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A vidék nagy városaiból
egyre riasztóbb jelentés k érkeznek az 
izgatok és felekezeti békebontók sötét 
munkájáról. Idegen eszmék hatása alatt 
egyre terjed a métely, a magyar társa- 
da’omnak faji és felekezeti gyűlölettel 
való telítése. Ma már a gyűlölködés a 
nyílt erőszaktól sem riad vissza. Debre
cenijeit. Szegeden. Miskolcon a tiyi ős
keresztes agitáció a zsidó boltok bojkott
ját követe’i és részben meg is valósítja. 
Az illető városok zsidósága a hatóságok 
vezetőül, z fordult és segítségüket kérte 
?. polgári jogokba ütköző machinációk 
el n. A hatóságok részéről az eröszakos- 
’<• dó és gyűlöltet szíté) e’emek nem Is 
részesülnek támogatásban. De a legsúlyo
sabb aggodalomra ad okot az a tény, hogy 
a gazdasági nyomorúság közepette — 
^ ’y egyébként a zsidóság köréből is 

bövi-n. ta’án a legbővebben szedi á’doza- 
ta'j a tömegek könnyen Iraj’anak oly 
eszmék káprázatát követni, melyeket a 
s’k :• és hatalom lényt- is övez.

Mi hisszük, hogy e gyűlő ködő tanok 
•• r: ’i-'sc meg fog törni a magyar nép 
józanságán és emberiességén. Csak az 
Mvaku't eyűiö:et lrlmti, hogy egyes 
exh-ztcnc’.’k tönkr tételével a többin se
gít.?:; Unt. hogy az egyik családtól eT- 
vi t kenyérrel a másikat jól k-het lakatní. 
A magyar polgári társadalom oly köaü’et. 
melynek minden gyes rétegét csak az 
összeség folytonos, kit írté) és zavartalan 
munkája juttathat jóléthez és emelke
déshez. A faji és felekezeti gyűlö’et szí
tása ezt a jólétet csak csökk ntheti.

Bármint vélekedjünk is az antiszemi
tizmus jogosultságáról vagy jogosulatlan
ságáról. az az egy kétségtelen, hogy eddig 
még sehol sem vezetett zsidó c-xisztenciák 
elpusztítása az általános jólét emelkedé
séhez. \ régebbi és közelebbi múlt ta
pasztalatai ezt a tényt nyilvánvalóan 
bizonyítják. Bízunk a hatóságok törvény
tiszteletében és alkotmányos érzületében, 
hogy a káros és romboló tanok terjedésé
nek ideiében gátat fognak vetni.

Hitközség és felekezet, 
mini pénzügyi vállalkozás

Legutóbbi cikkünkben foglalkoztunk 
a magyar zsidóság súlyos válságával, 
mely nem utolsó sorban a vezetés vál
sága. Zsidó bensőség, hit és ragasz
kodás még van a tömegekben. Ezek 
hiányában régen elpusztult volna a 
magyar zsidóság. De ha ma körülné
zünk a magyar zsidóság közéletének 
területén, sivár meddőséget tapaszta
lunk. Az egyre súlyosbodó külső nyo
mással szemben nincs céltudatos, hi
vatott irányítás. Mi ennek az oka?

A magyar zsidó felekezet gazdasá
gilag és társadalmilag fejlettebb és 
számban is nagyobb csoportja, a neo
lóg zsidóság nem találta meg azt az 
utat, amelyen haladva követhette volna 
egyaránt a zsidóság örök eszményét és 
egyben megtalálhatta vilna jogainak 
legalább minimális érvényesülését. A 
kétféle baj szorosan összefügg egymás
sal. Mert nem remélheti a magyar 
zsidó közösség, hogy jogai elismerésre, 
életérdeftei tiszteletre találnak, ha ve
zetésének egész iránya híjával van az 
erkölcs: és szellemi ■ emelkedettségnek 
és hivatottságnak. Milyen reménység
gel kísérhetik a legsúlyosabb válsággal 
küzdő zsidó tömegek azoknak a feleke
zeti vezető köröknek munkásságát, 
akiknek egész működését az '.-gyén: 
érvényesülés kizárólagos gondja jel
lemzi? A zsidóság problémái ma már, 
sajnos, a puszta létfenntartás fájdal
mas gondjaiba sűrűsödnek össze. 
Egyre szűkül az az egzisztenciális alap, 
melyre jövendő nemzedékünk a maga 
életét felépíthetné. Egyre több pontról 
érkeznek fájdalmas segélykiáltásck a 
vezetők felé: segítsetek, mert elveszünk. 
Olyan áramlatok sodrába került a ma
gvar zsidóság is, melyek puszta létét, 
fennmaradását fenyegetik. Es ebben a 
helyzetben azt kénytelen minduntalan 
megállapítani, hogy éppen azok a kö
rök. melyek a maguk vezető szerepé
nek kizárólagosságát oly hallatlan szí

