 6.633.— pengőt tett 
ki. Az iskola vallásos és pedagógiai szel
leme kitűnőnek mondható. Ügy látjuk, a 
tanári testület, a kitűnő igazgatóval az 
élen, nagy súlyt vet a tanulók közösségi 
szellemének felébresztésére és fenntar
tására. az önművelésükre, a család és is
kola kapcsolatának minél szorosabbá fű
zésére. Nagyban elősegítették e célok el
érését az ifjúsági egyesületek is, továbbá 
az ünnepélyek, az ifjúsági segélyezések, 
stb., amelyek mind a tantestület tagjai
nak gondozása és irányítása alatt állot
tak. A miskolci orth. polgári iskola fon
tos vallási és kultürális hivatást tölt be 
és továbbfejlődéséhez nemcsak a neve
zett hitközségnek, hanem az egész ma
gyar zsidóságnak jelentős érdekei fű
ződnek.

*

Az élő iskolákról szólva, lehetetlen 
meg nem emlékeznünk a meghalt, helye
sebben a kivégzett iskolákról is: a Pesti 
Izr. Hitközség most kimúlt két polgári 
iskolájáról. Ma sem tudjuk, ma sem ért
jük: miért kellett ezt a szépmultú és

A kabbala lényege és története
Irta: Dr, Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi

VI.

Va,1 óban vele kulminál a mjstika, a 
kabbala és a chasszidizmus. Mint ahogy 
a Talmud elbeszéli, hogy egyszer a ki
rályt várták nagy néptömeg az utcán. Ha 
jött ügy-egy díszhintó, valami udvari fő
emberrel. a nép nagy zajt csapott. Egy 
vak férfiú volt a várakozók között és 
minden ily kiáltozásnál azt mondta: Ez 
még nem a király. Mikor aztán egyszerre 
elhallgatott a zsivaj és néma csend fi
gyelmeztetett, akkor kijelentette: No most 
jön a király. A kabbala berkeiben is fel
fel hangzik a riadalom egy-egy mü vagy 
kabba’ista megjelenésénél, a Zóhárt 
azonban az ellene felhangzott vádak el
lenére .s néma hódolat köszöntötte és 
övezi.

Mert mondhatni, hogy ő a kabbala. 
Szerzőjéül Simon d. Jocha.i’ tanájt emle
getik, aztán szóba került a már említett 

nemcsak életképesnek, hanem szükséges
nek is bizonyult két iskolát halálra ítélni? 
Kinek és minek az érdekében érlelte ki 
ezt a pusztító gondolatot valami herosz- 
tráteszi szellem? Mert nem igaz az, hogy 
a polgári iskola elvesztette létjogosult
ságát. ha modernizálásra szorul ás. és 
nem igaz az sem, hogy takarékossági 
szempontok tették volna szükségessé a 
két iskola megszüntetését. Zsidó iskolára 
szükség van, még pedig mentül többre 
és ha takarékoskodni kell, van elég más 
terület, ahol takarékoskodni nemcsak le
het, de kell is. Az iskolaügyön lefara
gással, csonkítással takarékoskodni — 
nemcsak nem lehet, de nem is szabad, 
mert egyenesen bűn! Egyébként is nem 
látjuk a nagy takarékosságnak az ered
ményét. Vagy milyen megtakarítást je
lent, hogy a két iskolaépület egy-egy 
iskolának (4—4 osztáynak) elegendő he
lyiségei most üresen állnak, a tanerők 
pedig 1—2 kivétellel vagy más munka
körben teljesítenek szolgálatot, vagy fi
zetés helyett nyugdijat kapnak. Igazán 
szégyen egy 4 milliós budgetben ezt meg
takarításnak tekinteni és ezért a meg
takarításért két iskolát feláldozni! Azt 
hittük, hogy most a két iskola kapuinak 
végleges becsukása után maid pontos és 
lelkiismeretes statisztikai beszámolót ka
punk e gyászos elhatározás igazolására, 
vagy legalább is annak megkísérlésére. 
De az is elmaradt. A két iskola élt és — 
kimúlt. Kivégezték és még csak — tisz
tes temetésre, egy könnyes búcsúzta
tásra sem tellett a tág lelkiismeretből.

Abu’a fia, ele Móse da Leont mondták 
végre a tudományos taktika alap ián a 
mü szerzőjének. A titokzatosság homálya 
borul az egész könyvre. Magán a Zóhá- 
ron kívül még a következő művek van
nak munkában: A titok könyve, A nagy 
gyülekezet, A kis gyülekezet, A hű pász
tor, Az elrejtett Midras, egy értekezés ily 
címmel: Bó urech, jöjj és lásd. Legfőbb

Orthodox 1Í>S Penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén. 350 méter 
magasságban, az 59-es villamosmegálló 
állomástól 10 percnyire. Gyönyörű 
terraszkilátás, elsőrendű ellátás, 

diétás kosit minden időben, 
Jutányos árak. Pompás otthon.

A főünnepek alatt 
külön istentisxtelet.

A KRAUSZ PENZIÓBAN 
Bpest, I., Torbágyi-út 112. Tel.: 65-2-75. 

motívum a Zóhárban: a tíz Szcfira, az 
Énszof v. Aj in és a S’ur Koma. Tehát 

az Isten megteremtette az első Széf irat, 
a ,,Kcszcrt“, vagyis koronát ebben már 
vjrtualitcr benne volt a világ. Aztán jött 
a bölcsesség, értelem, megismerés kegye
lem, jog, szépség, hatalom, fény, alap, a 
birodalom. Az inteHigibilis, érezhető, és 
természetes világok szerint. Az Én Szói
a végtelenség, v. Áj in a semmi maga az 

istenség, amennyiben felfoghatatlan és 
jóságában ki akart iépni az ő megfogha
tatlanságából a világ előtt. A Siur Kóma 
pedig alakjával foglalkozik egy kissé 
nyers antroponjzmussal. A Zóhár maga
mondja hogy a törvénytudomány a meg
ismerés fájától, a kabbala pedig az élet
fájától származott. Az ember és a lélek 

készítés, a teremtés és az 
A léleknek három 
Ruach, N csomó. A 
héjával jelképezi, a

a 
világán.

Nefes, 
gyümö’cs

végigmegy 
cmanáció 
neve van: 
rosszat a
kelifóttal. Ez nagyon jó hasonlat, mert 
a jóval a rossz is meg lett teremtve. A 
rossz mindinkább eltávozik a formától és 
a matériában testesül meg. A szigorú 
haláchikus irányt is meghódította a Kab
bala. „A chasszidizmus közt és közte 

mindenkor kapcsolat létesült és igy a 
misztika meghódította az egész diaszpó
rát és annál nagyobb visszhangot keltett, 
minél szomorúbb lett a zsidóság sorsa 
és minél gyakrabban irányult a szemük 
c világ siralomvölgyétől az ég gyönyörei 
és a túlvilág boldogsága felé.” De be
széljen maga a Zóhár. Három próbát 
közlök belőle. Egyiket készen kaptam, 
a másik kettőt magam fordítottam.

, Jaj annak, aki azt állítja, hogy a 
Tóra csupán közhelyeket tartalmaz és 
világi olvasmányokat. Ha ez igy volna, 
akkor a jelenben is lehetne Tórát írni
sokkal vonzóbb elbeszélésekkel. A való
ságban úgy áll a dolog, a felső és alsó 
világ egyugyanazon Princípiumon épül 
fel, az alsó világban él Izrael, a felsőben 
az angya’ok élnek. Ha az angyalok le 
óhajtanak szállni az alsó világba, földi 
ruhát öltenek, ha pedg ez áll az angya
lokra, mennyivel inkább a Tórára, amely
nek kedvéért teremtette meg Isten a vi
lágot és az angyalokat. Nos, az elbeszélé

sek a Tóra ruhái, aki azt gondolja, hogy 
ez a ruha maga a Tóra, megérdemli, 
hogj- elpusztuljon s ne legyen része a 
jövend") világban. Sokkal érdekesebb a 
ruhánál a tust, mely azt hordja, d!e még 
annál is értékesebb a lélek, mely életben 
tartja. A bajlgák csupán a Tóra köpe
nyét látják, a nagyobb szellemek a tes
tét, a bölcs azonban a valódi lényegét, 
annak lelkét látja.“ (III. könyv.)
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Liszt Ferenc
zsidó mecénása

Freskók a lackenbachi zsinagógában — Még kaddist sem mond
hatnak a Schey bárókért, akik jótevői voltak a lackenbachi zsidó

ságnak— Ahol Liszt Ferenc zongorázni tanult
Lackenbach. 1935. szept. hó.

— A Zsidó Élet kiküldött tudósítójától —
Hátunk mögött Sopron, a Civitas Fi- 

delissfma, a leghűségesebb magyar város 
girbe-görbeuccás Várkerületével, melynek 
minden egyes háza egy darab magyar 
történelem, emléktáblája a ragyogó és 
fájó múltnak, a löverek fenyörengetegé- 
vel, ápolt útjaival, fürdökultúrájával, 
melyhez foghatót nemcsak Magyarorszá
gon. de a külföldön is alig talál az em
ber. a bánfaival temetővel, ahol azok a 
hősök alusszák örök álmukat, akik meg
haltak azért, hogy a Burgenland egy kis 
része és vele maga Sopron városa visz- 
szakerüljön Magyarországhoz és előttünk 
a Burgenland apró falvaival, tönkrement 
létlehetöségeivel: apró falvaival, melyek 
utcáin játszadozó iskolásgyerekek egyet
len szót sem beszélnek és nem értenek 
már magyarul.