vóssággal bástyázták körül, semmit 
sem tettek a fenyegető veszedelmek 
elleni komoly küzdelem megindítására.

Nem ismerjük félre a veszedelmek' 
történelmi súlyosságát és tudjuk, hogy 
egyes emberek minden jószándéka sem 
képes azokat teljes mértékben elhárí
tani. De ma a magyar zsidóság hely
zetében mégis azt várnék, hogy azok 
emeljék fel szavukat a zsidóság igazai
nak védelmében, akiknek a felekezet 
ügye nem egyéni hiúságok és ambíciók 
legyezgetése, hanem szent hivatás és 
önzetlen hitvallás. Csak a valóban ön
zetlen, erkölcsi idealizmussal telt ve
zetés volna képes a zsidóság ügyének 
hatásosabb képviseletére. Ha ma a mar 
gyár zsidóság egzisztenciája sok pon
ton romokban hever, ha az ifjúság jö
vője és elhelyezkedése szinte kilátás
talan, úgy e. romlásért nem okolhatjuk 
csupán a külső viszonyokat — de o ; - 
nunk kell .azt a rendszert, azt a veze
tést, mely éveken keresztül bűnös op
portunizmussal és a jóllakottság olcsó 
.pt'mizmusával tétlen maradt a fenye
gető veszedelmeikkel szemben és sen> 
mit sem tett a közösség érdekeinek vé
delmére. hanem megelégedett egyes 
egyéni poziciók kiépítésével és védel
mével

A hiba abban a szellemben van. mely 
ezt a vezetést jellemezte. Könnyű ment
ség, hogv a viszonyok hatalmával szem
ben semmit sem lehet tenni. Igenis le
hetett volna és még a 'lehetetlent is 
meg kellett volna kísérelni. De ehhez 
nem olyan vezetésre van szükség, mely 
a maga egyéni érdekeit helyezi minde
nek fölé és korlátlan materializmusá
ban megveti és némaságra kárhoztatja 
a zsidó erkölcsiség és idealizmus hiva
tott hordozóit. Az utolsó évtized és 
különösen az utolsó évek pesti hitköz
ségi rezsimjei ezeket a régebben is fel
merült tendenciákat korlátlan uralomra 
segítették a legnagyobb magyar zy ló
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szervezet életében. A pesti hitközség, 
mely ma szinte a maga vállán hordja a 
magyar zsidóság egesz egzisztencajá; 
a legsívárabb fináncszellem jármába 
görnyedt. Adminisztrációja ma talán 
pontosabb és szakszerűbben kiépített, 
mint a régi időkben. De a szellem, 
mely ezt az imponálóan zakatoló gépe
zetet eltölti, a legsívárabb anyagiasság.