A személyvonat unalmas, végnélküli 
döcögős után fut be a lackenbachi apró 
állomásra. Lackenbachot ezelőtt Lakom- 
paknak hívták. Soproni barátaink figyel
meztettek arra, .hogy ez az átcsatolás 
óta istenhátamögöttivé vált burgenlandi 
falu tele van magyar zsidó vonatkozá
sokkal, érdemes velük foglalkozni. Hi
szen egyike annak a hét falunak (Seva 
Kehilosz), melynek területén a Spanyolor
szágból kiüldözött zsidók számára az 
Eszterházy hercegek megengedték a le
telepedést, sőt telkeket jelöltek ki, hogy 
ott új hajlékot építhesenek. Ez 450 
évvel ezelőtt történt, 450 éves tehát 
a lackenbachi ősi hitközség, a templom, 
a temető, melyben többek között a Schey 
bárócsalád tagjai, Nagyniagyarországnak 
a Grocdelek mellett legismertebb erdő
birtokosai — pihennek, ahol Ruben 
Hirschler várja a feltámadás napját, aki 
a fiatal Liszt Ferencet zongorázni tanít
tatta, akinek a házában a számadó ju
hász fia először látott életében zongorát.

Az Eszterházy adományozások követ
keztében furcsa helyzetben van ma is 
Lackenbach sok zsidó lakosa. A telkek 
ugyanis, amelyeken a menekültek házai 
épültek, az Eszterházyak nevén állottak 
és még mindig vannak olyanok, amelyek 
még nem kerültek telekkönyvileg a ház
tulajdonos nevére. Ezeknek a tulajdo
nosa tehát ma is a hercegi család. Így 
többek között szeretetreméltó házigaz
dánk, Lobi Jakab házának telkét csak 

húsz évvel ezelőtt váltotta meg mostani 
tulajdonosa, addig a hercegi család ne
vén állott, holott ebben a házban szüle
tett Schey Fülöp báró, a Schey dinasz
tia megalapítója.

l.őbl bácsitól, aki végtelen készséggel 
áll rendelkezésünkre tudjuk meg. hogy 
Lackenbachban 110 orthodox zsidó család 
lakik, mintegy ötszáz lelket számlálva. 
Ennek ellenére a hitközségnek van rab
bija, kántora, nyolcosztályos elemi isko
lája, Talmud Tórája (ennek új épülete 
most épül) Bész Hamidrása, Chevrája.

— Bizony nagyon súlyos terhet je
lentenek ezek az intézmények — sóhajt 
Löbl bácsi — de mit csináljunk. Mégis 
csak fenti kell őket tartani. Vannak in
nen elszármazott testvéreink, ezek járul
nak valamivel hozzá a terhek viseléséhez 
és itt volt valamikor Schey Fülöp báró 
a mi nagy jótevőnk tízezer forintos ala
pítványa, mely a magyar államnál volt 
elhelyezve, de ez teljesen elveszett a 
számunkra. így állott be az a furcsa 
helyzet, hogy a Schey bárók halálának 
évfordulóin ma már imát sem mondanak 
értük, mert nincs aki elmondja. Nincs, 
aki azoknak a talmudistáknak, akik a ha
lottak emlékéért tanulni szoktak a pár 
fillért megfizesse.

Liszt Ferenc tanulóháza.
A beszélgetés befejeztével mellénk 

adja egyik fiát és Léderer bácsit, a hit
községi szolgát, hogy megmutassák a

Budai Izr, Aggok is Árvák Menházegyesülete

TESTVÉRÜNK!
Ne feledjük, mindenkor a közösség, 

az összetartozás érzése bátorította és 
védte a sokat szenvedett zsidót. — a 
köz intézményei, az ősi Chcvrák, a 
magasztos célú Menházegyesületek tá
mogatták a bukdácsoló magános zsidót.

Soha máskor jobban, mint most, kell, 
hogy összetartsunk, sóba jobbár, mint 
most, kell, hogy intézményeinket tá
mogassuk.

Testvérünk I Ma még te adsz, — 
holnap talán már kérni leszel kény- 

télén.
Terajlad múlik, hogy holnap nem 

kérsz-e hiába I
Testvérünk, szívleld meg szavunkat, 

gondolj a holnapra I
Egyesületünk tagjai közé vár Téged. 

Dr. Csobádi Ferenc Dr. Berényi László 

titkár elnök 

templomot, a temetőt és a zsidó középü
leteket. A templomba maga is elkísér. 
Útközben rámutat egy emeletes, kopott, 
sárga házra.

— Ez a Hirschler ház. Itt tanult Liszt 
Ferenc zongorázni.

Az ő elbeszéléséből ismerjük meg 
azt a történetet, mely különös érdeklő
désre tarthat számot most, a Liszt-év
forduló küszöbén. Liszt Ferenc édesapja, 
az Eszterházy hercegek juhásza, állan
dóan bejárt az egyik lackenbachi ter
ménykereskedő. Ruben Hirschler házába, 
kinek gyapjút adott cl. A Hirschlerek 
igen művelt, kultúrált emberek voltak, 
az egyik fiú zongorázni is tanult. Egy 
ilyen látogatás alkalmával a kis Liszt 
hirtelen felfigyelt a zongora hangjára. 
Besettenkedett abba a szobába, ahol a 
Hirschler gyerek gyakorolt és csodál
kozva nézett a furcsa bútordarabra, mely
ből olyan szép hangok törtek elő. Ez 
többször is megismétlődött, míg végre 
Hirschler is észrevette a kisfiú érdeklő
dését és leültette a zongora elé. A 
gyerek ekkor váratlan meglepetésére 
pontosan eljátszotta azokat a gyakorla
tokat, melyeket az előző alkalmakkor 
hallott. Amikor Hirschler látta ezt a nagy 
felcsillanó tehetséget, elhatározta, hogy 
fiával együtt a kis Lisztet is taníttatja, 
így kezdett Liszt Ferenc zongorázni.

Freskók a templomban.
Most betérünk a zsidó templomba. 

Meglepő, elragadó a látvány, mely elénk 
tárul. A templom háromhajós beosztású, 
mint a keresztény templomok. Gazdag 
aranyozásé oszlopok, hatalmas fafaragásé 
csillár és rengeteg apró, ugyancsak fa
faragásé csillár teszi impozánssá az elég 
tágas termet. Finom ötvösmunka a két 
gyertyatartó a tóra előtt, az almemor rá
csai, művészi fafaragás a frigyszekrény 
fölött és a falakon, a mennyezeten re
mek freskók. Igen, freskók, szokatlan 
látvány egy zsidó templomban. Az égő 
csipkebokor, Jeruzsálem északi és déli 
látképe, a Jordán, a Horeb hegye, a Mé
ltóra, a Frigyszekrény a sivatagban, a 
Szentély lépcsője, melyen a Főpap a nagy 
ünnepeken felhaladt, hogy meggyujtsa a 
menórát, közöttük virágcsokrok. Alakok 
sehol, csak tárgyak és tájképek. A temp
lom csaknem 4Ö0 évvel ezelőtt épült, 
akkor .amikor a spanyol inkvizíció ki- 
iildözte a zsidókat és egy töredékük La- 
ckenbachon telepedett meg. A falak és 
freskók ekkorról származnak. 1831-ben 
egy tűzvész alkalmával leégett a temp
lom. csak a puszta falak maradtak meg. 
Ekkor Ecker. a Burgszínház híres ren
dezője. aki lackenbachi származású, 
gyűjtést indított és díszelőadást rende
zett a templom felépítésének céljára és 
ennek jövedelméből megvette az akkor
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Kuloni agudo ecliosz .. .
Az emberiség történeti fordulatainak, 

változásainak éleseszíi bölcs meglátójai 
Madách elibénk vetíti gazdag képzeleté-l 
nek színes képsorozatában, hogy az Em
ber nem tudja sohasem megtalálni önma
gát, nem tud az állandóság, a nyugalom 
egyensúlyára rátalálni, s sem az egyén, 
sem a tömeg nem bírja a harmonikus 
életrendszer nyitóját megfogni, mert min
den emberi lépést, minden elhatározást, 
minden akaratot, minden törekvést, a 
sátáni rosszindulat motivál, az ördögi 
mellékzörej tesz disszonánssá és a pokol 
bűze fertőz meg.

De az utolsó percben, amikor az em
ber elveszti a bűnök útját megjárt rog.v- 
gyant lába alól a sziklák magasságáig el
ért talajt, akkor ott áll szédülő teje fö
lött az erkölcsi, anyagi és szellemi ener
giák kisugárzásának hatalmas, ésszel föl 
nem mérhető, csak boldogító hittel hihető 
centráléja: Isten, a jó Isten, aki megfog a 
a sajnálatraméitó öngyilkos jelöltet. 
..inegálij"-t kiált feléje, hogy odanyu'tsa 
neki életvigaszát, hogy visszanyerje egy 
új élet jelentkezésében a saját életerejét, 
hogy megismerje az életfolytonosság, az 
örökkévalóság biztosítékát: a méhen be
lül dobbanó embriót, ezt az emberpárok
nak alázatra késztető, misztikus hozadé
kit.

Itt megtörik a sátáni sáíárkodás pusz
tító, majdnem szerencsétlen örvénybe 
sodró bűvölete, az Isten felvilágosító 
íényözönt önt glóriás koszorúval az em
ber agya köré, amely mintha gyógyító 
kvarcolást jelentene. És az agy egyszerre 
más vegyi működésével párhuzamban, az 
Ember lelke meggyógyul, felnyílt sze
mével undorodva látja porban fetreagő. 
ördögi-önmagát, összes aljasságát és a 
íelszabadulás feletti hálás örömének ki
törésével, arcának örömsugaraival, ahogy 
azok ökölnyi örömkönnyeinek gömbölyű 
gyöngy felületén, színes szivárvány ív
ben megtörnek, égfelé feszített izmos 
karjainak összecsapódásával örök halle- 
luiát zeng Istennek, hogy misztikus gyer
mek-áldásával megszabadította öt. az 
Embert, a sátáni kényszerzubbonytól, 
amely már halálosan fojtogatta.