Minden magasabb szempontnak meg 
kell hajolnia a pénzügyi szükségességek 
előtt. A kasrüsz, a hitoktatás, az isko
lafenntartás döntő szempontjai pénz
ügyi, szinte üzleti szempontok. Hely
telen az ellenvetés, hogy a hitközségnek 
elsősorban a vallási, kulturális és jó
léti feladatainak teljesítésére szolgáló 
anyagi eszközök előteremtéséről kell 
gondoskodnia s hogy a súlyos idők a 
jövedelmi források fokozottabb igény
bevételét követelik meg. Az természe
tes. hogv a hitközségnek szüksége van 
bevetelekre. De a bevételek fokozására 

; nem alkalmas eszköz például a temp
lomi adományok adminisztratív lefog
lalása, az adózók intenciójával ellen
tétes célokra. Éppen ez az a financiális 
ridegség, mely sorvasztóan hat a hit
életre és végül még anyagiakban sem 
fizeti ki magát. Ugyanígy lehet és kell 
is beszélni az erkölcsi károsodásról, 
mely egres pontokon nincs arányban a 
csekély anyagi megtakarítással. Ha a 
maceszárúsítás körül egy kissé több te
ret engednének a testvéries belátásnak, 
az anyagi jövedelem talán valamivel 
kevesebb volna, de az erkölcsi nyere
ség megteremné a maga gyümölcsét — 
még az áldozatkészség felkeltésében is, 
tehát „üzletnek” sem volna rossz. 
Ugyanígy vagyunk az iskolákkal. Ho
gyan tudjunk lelkesedést kelteni iskola
ügyünk iránt, ha még abban is a rideg 
üzletiesség szelleme honosul meg. oly
annyira. hogy feláldozzák neki a leg
fontosabb és legtiszteletreméltóbb ha
gyományú iskoláknak fennállását is? 
Ne csodálkozzanak a buzgó, áldozatos 
szellem kihalásán, a spontán elevenen 
pezsgő felekezeti élet megmerevedésén, 
ha a központi igazgatásban ez a pénz
ügyi ridegség kerekedik felül. Súlyosan 
megbosszulja magát a felekezeti élet
ben, ha a macesz-ellátás, a gabella és 
annyi más ügy tisztán pénzügyi számí
tások középpontjába kerül. És ne vár
janak bizalmat a felekezeti közélettől, 
ha aránylag kis bevételi többletek ér
dekében folytonosan erkölcsi szempon
tokat áldoznak fel — oly többletek ér
dekében. melyekre semmi szükség 
nem volna, ha nem növelnék 
felelőtlen módon a vezéri propaganda 
sajtó- és agitációs rendelkezési alapjait. 
Igazabb propaganda volna egy kis szív 
a tandíj és macesz-osztás kérdésébe .. 

mint az aláírásgyűjtők napidíjai s a fö
lösleges felekezeti reklám-orgánumok 
búsás szubvenciói.

De mit is várjunk a zsidó szív és 
zsidó bensöség érvényesítésének szem
pontjából attól a vezetéstől, .amely a 
felekezet új alkotmányát is csak az 
adminisztratív központi hatalom körül
bástyázására igyekezett felhasználni ? 
Adómegosztás, unifikáció: mindezek az 
akciók a kérlelhetetlen fináncszellem 
térhódítását jelzik. Ezekben a célokban, 
úgy amint a mostani hitközségi veze
tők propagálják, semmi sincs, ami ma- 
gasabbrendű szempontokat szolgálna;

(

A német zsidóság helyzete 
változatlanul és kilátástalanul súlyos. Az 
antiszemita agitáció legújabb célja zsi
dókkal va'ó mindenféle gazdasági kap
csolatnak teljes megszűntetése. Nemcsak 
a Stiirmer és hasonló lapok folytatják a 
legélesebben gazdasági bojkottra irányuló 
propagandájukat de hivatalos színezetű 
folyóiratokban is. igy a NS-Beamtenzei- 
tunghan lehet olvasni cikkeket, melyek a 
zsidók teljes társadalmi kiközösítését 
célozzák. Ebben a lapban egy Mumm 
nevű hivatalnok inti hivatalnok-társa t, 
hogy zsidókkal, még az úgynevezett 
..tisztességes" zsidókkal sem tarthatnak 
fenn semmi társadalmi kapcsolatot: a hi
vatalos vagy üzleti érintkezésnek pedig 
a legszükségesebb mértékre kell szorít
koznia. A munkaügyi becsületbíróságok 
előtt nem-árja tanú nem hallgatható ki.