Hány Adám van ilyen ma a földön, 
hány, aki szerencsétlenül és sorsiildözöt- 
ter, hatalmas lelki szakadék mélységében 
zúdítja önmagára a halál szörnyű finá
léját, mert szemének ihályoga érzéketlen 
az isteni fény iránt és lezuhan a magas
ból a mélybe, mint egy teli zsák, mielőtt 
felfigyelt volna a leikébe fúródó, hitet- 
árasztó Isten-sugárra. így volt ez teg
nap, igy van ma, de ne legyen így hol
nap. Múlt és jelen milliónyi változása. 

nem hozta meg még az örök javulást, 
csak a jövő vár bennünket hites remény
nyel. Milyen hullámzást mutat a történe
lem! Egyszer dúsabb a javulás hozama, 
másszor meg a romlás burjánzik el: időn
ként — koronként jobb, nemesebb, más
szor bíinösebb — tökéletlenebb generá
ciók teremnek. És ez határozza meg az 
emberiség boldogabb, vagy szerencsétle
nebb korszakát. Szinte matematikai kép
letben látható az a százalékszerűség, 
amely kifejezi, hogy egy egészséges bol
dog korszakhoz hány fölös százaléka az 
emberiségnek kell, hogy tökéletes legyen, 
ezzel szemben egy felfordult forradalmas, 
háborús izgága világot az emberiségnek 
hány fölös százalékú, romlottlelkű. meg- 
fékezhetetlen rétege idézhet föl.

És ez a százalékszerűség, ez a mate
matikai törvényszerűség az erkölcsi vi
lágrendben, a harmonikus életrendszer
ben Istentől van és ez az amit () a min- 
denségben örökösnek állított be. a mi 
rejtélyes és ami ki nem kutatható.

És azt is örökösnek állította be az 
Isten mindenkor ható akarata, hogy min
den elvetemült, gyűlölködő feszültséggel 
telített korszak kihozzon, kiválasszon 
önmagából egy Tökéletest, aki meggyó
gyítja a szakadék felé rohanó vak Adá- 
mokat, aki a harmonikus életrendszer 
örökös szabályszerű lényegét, meg-meg- 
újított formában -mutatja fel Adám előtt.

És Adám, a tömegtipus. igy jut el a 
tökéletes Vezér mellett a tökéletesség 
útjára.

— Egy iÁdám sem féljen tehát ma 
sem, bárhogyan is hívják öt: Isten tör
vényszerűsége. örökös, ma is hat. ha nem 
is született meg még a Tökéletes a be
teg jelen megmentésére. Lehet, hogy ott 
sir valahol egy nádfedelíi viskó sötét 
dohos szobájában és álmodozó anyja 
melléből sietve szopja a tejet, hogy fel- 
nöjjön mielőbb, mielőtt az igazságtalan
ság. jogfosztás, törvénytiprás, emberte
lenség giz-gaza. dudvája. világszerte 
kiirthatatlanul az égig nőne.

Nem a meselesök szamárháton nyar
galó Messiását várjuk, hanem azt a Mes- 
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siást. akiről egynéhányan Európában is 
már álmodoznak: a ielsőbbrendíí Em
bert, amilyen Ábrahámunk, Izsákunk. 
Jákobunk. Mózesünk, prófétáink, zsoltá- 
ros Dávidunk voltak, akik az egyetemes 
egység legfelsőbb rendű gondolatát, amit 
ma „Panizmus” néven hoznak forgalomba, 
már régen hirdették.

Régi és zsidó eredetű a Kuloni agudo 
ecliosz politikája, amelyet a zsidóságnak 
nem hivatása megvalósítani, elegendő és 
történeti érdeme, ha felvetette. Ma ... 
Panniii versionnak nevezik.

Aki ezt megvalósítja: az Isten kül
döttje. Vájjon hol ringatják azt. aki meg
fogja cáfolni azokat a költőket, akik csak 
Lucifert. Mephistot látnak az élő ember 
aktivitásában, aki azt hirdeti tényekkel 
igazolva, hogy az ember nem volt, ha
nem lesz.

Lobi Béla 
szigetvári főkántor

Az első hántás
A szobában, hol néha este 

két szál gyertyát gyújtott anyám, 

némán guggoltak a zömök és sötét 

bútorok. Köztük a lassú levegőben

— az ablak előtt zöldbokru orgonák — 

mozogtunk az apám, anyám meg én.

A cimboráim az udvarbeli 

parasztgyerekek patakon s a szérűn, 

ahol kiváncsi s gerjedt szemüket 

furcsa játékok nyitják a sötétben. 

A kert alatt sokszoknyáju, kemény 

testű parasztleányok ringva jártak. 

Egy reggel kimentünk a tagba. Én

— négy esztendős lehettem — ott kocogtam 

apám mellett. A városról beszéltünk,

mely tiszta kéken állt a messzeségben. 

Egyszer be is kocsiztunk nagyapához. 

Rövidre nyírott ősz hajjal s piros 

arccal állt a sötétben. Eltűnődtem: 

ő az Isten, kit emlegetni szoktunk.

Az iskolában a parasztfiukkal 

együtt vetettem néki a keresztet 

A tanító úr a betlehemi 
ácsnak házában járó angyalokról 

beszélt egyszer — és akkor estelente 

Betlehem apró házai 

fehérlettek föl a szemem mögött. 
Egyszer egy szürkületkor a temetőnek 

szélén, a hídon ültünk. S este lett, 

és az árokban lógáztuk a lábunk. 

Hát azt meséli az egyik gyerek, 

hogy mi zsidók vagyunk s az apja mondta, 

mindnyájunkat megölnek éjszaka.

Én félig hittem el csak, ám a szivem 

riadtan vert és futottam haza 

és egy sarokba bújtam s tompa bánat 
fojtotta torkom s azt súgta: „Vigyázz!" 

Gubbasztva néztem apámat, anyámat. 

„Zsidó, mi az ?**  — tűnődtem. Künn az eset 

csendesen várta sok falusi ház.

Komlós Aladár

— A VIII. kér. Izr. Templomkörzet
Iitjusági Csoportja szept. 30-án este 8 
órakor a Nagyfuvaros utca 4 szám 1. e. 
helyiségében tartja közgyűlését, melyre 
az érdeklődőket ezúton is meghívja a 
vezetőség.
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Kéródzss, mint sajtó
biológiai jelenség

Kíváncsian vettük kezünkbe az új 
„Síp-uccai Legyezőt'. Már két számot 
adott belőle eddig az Úristen. Lapoztuk, 
lapoztuk, kerestük benne a sok új „színt, 
ízt és csínt", amit ígért. Találtuk a követ
kező újdonságokat: Egy „új" cikket Kohn 
olmützi érsekről, egy másikat Napóleon
ról és a zsidókról, azután egyet a fala
sakról, egyet Monteiioréról, majd a Rotlr 
schfld-vagyonról stb. Amint olvastuk, 
mind, egytöl-egyjg ismerős volt. Régi 
étkek, újra feltálalva! Nem lehet valami 
nagy véleménnyel az új „Legyező" új 
szerkesztőbizottsága az olvasóközönség
ről. A káposzta egy-egy újramelegítéssel 
új íz-árnyalatot kaphat — azt mondják. 
De egy „új" vagy , megifjódott’, helye
sebben „megújított” újság — még káposz
tát sem melegíthet újra. S ő maga sem 
kérödzhetik. A kérődzés eddig ismeretlen 
sajtó-biológiai jelenség volt. Ez az ..új" 
Legyező kreációja.

A statútumok mélységes 
valláso ssá ga 
és hazafisága

Ez is az „új" Legyező Tiarsantotta el 
Hihetetlen jó szeme, orra és füle van en
nek a lapnak, ihogy ezt is megtalálta. 
Nem tudjuk, színéről, szagáról, vagy 
hangjáról ismerte fel, de annyi bizonyos, 
hogy senki más nem bukkant volna rá. 
Annyit mi is tudunk a statútumokról, 
hogy a rabbi-tekintélyt alaposan megté
pázta. Ahá — bizonyára ebben van a 
„mélységes vallásosság és hazaiiság".

Lucus a non-lucendo.
Célirányos 

feledékenység
Mikor a minap a Rabbiszemináriumnak 

a múlt tanévről szóló Értesítőjét forgat
tuk, feltűnt, hogy a Vezérlöbizottság tag
jainak névsorából kimaradt Kriszháber 
Adolf neve. Nem értettük. Tudtunkkal 
sem ö nem mondott le erről a tisztéről, 

sem a .kultuszminisztérium nem vonta 
v ssza a kinevezést. Azt mondták rá az 
illetékesek: tévedés, feledékenység, saj
tóhiba, vagy más efféle dolog a magya
rázata.

Akármelyik is igaz, nagyon különös! 
Tekintette! arra, ihogy a szeminárium rek
tora a Pest contra Budarharcban nem 
Buda igaza, hanem a führeri ambíció 
mellett exponálta a maga tekintélyét, te
kintettel továbbá arra, hogy az Értesítőt 
is a rektor szerkeszti: ez a feledékeny
ség vagy tévedés legalább is célirányos
nak mondható.

Hibaigazítás
Legutóbbi dialógusunkba sajtóhiba csú

szott. A hibás szöveg így jelent meg: 
..Ha a führeri .kamarillának el lehet csa
patni valakit az állásából, mert nem sza
vazott az unifikációs párttal, akkor miért 
volt jogfosztás az, ha Heller elcsapott egy 
zsidó tanárt vagy tanítót azért, mert de
mokrata, vagy szociáldemokrata pártnak 
volt a tagja?!” — Nyilvánvaló, ihogy 
Haller Istvánról, a volt kurzusbeli nagy

Iskolai Értesítők
(—) Az eddig ismertetett Értesítők 

után szólnunk kell még két polgári isko
lai Értesítőről: a budapesti orth. hitköz
ségi polgári fiú- és leányiskola Értesítő
jéről. valamint a miskolci orth. hitközség 
polg. leányiskolájáról. Az előbbit dr. 
Deutsch Adolf igazgató bocsátotta közre, 
az utóbbit dr. Serbu Adolf igazgató.

A budapesti orth. polgári iskolák Ér
tesítőjéből kitűnik, hogy a tanulók lét
száma állandó emelkedést mutat. A fiú
iskola fennállásának első évében a tanu
lók létszáma 122 volt, az elmúlt eszten
dőben 183. A leányiskola 56 növendékkel 
kezdte, az utolsó tanévben a növendékek 
száma 231 volt. Az emelkedést az Érte
sítő a következőképen magyarázza: 
„... az utóbbi évek állandónak mutatkozó 
magasabb létszáma annak tudható be. 
hogy néhány esztendő óta a fővárosban 

magyar kultuszminiszterről van szó. A 
sip-utcai kancellária és Heller Bernát kö
zött nehéz parallellát konstruálni, a síp
utcai kaneliária és Haller István között 
— éppenséggel netn nehéz.

„A szellem dinasztiája"
A megújított „Legyező” dr. Löw Sá

muel 90. születésnapja alkalmából cikket 
szentel a 'kitűnő embernek, a nagyszerű 
zsidónak és a közszeretetnek örvendő ki
váló orvosnak. Persze, eszébe jut róla a 
család is. „A magyar zsidóság egyik leg
nagyobb családjának", „a szellemi di
nasztiájának ’ mondja és Löw Immánuel
ről is, mint ,.a szegedi világhíres tudós 
főrabbiról" szól.

Érdekes, hogy az új Legyező-nek ez 
most mind eszébe jut. Valamikor, ha nem 
csalódunk, a felsőházi tagság kérdése ide
jén szintén lett volna alkalom, hogy a 
„Legyező” elődjének — hisz a szerkesztő 
ugyanaz volt — mindez ugyancsak eszébe 
jusson. De nem jutott eszébe sem Löw 
Immánuelről, sem a családjáról. Most már 
elfelejtette, hogy ezt akkor elfelejtette...

rajtunk kívül más zsidó polgári iskola 
nincsen." Mint érdekes adatokat említjük 
meg. hogy a fiúiskola 183 tanulója közül 
teljes tandíjat csak 35 fizetett, teljes tan
díjmentességet pedig 62 élvezett. A leány
polgári 231 tanulója közül teljes tandíjat 
fizetett 39. teljesen tandíjmentes pedig 
79 volt. Dicséretére válik az iskolafenn
tartó hitközség igaz zsidó áldozatkész
ségének. A tanítás és nevelés munkáját 
az Értesítő adatai alapján a legteljesebb 
elismerés illeti. IKlülön ki kel! emelnünk 
a szülői értekezletek nagy sikerét (amit 
a résztvevő szülök számának emelkedése 
is mutat) valamint a nagystílű igazgatónak 
és tantestületnek azt a törekvését is, hogy 
állandó kontaktust tartson fönn az isko- 
kolából kikerült növendékekkel. Nem 
szükséges külön hangsúlyoznunk,, hogy 
az iskola egész szellemi és erkölcsi lég-

Templomülések bérbeadása a Budai Izr. Hitközségben:
Az Öntöház utcai főtemplom, az újlaki templom, valamint a Budai Vígadóban 
(Corvin-tér) és a Budagyöngye vendéglőben (II.. Budakeszi-ut 11) berendezett 
pótimaházak üléseit naponta d. e. 8—2 óráig Fü-utca 12. I. 8. szám alatt a hit
községi irodában, a Verpeléti-uti templom, valamint a Horthy Miklós ut es 
Halmi-ut 38. szám alatti pótimaházak üléseit naponta 8—12 óráig és d. u. 4—6 
óráig XI , Verpeléti-ut 4 6 sz a. a körzeti irodahelyiségben adjuk ki A Fogas
kerekű és Délivasut vidékén, valamint Láng József urnái rajtunk kívül allo okokbol 
ez évben főünnepi istentiszteleteket nem rendezünk. A tanulok a founnepi 
istentiszteletekre szóló belépőjegyeiket hittantanáraiktól kapjak meg.

Szeptember 27-én este '/«6 órakor újévköszöntő istentisztelet!



ZSIDÓ ÉLET .20

körét mély vallásosság hatja át.
A miskolci polgári leányiskola négy 

osztályának létszáma az elmúlt tanévben 
239 volt, tehát mindegyik osztály megle
hetősen zsúfoltnak volt mondható, de 
anélkül, hogy ez a tanítási eredményt 
kedvezőtlenül befolyásolta volna. Jeles
rendű 37 tanuló volt, több tárgyból csak 
2 bukott. Teljesen tandíjmentes 34 nyil
vános tanuló . volt. Az elengedett dijak 
összege (a mentességek és kedvezmé
nyek összesítésével) 6.633.— pengőt tett 
ki. Az iskola vallásos és pedagógiai szel
leme kitűnőnek mondható. Ügy látjuk, a 
tanári testület, a kitűnő igazgatóval az 
élen, nagy súlyt vet a tanulók közösségi 
szellemének felébresztésére és fenntar
tására. az önművelésükre, a család és is
kola kapcsolatának minél szorosabbá fű
zésére. Nagyban elősegítették e célok el
érését az ifjúsági egyesületek is. továbbá 
az ünnepélyek, az ifjúsági segélyezések, 
stb., amelyek mind a tantestület tagjai
nak gondozása és irányítása alatt állot
tak. A miskolci orth. polgári iskola fon
tos vallási és kulturális hivatást tölt be 
és továbbfejlődéséhez nemcsak a neve
zett hitközségnek, hanem az egész ma
gyar zsidóságnak jelentős érdekei fű
ződnek.

«

Az élő iskolákról szólva, lehetetlen 
meg nem emlékeznünk a meghalt, helye
sebben a kivégzett iskolákról is: a Pesti 
Izr. Hitközség most kimúlt két polgári 
iskolájáról. Ma sem tudjuk, ma sem ért
jük: miért kellett ezi a szépmultú és

A kabbala lényege és története
Irta: Dr, Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi

VI.

Valóban vele kulminál a mistika, a 
kabbala és a chasszidizmus. Mint ahogy 
a Talmud elbeszéli, hogy egyszer a ki
rályt várták nagy néptömeg az utcán. Ha 
jött egy-egy díszhintó, valami udvari fő
emberrel, a nép nagy zajt csapott. Egy 
vak férfiú volt a várakozók között és 
minden ily kiáltozásnál azt mondta: Ez 
még nem a király. Mikor aztán egyszerre 
elhallgatott a zsivaj és néma csend fi
gyelmeztetett, akkor kijelentette: No most 
jön a király. A kabbala berkeiben is fel*  
fel hangzik a riadalom egy-egy mü vagy 
kabbaljsta megjelenésénél, a Zóhárt 

gzott vádak el
lenére :s néma hódolat köszöntötte és 
övezi.

Mert mondhatni, hogy ő a kabbala.
. ' mle- 

getik, aztán szóba került a rnár említett 

nemcsak életképesnek, hanem szükséges
nek is bizonyult két iskolát halálra ítélni? 
Kinek és minek az érdekében érlelte ki 
ezt a pusztító gondolatot valami herosz- 
tráteszi szellem? Mert nem igaz az, hogy 
a polgári iskola elvesztette létjogosult
ságát, ha modernizálásra szorul ás. és 
nem igaz az sem. hogy takarékossági 
szempontok tették volna szükségessé a 
két iskola megszüntetését. Zsidó iskolára 
szükség van, még pedig mentül többre 
és ha takarékoskodni kell, van elég más 
terület, ahol takarékoskodni nemcsak le
het, de kell is. Az iskolaügyön lefara
gással, csonkítással takarékoskodni — 
nemcsak nem lehet, de nem is szabad, 
mert egyenesen bűn! Egyébként is nem 
látjuk a nagy takarékosságnak az ered
ményét. Vagy milyen megtakarítást je
lent, hogy a két iskolaépület egy-egy 
iskolának (4—4 osztáynak) elegendő he
lyiségei most üresen állnak, a tanerők 
pedig 1—2 kivétellel vagy más munka
körben teljesítenek szolgálatot, vagy fi
zetés helyett nyugdíjat kapnak. Igazán 
szégyen egy 4 milliós budgetben ezt meg
takarításnak tekinteni és ezért a meg
takarításért két iskolát feláldozni! Azt 
hittük, hogy most a két iskola kapuinak 
végleges becsukása után majd pontos és 
lelkiismeretes statisztikai beszámolót ka
punk e gyászos elhatározás igazolására, 
vagy legalább is annak megkísérlésére. 
De az is elmaradt. A két iskola élt és — 
kimúlt. Kivégezték és még csak — tisz
tes temetésre, egy könnyes búcsúzta
tásra sent tellett a tág lelkiismeretböl.

Abu’a fia, cte Móse da Leönt mondták 
végre a tudományos taktika alapján a 
mü szerzőjének. A titokzatosság homálya 
borul az egész könyvre. Magán a Zóhá- 
ron kívül még a következő művek van
nak munkában: A titok könyve, A nagy 
gyülekezet, A kis gyülekezet, A hú pász
tor, Az elrejtett Midras, egy értekezés ily 
címmel: Bó urech, jöjj és lásd. Legfőbb

Orthodox *WS  Penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén. 350 méter 
magasságban, az 59-es villamosmegálló 
állomástól 10 percnyire. Gyönyörű 
terraszkilátás, elsőrendű ellátás, 

diétás koszt minden időben, 
Jutányos árak. Pompás otthon.

A ffőünnepek alatt 
külön istentisztelet.

A KRAUSZ PEKZIŐBAN 
Bpest, I., Torbágyi-út 112. Tel.: 65-2-75. 

motívum a Zóhárban: a tíz Szcfira, az 
Énszof v. Áj in és a Süir Koma. Tehát 

az Isten megteremtette az első Széf irat, 
a .,Kcszcrt“, vagyis koronát ebben már 
virtualiter benne volt a világ. Aztán jött 
a bölcsesség, értelem, megismerés kegye
lem, jog, szépség, hatalom, fény, alap, a 
birodalom. Az intelligibilis, érezhető, és 
természetes világok szerint. Az Én Szói 
a végtelenség, v. Áj in a semmi maga az 

istenség, amennyiben felfoghatatlan és 
jóságában ki akart iépni az ő megfogha
tatlanságából a világ előtt. A Siur Kóma 
pedig alakjával foglalkozik egy kissé 
nyers antroponizmussal. A Zóhár maga 
mondja hogy a törvénytudomány a meg
ismerés fájától, a kabbala pedig az élet

végigmegy 
cmanáció

fájától származott. Az ember és a lélek 
a készítés, a teremtél 

világán.
Nefes,_ 

gyümö’cs 
Ez nagyon

es az 
A leieknek három 
Ruach, Ncsomó. A 
héjával jelképezi, a 

jó hasonlat, mert

neve van: 
rosszat a 
kelifóttal.
a jóval a rossz is meg lett teremtve. A 
rossz mindinkább eltávozik a formától és 
a matériában testesül meg. A szigorú 
haláchikus irányt is meghódította a Kab
bala. „A chasszidizmus? közt és közte 

mindenkor kapcsolat létesült és igy a 
misztika meghódította az egész diaszpó
rát és annál nagyobb visszhangot keltett, 
minél szomorúbb lett a zsidóság sorsa 
és minél gyakrabban irányult a Szemük 
c világ siralomvölgyétől az ég gyönyörei 
és a túlvilág boldogsága felé.” De be
széljen maga a Zóhár. Három próbát 
közlök belőle. Egyiket készen kaptam, 
a másik kettőt magam fordítottam.