Az építő szív
A magyar zsidó felekezeti é’et súlyos 

megrázkódtatásai között egyre több he
lyen van szükség segítségre, egyre na
gyobb a segélytkérö nyomorúság, egyre 
ijesztőbb az elesettség. a lerongyolódás. 
Az izgatok, akik a társadalom bajainak 
orvoslását az antiszemitizmusban látják, 
akik azt hirdetik, hogy a társadalmi prob' 
lémákat a zsidóság bőrére kell meg
oldani, talán maguk sem tudják egész 
pontosan, hogy ma már a zsidóság széles 
rétegeinek helyzete maga is a legsú’yo- 
sabb társadalmi problémák egyik-.

E probléma megoldását nem várhat
juk felekezeti életünk mostani vezetőitől.

Tisztviselőnő lakótársul keres egyedül
álló úrileányt vagy úrinőt, akivel bér- | 
tehermentesítésem céljából, berendezett 
tágas, tiszta lakószobámat megoszthat
nám. Cim: Kertész-u 50. I e. 5 Találha- 
tó vagyok d. e 11-12-ig, e te 8-9 között 

egyedül: mozgatójuk a pénzügyi rideg
ség, mely elsorvasztja a felekezeti élet 
spontán bensőségét. így válnak lehet
ségessé az olyan megbocsáthatatlan hi
bák, mint amilyen a polgári iskolák 
megszűntetése, a felekezeti béke felelőt
len megbontása és az a megdöbbentő 
elvakultság, mely nem riad vissza még 
a templomépítés elleni akciótól sem. Eb
ben a szellemben nem szabad erkölcsi 
testületet vezetni. A zsidóság, mai tra
gikus helyzetében a belső megújhodás, a 
vezetés kiáltó hibáinak kiküszöbölése az 
első feladat, melynek teljesítése nélkül 
semmi javulást sem várhatunk.

Ha kiderül valamely tanúról hogy nem 
árja származású, vallomását a becsület
bíróság nem fogadhatja el.

Szélsőséges izgatás 
egyik centrális kérdésévé vált a romá
niai zsidó problémának, mióta a naciona
lista diákszervezetek marosvásárhely: 
kongresszusán nemcsak a zsidók és a 
magyarok, de általában a politikai ellen
felek ellen ’s súlyosan fenyegető hatá
rozatokat fogadtak el. A demokratikus 
Nemzeti Parasztpárt vezetői ismételten 
élesen állást foglaltak a terrorisztikus 
izgatás eíen. Tatarescu min'szterelnök 
ploestii beszédében élesen elítélte a val
lási és nyelvi kisebbségek elleni izgatást 
és határozottan kijelentette, hogy a kor
mány e'Ienáll a terrorsztikus törekvé
seknek. azonban a helyzet azóta sem 
enyhült.

Nincs hozzá módjuk, vagy idejük hogy 
a segítés he’yes módjait tanulmányozzák; 
tú’ságosan el vannak foglalva az adó
megosztási geográfiái és a hatalmi cent
ralizáció kérdéseinek tanulmányozásával.

A segítség igazi hordozói az önzetlen 
szívek. akik hatalmi mellékgondolatok 
nélkül, emberi és hittestvéri szolidaritás
ból sietnek a szükséget szervedök segít
ségére. A zsidó nőegyletek, a zsidó ember. 
I aráti intézni'nyék önzetlen munkása, 
azok akiknek vállán ma a válság áldoza
tainak megsegítése nyugszik.

A nyomorúság egyre nagyobb, a segít
ség is egyre nehezebb lesz. hisz ma olya
nok is segítségre szőrű’nak, akik azelőtt 
maguk is resztvettek a segítés munkájá
ban. 1 >v a zsidó szív még me’eg, még van 
érzése az elhagyottak és nyomorúltak 
számára. Az a t szta és nemes munka, 
me y • zsidó szociális intézményekben 
folyik na a fenyegetett zsidó cx’sztcn- 

ák utolsó menedék



ZSIDÓ ÉLET

Külső nyugalom, belső ellentétek 
Palesztinában

Az ostromállapot megszűnt, de az arabok sztrájkja még tart 
— Megismétlődő zavargások — Az áldozatok névsora

Az elmúlt héten bekövetkezett eny
hülés után ezen a héten újból feszültté 
vált a helyzet Palesztinában. Az ellen
tétek egyre inkább politikai színezetet 
nyernek, s a szinte véletlenül kirobbant 
ellenségeskedés ina ntár megszervezett 
akció formáját vette fel, melynek beval
lott célja, hogy a mandátumos kormányt 
bizonyos politikai követelések teljesíté
sére. elsősorban a zsidó bevándorlás 
megszüntetésére kényszerítse.