,Jaj annak, aki azt állítja, hogy a 
Tóra csupán közhelyeket tartalmaz és 
vi’ági olvasmányokat. Ha ez igy volna, 
akkor a jelenben is lehetne Tórát írni
sokkal vonzóbb elbeszélésekkel. A való
ságban úgy áll a dolog, a felső és alsó 
világ egyugyanazon Princípiumon épül 
fel. az alsó világban él Izrael, a felsőben 
az angya’ok élnek. Ha az angyalok 1c 
óhajtanak szállni az alsó világba, földi 
ruhát öltenek, ha ped’g ez áll az angya
lokra. mennyivel inkább a Tórára, amely
nek kedvéért teremtette meg Isten a vi
lágot és az angyalokat. Nos, az elbeszélé

sek a Tóra ruhái, aki azt gondolja, hogy 
ez a ruha maga a Tóra, megérdemli, 
bog}’ elpusztuljon s ne legyen része a 
jövendő világban. Sokkal érdekesebb a 
ruhánál a test, mely azt hordja, dJe még 
annál is értékesebb a lélek, mely életben 
tartja. A balgák csupán a Tóra köpe
nyét látják, a nagyobb szellemek a tes
tét, a bölcs azonban a valódi lényegét, 
annak lelkét látja.“ (III. könyv.)
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Liszt Ferenc
zsidó mecénása

Freskók a lackenbachi zsinagógában — Még kaddist sem mond
hatnak a Schey bárókért, akik jótevői voltak a lackenbachi zsidó

ságnak— Ahol Liszt Ferenc zongorázni tanult
Lackenbach. 1935. szept. hó.

— A Zsidó Élet kiküldött tudósítójától —
Hátunk mögött Sopron, a Civitas Fi- 

delissima. a leghűségesebb magyar város 
girbe-görbeuccás Várkerületével, melynek 
minden egyes háza egy darab magyar 
történelem, emléktáblája a ragyogó és 
fájó múltnak, a löverek fenyőrengetegé
vel, ápolt útjaival, fürdőkultúrájával, 
melyhez foghatót nemcsak Magyarorszá
gon. de a külföldön is alig talál az em
ber. a bánfaival temetővel, ahol azok a 
hősök alusszák örök álmukat, akik meg
haltak azért, hogy a Burgenland egy kis 
része és vele maga Sopron városa visz- 
szakerüljön Magyarországhoz és előttünk 
a Burgenland apró falvaival, tönkrement 
létlehetőségeivel: apró falvaival, melyek 
utcáin játszadozó iskolásgyerekek egyet
len szót sem beszélnek és nem értenek 
már magyarul.

A személyvonat unalmas, végnélküli 
döcögés után fut be a lackenbachi apró 
állomásra. Lackenbachot ezelőtt Lakom- 
paknak hívták. Soproni barátaink figyel
meztettek arra, hogy ez az átcsatolás 
óta istenhátamögöttivé vált burgenlandi 
falu tele van magyar zsidó vonatkozá
sokkal, érdemes velük foglalkozni. Hi
szen egyike annak a hét falunak (Scva 
Kehilosz), tnclyndk területén a Spanyolor
szágból kiüldözött zsidók szántára az 
Eszterházy hercegek megengedték a le
telepedést, sőt telkeket jelöltek ki,' hogy 
ott új hajlékot építhesenek. Ez 450 
évvel ezelőtt történt, 450 éves tehát 
a lackenbachi ősi hitközség, a templom, 
a temető, melyben többek között a Schey 
bárócsalád tagjai, Nagyniagyarországnak 
a Grocdelek niellett legismertebb erdő
birtokosai — pihennek, ahol Rttben 
Hirschler várja a feltámadás napját, aki 
a fiatal Liszt Ferencet zongorázni tanít
tatta, akinek a házában a számadó ju
hász fia először látott életében zongorát.

Az Eszterházy adományozások követ
keztében furcsa helyzetben van ma is 
Lackenbach sok zsidó lakosa. A telkek 
ugyanis, amelyeken a menekültek házai 
cpiiltek, az Eszterházyak nevén állottak 
és még mindig vannak olyanok, amelyek 
még nem kerültek telekkönyvileg a ház
tulajdonos nevére. Ezeknek a tulajdo
nosa tehát ma is a hercegi család. Így 
többek között szeretetreméltó házigaz
dánk, Löb! Jakab házának telkét csak 

húsz évvel ezelőtt váltotta meg mostani 
tulajdonosa, addig a hercegi család ne
vén állott, holott ebben a házban szüle
tett Schey Fülöp báró, a Schey dinasz
tia megalapítója.

Lobi bácsitól, aki végtelen készséggel 
áll rendelkezésünkre tudjuk meg. hogy 
Lackenbachban 110 orthodox zsidó család 
lakik, mintegy ötszáz lelket számlálva. 
Ennek ellenére a hitközségnek van rab
bija, kántora, nyolcosztályos elemi isko
lája. Talmud Tórája (ennek új épülete 
most épül) Bész Hamidrása, Chevrája.

— Bizony nagyon súlyos terhet je
lentenek ezek az intézmények — sóhajt 
Lobi bácsi — de mit csináljunk. Mégis 
csak fenn kell őket tartani. Vannak in
nen elszármazott testvéreink, ezek járul
nak valamivel hozzá a terhek viseléséhez 
és itt volt valamikor Schey Fülöp báró 
a mi nagy jótevőnk tízezer forintos ala
pítványa, mely a magyar államnál volt 
elhelyezve, de ez teljesen elveszett a 
számunkra. így állott be az a furcsa 
helyzet, hogy a Schey bárók halálának 
évfordulóin ma már imát sem mondanak 
értük, mert nincs aki elmondja. Nincs, 
aki azoknak a talmudistáknak, akik a ha
lottak emlékéért tanulni szoktak a pár 
fillért megfizesse.

Liszt Ferenc tanulóháza.
A beszélgetés befejeztével mellénk 

adja egyik fiát és Léderer bácsit, a hit
községi szolgát, hogy megmutassák a

Budai ízr. Aggok is Árvák Menházegyesülete

TESTVÉRÜNK!
Ne feledjük, mindenkor a közösség, 

az összetartozás érzése bátorította és 
védte a sokat szenvedett zsidót, — a 
köz intézményei, az ősi Chevrák, a 
magasztos célú Menházegyesületek tá
mogatták a bukdácsoló magános zsidót.

Soha inaskor jobban, mint most, kell, 
hogy összetartsunk, soha jobbár, mint 
most, kell, hogy intézményeinket tá
mogassuk.

Testvérünk! Ma még te adsz, — 

holnap talán már kérni leszel kény

telen.
Terajtad múlik, hogy holnap nem 

kérsz-e hiába!
Testvérünk, szívleld meg szavunkat, 

gondolj a holnapra !
Egyesületünk tagjai közé vár Téged. 

Dr. Csobádi Ferenc Dr. Berényi László 

titkár elnök 

templomot, a temetőt és a zsidó középü
leteket. A templomba maga is elkísér. 
Útközben rámutat egy emeletes, kopott, 
sárga házra.

— Ez a Hirschler ház. Itt tanult Liszt 
Ferenc zongorázni.

Az ö elbeszéléséből ismerjük meg 
azt a történetet, mely különös érdeklő
désre tarthat számot most, a Liszt-év
forduló küszöbén. Liszt Ferenc édesapja, 
az Eszterházy hercegek juhásza, állan
dóan bejárt az egyik lackenbachi ter
ménykereskedő. Ruben Hirschler házába, 
kinek gyapjút adott el. A Hirschlerek 
igen müveit, kultúrált emberek voltak, 
az egyik fiú zongorázni is tanult. Egy 
ilyen látogatás alkalmával a kis Liszt 
hirtelen felfigyelt a zongora hangjára. 
Besettenkedett abba a szobába, ahol a 
Hirschler gyerek gyakorolt és csodál
kozva nézett a furcsa bútordarabra, mely
ből olyan szép hangok törtek elő. Ez 
többször is megismétlődött, míg végre 
Hirschler is észrevette a kisfiú érdeklő
dését és leültette a zongora elé. A 
gyerek ekkor váratlan meglepetésére 
pontosan eljátszotta azokat a gyakorla
tokat, melyeket az -előző alkalmakkor 
hallott. Amikor Hirschler látta ezt a nagy 
felcsillanó tehetséget, elhatározta, hogy 
fiával együtt a kis Lisztet is taníttatja, 
így kezdett Liszt Ferenc zongorázni.

Freskók a templomban.
Most betérünk a zsidó templomba. 

Meglepő, elragadó a látvány, mely elénk 
tárul. A templom háromhajós beosztású, 
mint a keresztény templomok. Gazdag 
aranyozású oszlopok, hatalmas fafaragást! 
csillár és rengeteg apró, ugyancsak fa
faragása csillár teszi impozánssá az elég 
tágas termet. Finom ötvösmunka a két 
gyertyatartó a tóra előtt, az almemor rá
csai, művészi fafaragás a frigyszekrény 
fölött és a falakon, a mennyezeten re
mek freskók. Igen, freskók, szokatlan 
látvány egy zsidó templomban. Az égő 
csipkebokor, Jeruzsálem északi és deli 
látképe, a Jordán, a Horeb hegye, a Mé
ltóra, a Frigyszekrény a sivatagban, a 
Szentély lépcsője, melyen a Főpap a nagy 
ünnepeken felhaladt, hogy meggyujtsa a 
menórát, közöttük virágcsokrok. Alakok 
sehol, csak tárgyak és tájképek. A temp
lom csaknem 4ö(l évvel ezelőtt épült, 
akkor .amikor a spanyol inkvizíció ki
üldözte a zsidókat és egy töredékük La- 
ckenbachon telepedett meg. A falak és 
freskók ekkorról származnak. 1831-ben 
egy tűzvész alkalmával leégett a temp
lom, csak a puszta falak maradtak meg. 
Ekkor Ecker, a Burgszínház híres ren
dezője, aki lackenbachi származású, 
gyűjtést indított és díszelőadást rende
zett a templom felépítésének céljára és 
ennek jövedelméből megvette az akkor
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megszűnő wieni török •templom teljes 
berendezését. így történt, hogy a lacken
bachi zsinagóga képe, a Szentélytől elte
kintve. tökéletesen egy török mecset ké
pét mutatja a csilláraival, oszlopaival, 
ötvösmunkájával, sok ragyogásával.

450 éves zsidó sirok.
Most a temetőbe megyünk. A kapun 

belépve, elsőnek Jossel Deutschnak sír
jára bukanunk. Ezt a szegény házalót 
112 évvel ezelőtt Hurka és Sopron között 
az országúton leütötték és kirabolták, de 
csak 6 krajcárt találtak a zsebében. 
Gyilkosa halálos ágyán bevallotta bűnét. 
Sorra következnek az ősrégi sírok, olyan 
is akad, melynek lakója 450 éve költözött 
örök pihenőhelyére. Itt nyugszik Reb 
Sclialom L’Ilmami. a híres rabbi, akiről 
p legenda azt tartja, hogy szobájában 
éjjelenként magával Eljc-noveval vitatko
zott. Itt pihennek a Hirschler család tag
jai, közöttük Ruben Hirschler, aki Lisztét 
taníttatta. Jóséi BrandI 51 évig tanította 
a zsidó gyerekeket az elemi tudomá
nyokra. De kőfaragó is lévén ezalatt 
megfaragta a maga és felesége sírkövét 
is. Ezek díszítik sírinkat. Egymás mel
lett a Schey család sírjai, közöttük báró 
Schey Fíilöpé. aki Koromla lovagja volt, 
p kapta a bárói címet az uralkodótól ér
demei elismeréséül. A család annakide
jén Kőszegen élt. de a báró halála előtt 
azt kívánta, hogy ott temessék cl. alléi 
született és ahol apja és anyja nyugosz- 
nak két apró, omladozó kő alatt, köze; a 
temető falához.

Búcsút veszünk házigazdánktól és si
etünk a vonathoz. És amikor már a vona
ton ülünk és gondolatban újra lepereg 
elöltünk a lackenbachi délután filmje, 
arra kell g mdolnunk. hogy vájjon a 'hit
lerista mozgalom vezetői hány sírt tud
nak megmutatni annak bizonyítására, 
hogy őseiknek csontjai már 500 éve pi
hennek amak az országnak földjében, 
melynek népét gyűlöletre izgatják olya
nok ellen, akik ősibb lakói annak a rög
nek. melyhez való jogukat most cl akar
ják venni tőlük.

Halász Sándor.

PALÖzfliíí-MÉZ
valódi szentföldi garantált

I r? a r ® n e $ v ü ff s g - m é z 
s ne hiányozzék ünnepi asztaláról. Eredeti 
a csomagolású tégelyekben kapható a Ke- 
Jr n Kávémé'h Leiszraelnél. Budapest. 
8 VI, Andráscy-út 67. Tel.: 284 89, 245-75

- Consilium abeundi. Bonnból jclen- 
z ottani e ítem rektorát Kipp

■ márt és Dölle tanárt, a jogi kar dékán
ié; . (''tanácsolták", miután ..elnézésből'' 
eddig meghagyták őket állásaikban.

MARTIN BUBER:

Feleletmondások
2. Fordította: Gedő Simon

A kötéltáncos

A krosznói Rabbi Chajim, aki Bal- 
sem tanítványa volt, egyszer tanítvá
nyaival egy kötéltáncos mutatványait 
nézte. Annyira elmélyedt ebben a lát
ványban, hogy tanítványai megkérdez
ték, miképem érdekelheti ennyire ez az 
oktalan mutatvány. „Ez az ember”, fe
lelte ő, „az életét teszi kockára, Isten 
tudja miért. De amíg a kötélen lépdel, 
biztosan nem gondolhat arra, hogv ez- 
ccl a cselekedetével száz forintot korcs. 
Mert mihelyt erre gondolna, lezuhanna.”

Az előadás

Rabbi Jechczkiclt még fiatalon Szen- 
javu papjává választották. Az egész 
község azt várta, hogy megérkezése után 
az első szombat napon szokás szerint 
szónokolni fog; ő azonban ennek az 
óhajnak nem tett eleget. A harmadik 
szombati lakománál a város legtekin
télyesebb emberei, akik asztala körül 
üllek, arra kérték, magyarázza nekik a 
tórát. Ekkor bibliát kért, fellapozta a 
’ictiszakaszt és elejétől végig felolvasta 
őzt. Ezután így szólt: ..íme, így hang
zik Istennek tórája, szent a tóra és nem 
az én tisztem, hogy róla beszéljek”. 
Megcsókolta a könyvel és visszatétette 
a helyére.

Harminc év után
Egy ember harminc éven át clvonul- 

tan a tanulásnak élt. Mikor megint 
visszatért az emberek közé, meghallotta 
a hírét a vorkibcli Rabbi Jizchaknak és 
elhatározta, hogy elutazik hozzá. Út
közben elgondolta magában, hogy a 
caddik mily örömmel és tisztelettel fo
gadja majd őt. a tudós embert, aki oly 
hosszú ideig búvárkodott a tórában. Mi
kor Rabbi Jizchak elé lépett, ez így 
szólt hozzá: „Te tudós ember vagy és 
sokáig tanultad a tórát, tudod-c hát, 
mit mond Isten?” Zavartan és bizony
talanul hozakodott elő a tudós: „Isten 
azt mondja, hogy imádkozzunk és ta
nuljunk” A caddik nevetett. ..Te nem 
tudod, mi felöl kérdeznek téged.” Amaz 
clszomorodva távozott, Valahányszor 
látogatását megismételte. Rabbi Jiz
chak ugyanazon szavakkal fogadta őt. 
Népül eljött búcsúzkodni. „Mit viszel 
haza magaddal,” szólt a caddik.” ha 
nem tudod, hogy mit mond Isten!” 
Sírva válaszolt az ember: ..Rabbi, hi
szen azért jöttem hozzád, hogv valamit 
megtudjak!” „Írva van.” szólt a cad

dik: „IIa valaki elrejtőzik rejtekhelyén, 
azaz: ha valaki harminc esztendőn ke
resztül ül szobájába zárkózva és a tan
ban búvárkodik, — hogy én őt ne lás
sam — azaz: úgy mcgcshctik, hogy én 
nem akarok reá tekinteni — úgymond 
az Isten — ez az, amit Isten mond.” 
Szíven találva állt ott egy darabig az 
ember, nem tudott megszólalni, szinte 
gondolkodni sem. Azután magához tért. 
„Rabbi”, sóhajtotta, „valamit kérdezni 
akarok tőled.” „Beszélj” szólt a caddik 
„Mit kell tenni, ha egy elszakított szent
könyv rongyai a földre hullanak?” „Fel 
kell azokat szedni, emelni,” szólt a cad
dik, ..hogy gyalázat ne essék rajtuk.” 
. Íz ember a földre vetette magát. 
„Rabbi, rabbi,” kiáltotta, „aki itt fek
szik elölted, szent írásrongyoknak a 
tartálya, ne hagyd, hogy gyalázat es
sék rajtuk!” Mindkét kezével felemelte 
öl a caddik cs maga mellé ültette. Az
után segítő szavakkal kezdett hozzá be
szelni.

— Mi lesz Berlinbei: az idei föütmepen? 
A berlini zsinagógák elöljáróságai a 
viszonyokra való figyelemmell felhívást 
bocsátottak ki a hívekhez, amelyben fel
szólították őket, hogy az idén ne menje
nek ünnepi díszben, cilinderben és fekete 
ruhában templomba, nehogy kihívják 
maguk ellen a tömeg antiszemita indula
tait. Egyben arra is kérték őket, hogy az 
istentiszteletek idején senki ne ücsörög
jön a templomok előtt, főleg a ..kittl”-ben 
és ta'iszban ne mutatkozzanak az utcán.

— Chorban — a német Nieder-Ohmen- 
ben. Az ..Israelitische Woohenbtatt f. d. 
Schweiz" írja a Frankfurt levő Nieder- 
Ohmenből: ..Reggel, amikor a zsinagó
gába akartak menni, meg kellett élniök a 
zsidóknak a Chorban Mikdosenú megis
métlődését. Éjszaka feldúlták a templo
mot, a tóratekercseket kihurcolták az 
útra. Ezzel megszakadt a régi zsidó köz
ség élete. A község zsidósága böjttel 
adott kifejezést fájdalmának.’’

— Vidéki szülök figyelmébe! A Ma
gyar Izr. Nöegyletek Országos Szövet
sége elhelyez otthonában vidéki úrileá
nyokat, kik Budapesten végzik tanumá- 
nyaikat. vagy esetleg ipari szakképzést 
akarnak enyerni. Az ellátás, sziborúan 
rituális, havi dija 60 pengő. Bővebb fel
világosítást nyújt az iroda: Budapest,
VII.,  Síp-utca 12. Telefon: 41—9—19.