A most lefolyt héten nem voltak sú
lyosabb összeütközések. Jeruzsálemben 
az arabok nagy tüntetést rendeztek, mely
nek során a rendőrség beavatkozott, s 
többen a tüntetők és a rendőrök közül is 
megsebesültek. Jeruzsálem vegyes lakos
ságú negyedét az ott lakó zsidó csalá
dok elhagyták; az Éc Chajjim-jesivában 
helyezték el őket. A Musrara-negyed 
zsidó lakossága is elhagyta helyét és a 
zsidó negyedekbe költözött. Tragikus jele 
az elmérgesedett hangulatnak, hogy a 
Siralmak Falánál 'hosszú évek óta elő
ször nem látni zsidó imádkozőkat. Az 
elmu.it héten már nem gyűlt össze min- 
jatt az imához. Tel-Aviv is még mindig 
tele van ezernyi menekülttel.

A helyzet Haifában is súlyosbodott. 
A vegyes zsidó és arab lakosságú negye
dekben be kellett zárni a boltokat. Még 
aggasztóbb, hogy a zavargások átterjed
tek a mezőgazdasági kolóniákra, az 
Fittekre is; több helyütt iordultak elő dú- 
lások és gyújtogatások.

Az arab politikai vezetők a sztrájk 
végrehajtására koncentrálják erőfeszíté
seiket. Sztrájk-őrök támadják meg a 
íelláhkat, akik élelmiszereket visznek 
például a jeruzsálemi piacra. Végrehajt
ják a sztrájkot a jaffai kikötőben is. A 
tel-avivi „levantei mintavásár megnyi
tását meg lehetett ugyan tartani, de erő- 
teljes elövigyázati rendszabályokra volt 
szükség az áruk szállításánál.

A zsidó áldozatok eddigi névsora a 
következő: Friedmann Mordechai, Scliam- 
budall Dávid, Kornfeld Chaim, Frankéi 
Jicchak, Sozegoda Jisrael, Bischitzki 
Elieser, Schambarlet; Liebermami Jó
zsef, Colién Dániel, Prussak Jákob; Ra- 

’binoviisoh Jicchak. Scliimkovicz: Fried
mann Jisrael; Simontow Jehuda, Lewin- 
sohn Selig, Marisand Slomó. Garbi SIómó, 
jGhatzkiwitz Ghaim; Hadad Nalium. 
’Kischler Chaim. Kramer SIómó.

Az angol kormány magatartása nem 
/változott a zavargások kitörése óta. 

T.homas gyarmatügyi miniszter kijelen
tette az alsóházban, hogy a kormány 
nem hajlandó zsidó-arab kerekasztal- 
konferencia tartására. Waueliope főbiz
tos megismételte az arab sztrájkbizottság 
előtt a kormánynak azt a javaslatát,hogy 
az arabok menesszenek küldöttséget Lon
donba sérelmeik előadására. A sztrájk
bizottság ezt a javaslatot nem fogadta el 
és kijelentette, hogy mindenféle tárgya
lásra csak akkor hajlandó, ha a zsidó be
vándorlást előzetesen megszűntetik. A 
sztrájk így tovább folyik, és természe
tesen folytatódik az izgatás is, mely
nek célja a terror felidézése és az arab 
politikai követelések teljesítésének ki
erőszakolása. A kormány eddig semmi 
hajlandóságot nm mutat rá, hogy a ter-