— Halálozás. Bűrgner Jakab aug 27-én 
83 éves koráan elhunyt Szckszárdon. Ne
vezetes alakja volt városának. A kom
munizmus alatt ellenforradalmi matiriu- 
mot vett magára, elszenvedett megkínoz- 
tatást. meggyötörtetést, nem hátrálva 
meg halálos fenyegetéstől sem.
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„Gott fun Avróhom . .
— Rege a közelmúltból —

Meg a régi, jó bekevilágban, mikor 
a magyar zsidóság vallásossága fel fris
sült az északról jövő leszivárgással, 
mely az elernyedt testekbe regeneráló 
szellemet töltött, történt, hogy az Al
föld egyik nagy városában, mely kiin
duló pontja akart lenni a zsidó hitélet 
reformjának, vallásos zsidók teleped
tek meg. Ök ugyan nem az északi hul
lám odavetettjei voltak, hanem az a fo
lyamat vitte őket, [mely a falvakból a 
városba való özönlésre késztette a zsi
dóságot. 25—30-an voltak, orthodox 
hitközséget szándékoztak alakítani.

Óvatos előrelátással tekintettek a jö
vőbe. Ha az ő konzervatív nevelésük, 
gyermekkori környezetük, felvértezte 
őket a vallásos élet számára, már gyer
mekeik nem lennének nientek a környe
zet hatásától. Különálló hitközséget 
akartak. Egyik szombatra egy nagy
hírű rabbicsalád ifjú, de már mély tu
dású tagját hívták meg próbaszónok
latra. Ideiglenes templomuk zsúfolá
sig megtelt, nemcsak a hitközség tagjai
val, hanem más érdeklőkkel is. A szó
noklatnak nagyhatása volt. A hitközség 
megalakult, a rabbit megválasztották. 
Az egyik vezető helyi lap is bő tudósí
tásban számolt be az eseményről. Ro
konszenves kommentárt is fűzött a hír
hez. A lap a rabbi kezébe is elkerült és 
annyira meghatotta a cikkből kiáradó 
meleg hang, hogy felkereste a cikk író
ját a lap kiadóját. Megköszönte a sze
retetteljes sorokat és megkérdezte, mi
nek köszönheti ezt a cikket?

Tudja, rabbi úr, válaszolja a jómódú 
nyomdatulajdonos, egyszer fenn a l i- 
horlát alján élt egy szegény szatócs. A 
petróleum, gyújtó, sóért bíz gyéren 
folyt la krajcár. A sok éhes gyerek
szájnak sok karaj kenyér kellett. A 
ritka krajcárból vékony szeletke jutott 
és az w inkább kukoricából, mint búzá
ból készült. Egyszer már ezt sem tudta 
adni gyermekeinek. Beteg lett, meghalt. 
Gyermekei szétszóródtak.

Az egyik eljutott ide ebbe a városba. 
Kis pajeszos, 11 éves f iúcska volt. Be
állított egy zsidó nyomdászhoz is, hol 
jobbja a kérés görbületébe merevedett. 
Alamizsnát kért. Kenyeret kapott he
lyette. Ott fogta rikkancsnak. A jidis 
és. szláv .nyelv mellé csakhamar a ma
gyart is sajátjává telte. Mikor az orosz
japán háború kitört, már az újságot el 
tudta olvasni. Sőt, egy harctéri tudósí
tásra — így mondta a nyomdásznak — 
ezt rosszul írta meg a tudósító. Ezt 

másként kellett volna megírni. Meg
mosolyogta a kis kritikust és kérdi, 
hogy kellett volna meyírui? [Meg tud
nád írni? Meg én, de csak jidisiil. Meg 
is írta. Tetszett a nyomdásznak a leírás
ból kisugárzó értelem, tehetség, tanít
tatni jtezdte a fiút. Néhány év aluli pó
tolta az elmulasztottakat. Az újságárus
ból újságíró tett, majd a nyomdász 
veje, végül örököse.

Ez a kis pajeszos fiú, tudja rabbi úr, 
én voltam, fejezi be a laptulajdonos. 
Szónoklata hallatára feléledt rég elfe
lejtett gyermekkorom. A megalakuló 
hitközségnek legnagyobb támogatója a 
nyomdász, illetve lapja lett. A hitköz
ség megalkotta alapszabályait, de inába 
várta a jóváhagyást. Gáncsoskod'lak. 
Ennek hangot adott lapjában a nyom
dász, mire egy nap levelet kapott a 
rabbi egy köztiszteletben álló idős, ke
resztény úrnőtől, ki magához kérette. 
A csodálkozó [rabbinak csak enny it -mon
dott: Olvastam, nem hagyták jóvá alap
szabályaikat. Holnap érkezik unokám, 
ki ismert [politikus — J. Gy. — keres
sen fel rabbi úr, elintézzük a jóváha
gyást. Másnap ismét ellátogatott a 
rabbi. J. Gy. szívesen tett eleget nagy
anyja kérésének és a következő hét 
egyik napjára adott találkát a rabbinak 
a parlamentben.

A jelzett időre megjelent rabbit a 
kultuszminiszterhez — gróf Apponyi 
Alberthoz — vezette, ki meghallgatta a 
rabbit és azonnal jóváhagyta az alap
szabályokat. A rabbi hazatért otthonába, 
elment a nagyasszonyhoz, megköszönni 
önzetlen fáradozását és megkérdezte, 
miért feküdt annyira szívén a hitköz
ség ügye? A nagyasszony először ma
gába mélyed, majd távolbamerülő te
kintettel, elborongó hangon elkezdi: 
Volt egyszer a m . .. i rabbinak egy 
szép leánya. Meglátta egy környékbeli 
keresztény földbirtokosnak fia. Alkal
mat keresett a megismerkedésre, meg
szerették egymást. Egy napon megszök
tette a leányt, megkeresztelték és pneg- 
eskiidtek.

Ez a rabbileány én vagyok. Panaszra 
soha sem volt okom. De minél jobban 
közelgek a sírhoz, annál gyakrabban 
merül fel lelkemben gyermekkorom. 
Szüleim bocsánatát soha nem nyertem 
el. Sírjukhoz sem mehettem. Üj vallá
somon kívül társadalmi helyzetem is 
meggátolt benne.

A visszatérő múlt szemrehányóan te
kint reám. Sokszor úgy érzem bensőm
ben valami sajgó seb van. Valami tit

kos láng ég, mit semmi víz el nem olt
hat. Ha utamba került egy szegény 
zsidó, a neki juttatott adomány úgy ér
zem zsongító hatással van az éledő 
fájdalmára. Ez az érzés diktálta, hogy 
szószólójuk legyek unokámnál.

Az elbeszélő hang elhal a nagyasz- 
szony ajkán, magábaréved, a rabbi sza
vait sem hallja, oda sem figyelve, tán 
csilri önmagát látja, amint anyja — a 
m. .. i rcbbecen — mellett ülve a bú
csúzó szombati alkonyaiban csendesen 
éneklik a Gott fűn Avrohomot...

Rich’er Arthur

Morzsák
A tanító házánál volt a kút 

s gyermekkoromban, jól emlékezem, 

bűnük jelképeit , ó, bűnielen, 

tengernyi morzsái szórt belé kezem . . .

A kút mélyén fekete volt a víz, 

borzongva hajoltam föléje én: 

ott leni hideg volt, huh. és oly sötét, 

mint árva szív a titkok éjjelén, . .

Az udvaron imáztak a zsidók 

s a kenyérmorzsák hulltak szaporán . 

Elöltem áll, ott rezdül még a kép 

az eltűnt évek ködös távolán . . .

Ha magammal néha számoivetek: 

a régi kincseimből vájjon van-e még ? 

Érzem : be’ sok szép érzés elfogyott, 

a kút betemetve, a tűz nem ég.

Sápadt a hit, a hév, a lendület, 

dalos imák fogytán az ajkamon, 

a hivő buzgóság is odavan, 

templombajárás őszi hajnalon , ..

Az ifjú évek láza, ritmusa, 

tűnőben árva, furcsa életem, — 

de asztalán, mi nékem kijutott: 

morzsám maradt még, hajh, bőségesen . .

Barát Endre.

— Az új budai rabbi beiktatása. Ben
sőséges keretek közöt iktatta be a budai 
hitközség szept 15-én az újlaki templom 
papiszékébe a nagyemlékű dr. Edelstein 
Bertalan .főrabbi utódjaiként a budai zsi“ 
dóság Dr. Vidor Pált. Dr. Kiss Arnold 
budai vezető-főrabbi szárnyaló szavakkal 
végezte az installációt, mire dr. Vidor Pál 
rabbi tartott körzete minden égető kér
désére és vállalt hivatásának célkitűzé
seire kiterjedő, magasröptű székfoglaló
lát. Általános tetszés kísérte a nagytehet- 
ségü ifjú pap fogadalmát. A beiktatás után 
küldöttségeké fogadót az új rabbi, este 
pedig díszlakomát rendeztek tiszteletére 
az újlaki székház tanácstermében.

40 éves az egri zsidó népiskola. Az 
egri zsidó népiskola alapításának 40-ik 
évfordulójához ért. Ez alkalomból a hit- 
község vezetősége hálás köszönetét fe
jezte ki'Korányi József iagzgató-tanítónak 
valamint Molnár Ilonkának, Schönberger 
Sándornak és Trebitsch Jenőnek, az is
kola tanítóinak.
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ARANYSAS A VÁROS FÖLÖTT
REGÉNY A ZSIDÓ-RÓMAI. HÁBORÚBÓL
5. IRTA: SZ E K U L A JENŐ

Nagy távolságból gyászo’ó asszonyok 
éktelen -ajkiáltozása hangzott. — amiből 
Berenike megtudhatta, hagy Jeruzsálem
ben a megpróbáltatások napjainak még 
nem ért végük.

— Valamit tenni ke’lene! — sóhaj
totta.

Kár, hogy n’ncsen most itt a bátyja, 
az okos és higgadt Agrippa király. — 
ez a hűvös és nyugodt elme, s megfon
tolt diplomata. Ez örökölte a Heródesek 
eszét és hidegvérét, az ősök kirobbanó 
szenvedélye né'lku. Nagyon szerette a 
fivérét az egyetlen férfit a világon, aki
hez őszintén és áltatás nélkül ragaszko
dott, egyiptomi királyleányok módjára, 
akiknek a nevét örökölte. Igen, ha itt 
volna Agrippa király, az beszélni tudna 
az obskúrus prokurátorral. és tek nté’ye 
is van. hogy meghallgassák. S lecs 11a- 
pitaná a csőcselék dühét is. akik a saját 
fejükre zúdítják a bajt, céltalan örökös 
orditozással. megjuhászitaná őket — hű
vös és hideg szavaival, amely olyan mint 
tisztavizü patakok, nyugodt és egyenle
tes csobogása. De Agrippa most Alexand
riában időzik — ahova rokonlátogatóba 
utazott, Tiberius Alexanderhez az egy*p-  
tom: égiók főparancsnokához, aki bár
származásra maga is zsidó, egyike a leg
előkelőbb római katonai méltóságoknak. 
Agrippa távol van, és Berenike hercegnő, 
magára hagyatottan, ,a legrosszabb idő
ben tartózkodik Jeruzsálemben.

Megkongatta a rézharangot hogy jelt 
adjon szolgá'atot tevő parancsőrtisztjé.iek 
Ideges lelkiállapotban lépett az ablakkal 
szemben fölállított hata'mas érctükörhöz. 
Megdöbbent attól, hogy alakban meny
nyire lesoványodott s hogy az arca is 
viaszk-fehér. A haja tövig lenyirva, _ 
vezeklő asszonyok módjára. — mert be
tegségen esett keresztül. — s ősi szokás 
szerint vezekelni jött Jeruzsálembe, har
minc napig tartózkodva a bortól s a föld
örömöktől. — hogy igy megtisztulva be
mutathassa az áldozatot. Miután előkelő 
pogány nők módjára élt. s Rómában a 
legfelsőbb arisztokrácia is befogadta és 
ünnepelte — s Baj eben ő csinálta a diva
tot, s mozgását és öltözékét leutánozták 
híres ősökre visszatekintő patrícius höl
gyek, _  akik a származásukat a trójai
háborúig vezették vissza, — ő a szépség 
és a pénz királynéja. — meghitt kettes
ben együtt reggelizett Poppaea Sabina 
császárnéval, — huszonhat éves korában 
megtört 'élekkel, és mindenből kiábrán
dulva. már csak vezekelni akart, és már 
csak a templom hűvös csendjében érezte 
bolc.ognak magát.

De az utóbbi esztendőben sok mlnd- n 
történt. — ami megrententette. — Róma 
hét kerülete porig leégett, elhamvadt a 
Heródesek régi háza is, amelyet még An- 
tipáter építtetett, — őseihez tért meg a 
gyönyörű Poppaoa Sabina. a zsieók ke
gyes jótevőnője, akihez bizalommal for
dulhatott a Ripa-negyed legtoprongyo- 
sabb házalója is. Előtte vitték a tüzet, és 
Róma császárnéja volt, ez a kedves és 
kö’tői jelenség, és állítólag abba halt 
Ixsle, hogy Neró megverte egy baljós ki
menetelű kocsiverseny után.

És Neró császár, aki inkább opera

énekesnek született, mint a világ legna
gyobb birocalmának kormányzására, — 
inár csak a dalban és a ’antjátékban ke
resett vigasztalást — s most is hangver- 
senyköruton van, hogy a görögöket el
bűvölje énekével. És Berenike hercegnőt, 
aki bejáratos volt Neróékhoz az Arany
palotába, — és akinek az őrség mindig 
megadta az egyen lő-rangú fejede’mi höl
gyeket megillető tiszteletet. — mindez 
nagyon elszomorította.

Jött a parancsőrtiszt. — Hcgionak 
lűvták. és katonás tisztelgés után jelen
tette; hogy nagy női küldöttség várako
zik odalenn a vcsztibu’umban; a herceg
nővel akarnak beszélni. A nők már itt 
vannak hajnali három óra óta, — amit 
galliciniumnak neveznek a rómaiak. _
de nem mertek jelentkezni, mert azt hit
ték, hogy a fejedelmi hölgy még a’szjk. 
Berenike azonnal fogadni kívánta őket; 
csak átöltözött. Ledobta magáról a kosi 
íátyolszövetekből készült reggeli ö tözé- 
két a chlamyst amely sejteni engedte 
alakjának finom vonalait, — ez jól illik 
a bájáéi tengerpartra, hús források kö
rül sütkérezve, — de nem illik hordani 
Jeruzsálemben, ahol az asszonyi divat, 
alig va,’tozott valamit háromezer év óta. 
amikor még teveitató kutak sorakoztak, 
a márvány oszlopsorral ékesített Xystus- 
tér helyén. A nők között képviselve volt 
a társadalom minden osztálya, előke'ő 
papok, és dúsgazdag nagykereskedők hit
vesei, fiatal hölgyek akik közeli rokonsá
got tartottak a synhedrion, valamelyik 
befolyásos tagjával, — egyszerű piaci 
kofákig — akik a Siloa-negyed deszka
árkádjai alatt, halat és datolyát árultak. 
A mozaik padló szinte viszhangzott láb
láncaik csengő-bongó ékességeitől és 
zengett a terem, amikor karperecekkel 
ékesített kezüket a menyezet fölé nyújto
gatták. Egy fiatal samáriai cselédke, aki 
úrnőjét még ide is elkísérte, hogy pálma- 
galy legyezőve.', elhesegesse a moszkitóka*.  
még orr-gyürüt js viselt, ami rózsás és 
kedves gyermekarcának borjuszerü kife
jezést adott.

A nők legtöbbje gyászruhát viselt, és 
valamennyi jajveszékelt. Félve húzódtak 
el a saroktól, ahol ponyvával valami szó. 
bor-féle volt letakarva. Attól féltek, hogy 
tisztátlanokká válnának, ha a faragott 
képet megérintenék. Pedig csak egy gö
rög urna volt, márványból faragott vi
ráglevél dísszel.

— Mivel Szolgálhatok árváim? — 
kérdezte a hercegnő jóságosán.

Gyöngéden beszélt velük, mintha a 
gyermekei 'ennének, — pedig egyik-másik 
akár a nagyanyja lehetett volna. Az asz- 
szonyok tiszteletteljesen félköralakban ál
lottak föl. a zsidó szokás szerint, kezük
ké’ a homlokukat érintették. A hercegnő 
római módra fogadta a köszöntést, ég 
felé emelt nyitott tenérrej.

Valamennyien egyszerre beszéltek. 
Egyiknek a boltját fosztották ki a kato
nák a másiknak a fiát katonailovak ti
porták le a piactéren, a harmadiknak a 
férjét végezték ki. úgyszólván kihallgatás 
nélkül.

— Szégyen és gyalázat! Római pol
gárokat pőrére vetkőztetve a tribunál 

alatt megkorbácsoltak. Pé'da nem volt 
erre még a világon. — kiabálták majd
nem karban.

Berenike alig bírta őket lccsendesiteni. 
Majd üzenni fog a prokurátornak és 
megkérleli, hogy álljon cl a további erő
szakoskodástól. "Az asszonyok nagynelu- 
zen elvonultak. — oe künn a napsütötte 
utcán, erőt vett rajtuk a gyász, és elöl
ről kezdték a sirast.

Berenike a ’ovastisztjeit és testőrka
pitányát a proku rotorhoz küldte deputá- 
cióba. hogy kérjék meg a nevében, bán
jon kegyelmesebben a jeruzsálemi néppel. 
Azonban Florus, immár mámorosán a ki
ontott vértől félválrcxl és fenhéjázó mo
dorban beszé't a tisztikülcöttséggel. Meg
leckéztette őket, hogy ne avatkozzanak 
olyan dologba, amihez nincsen közük.

— Ha a fenséges asszony akar vala
mit. keressen fel személyesen, — mondta 
fölfuvódott képpel.

Berenike elsápadt, mikor meghozták 
neki a proku rátör üzenetét. Róma: hiva
talnok nem mert volna ennyire pökkhen- 
dien bánni vele, mig nagy barátnője 
Poppaea Sabina élt és ő az Aranyház 
fényében sütkérezett. De ugv látszik ez 
is hozzátartozik vezetetéséhez. hogy meg
aláztatok a porig, — ám legyen. _  ha
kell ő fenékig fogja kiüríteni a keserű 
kelyhet. Nem hagyja cserben a siró je- 
ruzsá'cmi asszonyokat, akiknek épen az 
előbb fogadta meg hogy pártfogójuk 
lesz.

— Meg fogok jelenni a tribunál előtt! 
— üzente vissza a prokurátornak.

A bírói emelvény alatt kegyetlen je
lenetek játszódtak ’e, amikor Berenike 
hercegnő odaérkezett. Előkelő férfiakat 
vertek a katonák ostorral és taureis-saJ. 
ahogy a bikacsököt nevezték. Nem vol
tak tekintettel a papi köntösre sem, s a 
szeplőtlen e’öéletre, sőt még azt sem néz
ték. ha valaki magas római méltóságot 
viselt, és a lovagrenu arany gyűrűje ra
gyogott az ujján. Az áldozatnak le kellett 
térdelnie, fejlét kalodába Szorították ró
mai módra, — s úgy hajtották végre a 
kegyetlen büntetést. A prokurátor képe 
pirosra főtt az ázsiai napon, összefont 
karokkal ült a liktorai között, akik a 
vesszőcsomót magasra eme've tartották 
kezükben mint valami legyezőt.

A tömeg tiszteletteljesen ketté vált,_
mint a tenger hulláma, amikor a hercegnő 
fölvonult. Gya'og jött, s csak néhány lo_ 
vastisztje kísérte. A római tisztek is kí
váncsian nyújtogatták nyakukat, hogy 
jobban lássák a hercegnőt. — akit inkább 
csak hírből ismertek, vagy Rómában 
színházban láttak, nagy magasságban e-ű- 
érhetetlenül, vagy a bajtaei nyári ünnepé
lyeken római arisztokrata hö’gyek tün
döklő karéjában. Tudták, ragyogó divat
hölgy, s finom ízlésének és kiváltságos 
egyéniségének behódolnak a császári ház 
hercegnői is. S most kiváncsiak voltak 
hogy Berenike, melyik öltözetét vette fö1. 
hogy a prokurátort elkápráztassa.
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