Nem adjuk lei autonómiánkat!
Irta: Gesztes Ferenc, a budai hitközségi autonómia-párt elnöke.
A budai izr. hitközség képviselőtestü

letének mandátuma az idén lejár és az 
alapszabályok értelmében az új képvi
selőtestületet még ennek az évnek 
utolsó negyedében meg kell választa
nunk. A .döntés joga az ősválasztóké, 
5 nekik kell megmondani, hogy kikből 
álljon az új .képviselőtestület túlnyomó 
többsége, azokból-e, akik hűek a vallás 
hagyományaihoz, a tradíciókhoz, akik 
ragaszkodnak ennek a 800 éves nemes 
hitközségnek ősi alkotmányához, az ön
rendelkezési joghoz, a minden megkö
töttségtől mentes autonómiához, avagy 
tán azoké legyen a többség, akik ennek 
a hitközségnek végső pusztulását, a hit
élet elsorvadását, a zsidó kultúra ha
nyatlását, a vallással szembem közö
nyösség elhatalmasodását óhajtják a 
pesti hitközséggel való fúzió révén el
érni.

Az autonómia, vagyis önrendelkezési 
jog a mi esetünkben azt jelenti, hogy 
a saját portánkon magunk akarunk 
gazdálkodni, szabadon akarunk léleg- 
zeni, önálló, befolyásmentes hitközségi 
életet akarunk élni, magunk akarjuk 
rabbijainkat, tanítóinkat, kántorainkat, 
orvosainkat és minden funkcionári
usunkat megválasztani. A mi haladé 
irányzatú politikánk nem zárja ki. sőt 
kiegészíti, hogy míg egyrészt hűek le
szünk ősi vallásunk szent hagyományai-

Leszállitott áru utazás
Palesztinába 
a Tel-Aviv gőzösön 
Legkényelmesebb olcsó turistaulazás 

Amerikába 
egységes első osztályú óceán
járókon — Felvilágosítást ad a 

Palestine Shipping Go. Ltd., 
a Red Star Líne és az A. B. 
Líne magyarországi vezérkép

viselete, V., József-tér 8, 
Telelőn; 81-4-15.

roruak engedjen, azonban félő, hogy' a 
sztrájk és az agitáció folytatódása a 
helyzet újabb súlyosbodására fog ve
zetni. '* .

hoz és parancsolataihoz és a vallás ta
nításait átvisszük nemzedé.kről-nemze- 
dékre, addig szívünk bensőséges mele
gével ápoljuk a magyar hazához való 
törhetetlen ragaszkodást, hűséget és 
hirdetjük szószéken és iskolákban, min
denkor és mindenütt, hogy vérünk ve
rejtékével, megfeszített izommal és 
aggval utolsó leheletünkig azért dol
gozunk és küzdünk, hogy' ez a sokat 
szenvedett magyar haza régi fényét és 
dicsőségét visszanyerje, s imádkozunk, 
hogv a föld, melyben apáink csontjai 
porladoznak, bőséget árasszon minden 
magyar számára, hogy a nemzet gyara
podjék vagyonban és eszményekben, 
hogy a világ hatalmasai mielőbb meg
szüntessék azt az égbekiáltó igazság
talanságot, amit Magyarországgal elkö
vet tek.

Az ősválasztóknak nem lesz nehéz 
feladatuk, amikor az urnák elé állnak, 
nem lesz nehéz választani azok között, 
akik ennek a patinás hitközségnek to
vábbi fejlődését és gyarapodását és 
azok között, akik a pesti hitközségbe 
való beolvasztását, tehát pusztulását., 
minden jogától való megfosztását, kör
zetié való lefokozását óhajtják.

Mert nézzünk a dolgok mélyébe és 
minden elfogultságtól mentesen állapít
suk meg, vájjon fennforog-e a szűk- 

elmu.it
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sége annak, hogy Budát I esne’ ssze- 
ű'vasszák és ha , mivel ml . ; I
i. un fikád t, van-e egyetlen éli ga i- 
ható érve annak a mar kr.y i csapatnak, 
mely két évvel ezel tt s ha meg nem 

csájthatc ím. iást intézett hitkí zsé- 
gütts autonómiája ellen csali a 2rt. 
mert megkívánta a pesti hitk zség ve
zetősége hatalmi érdekelne' kiterjes - 
rése célja': ói.

Két éve iramár. hogy röpira: k'mi 
és a pest: hitközség sajt ;.l' ar. elitek 
zeit ferde megvilágítású tendencü zus 
cikkekkel. r. megfizetett űgymtktk- 
kel hatást akarnak gyak r ini hit' 
ségi tagjainkra oly irány! an, h gy ezek 
forduljanak el a budai hitközség srégi 
j gát az aut normától és csatlak - 
zanak a pesti hitközségbe Két c-sz- 
Knd alatt egyetlen helytáll grvet sarn 
tudtak a fúzió mellet: fel’. .r.r.itatr.i és 
a budai hiközség magas niv jú képvi- 
selőtestu.ete rr.ir.der. egyes közgyűlésen 
elvetette a fúzió g nd latát és hatal
mas többséggel szavaz tt bizalmat an
nak a fáradhatatlan tevékenységű el 1- 
iáróságnak. mely ár. Krisztit? er A l i: 
vezetése mellett 10 év ta : íratlan 
ügybuzgal mm? intézi ennek a k - 
ségnek az ügyeit. Két éve támadnak 
bennünket a pest hitközség megbízá
sál ■ 51 és számlájára és l ét ív alatt nem 
hogy tér: hódított v Ina hanem — 
erőnk tudatában — ::vika:: meg
váratjuk, a talaj kicsúsi :: a lábul 
alól és mi tudva, hogy az autót:'mitlh z 
ragaszk 1 híveknek csak a védekezés 
a feladatuk, ellentáma i sí a nem men
tünk át. Tevékeny ségünk - >ha sem ál
lott egy■ 1. ::: ::: :. udai ■ -
rek felvilágosításál ál. a valódi 
megismertetésé: 11.

Felvilágosítottul: hitfeleittket és kér 
szóval fordultunk h zajuk. : gy 
... k f a .U'.agóg .

cső és telelőtien Ígéreteknek. mert 
ha egy szer j g kát a inának :; . ' 
visszaszerezni igen nehé v Ina s ' - 
serű felél re ' “Sre :: ::: - m:m : il
lái zsidóság akk r. ha az ős 

megs ._ rét*  ren 1 Ikezés: j g egy 
iottán t is enge iné.

Nézzük meg m st m r 
az unifikác s párt rveit. an 
rom főcsoj ura sz! in ti

Az első, a mm -.: és -
kürtölték t égés; rs g i gy 
bu iái hív nem : m g
szűkkeretű és r.em rmgfe 
templ m hítatos rzéseil
gítésé: és a . m - : ■ : ::: „
mindig nincs mplomuk. I szem
ben a gazság a hogy Kris 
Adolf elnök 10 éves mű! idés 
átépítettev es megi .,

en m t 1 pitét iteme-
ietes ésiázat, teljesen itépítették és 
állandóan tíszittk az öntőház utcai 
■ emj lomot (a i lm új rg nát is állí- 

. : épít és alatt .111 és az s; i ün
nepekig ■.dicsér, elkészül a kelenföld- 
’ ,sy. si m. (turném ál :$ templom 
1 ül hellyel és el reláthat lag

.:: megí tezdik a ' ágymány >sí 
isk la és papiak építéséi is, melynek 
100 százalékig fedezetét képez: a már 
evekkel ezelőtt megvásárol: \ oly utca: 
telek értéke. Ugyancsak felépítik 
svábhegyi híveit kise' l-. de a viszo
nyoknak nagyon is megfelel templo
mé: melyn-k kékségeire márts 
lyes sszeg áll ren ielkezésre.

Második é 

de

egyszersmma : . ut- - 
kártyáiul udai Chevra Kadisa ál
lítólag s válságos helyzete. már t. i. 
annyiban, i: gy ezen az emberbaráti in
tézményen a hitközség nem tu i és nem 
akar segíteni. A Chevra átmeneti ne- 
hézséáeírtek túlztlsl a vitt feltárásával

. Cl' . , -
g , t fegy véréit, mert a hitközség a d - 
1 g természeténél fogva szívén viseli 
a Chevra ügyeit, s amik- 
mté nény nehéz helyzet e jut tt, a

zség majdnem 50.000 peng vei 
sietett segítségére, s ma a helyzet úgy 

h gy a chevra teljesen szanálv a . n 
régi tart isait visszafizeti, emberba- 

fela lat tinal leg- 
teijese ben megfelel, s nincs messze az

: i — i:: a Chevra kiváló elnöké
nek: Bír Géza min. aná cs snak s; .-

er. 2 
óicsztésér '.

:s

ez a -cva.o

•ze:::. aai:
s ezmeave:

.Vum ■ :7.;7.;
’7m7: avas.a: : a

71*. ■
tt najuü:

A

I -
S 2a .21

7:222: . no
iá a., a:: ,e

a

.c -

r.:vc. '.ha :.<7.etr.:r.v.
a =

n a i a- a.ar.a. 7.7.
- - f

:a.<ar.
arra a., a:

-

iskola a közeljövőben elkészüljön anél
kül. h gy a hittestvérek adóját egy fil
lérrel is felemelné. Ez tehát a defi
cites gazdák :dás eredménye! Az igaz, 
bog a c é. re. ■ e ondáse ke
maguk sem hitték el, de hát a stra
tégia 1 mánya megkívánta, hegy az 
s •áfaszi . . a-. . a -i zség ügye ■

ve' alaposan r.em foglalkozhatnak, elé- 
v-_- Irtlensége: szítson az elöljáróság 
Irán:, s rámutasson arra, hogy a hit
község majd válságba kerül, s a szám
lát az adózóknak kell rendezni.

Büszkén mutathatunk rá felvilágo
sítási munkánk eddigi eredményére, 
hogy :mmár nincs zsidó adófizetője 
Budának, alti felül ttekir. Nincs olyan 
hittestvérünk, aki elhiszi, hogy ők
r.en: .angyalai lennének a budai zsidó
ságnak. edenl en meggyőztük már a vá
lasztók ezreit, hogy a fúzió csak Pest 
érdekeit sz.’gélná. s ha sikerülne nekik 
Budát vazallusukká tenni, úgy az első

■ ; az , ttorr . s -
emelése lenne, mert a pest: hitközség 
vezet >sége r.m: azért agitál ellettünk és.
r.em azért szórja a kortespéazeket, 

gy r.ekür.k nagyol.':szabású intézmé
nyeink, templ .maink és iskoláink lé
gy . melyek áldásaiban miedenki ré- 
st^sülhcssen. har.em egyesegyedül azért 
: gy a! udai a iófizet fc pénzéből évén

ként iegalábl 100.000 pengőt a pesti 
adósság >k törlesztésére fordídjasse® és 
: <y hatalmi ténykedései: Budára is 
kiterjeszthesse, mert fáj neki, ha egy 
"a 'é . kt'.ct r. vagy tanítói, esetleg 
sametzi állás megüresedik és nem az 
. > választottjukat helyezhetik el.

Ha r.em ez volna a kizárólag.s cél. 
. >. r már rég fuzionáltak v Ina Ki á- 
nyával. amely a túlsó part •:: fekszik, 

• így u ián s agitá nának, mely tud
valevőleg szintén nagy Budapesthez 
artoztk. De nekik ezek a hitközségek 

r.em re..eret:, mer: ezek ■ ■. r.em lehet 
: fűzeset ^préselni, sőt — az is 

megtörténhetnék —h gy a házasságra 
rá kellene fizetni

Bu la tú «n : 7 7 sége velünk van 
■ ah gy a :■ zgyűléseken a szavazatok 

r tr.ttv.rÍriszét minden kérdésben 
aut sí mia pártja képviselte, úgy 

s e ítül meg v agy unt gy -. dve, hegy 
tsv. .•estu.vt: választások:a 

Buda sidósága elf >jtja a fúziós gon- 
lat :. mert ’ ízünk a bu iái hitköz

ség zs ságán n igyszerü inteHigen- 
erejében és önérze

tben és s ial <: tt . il bí; unk ab-
s : ,y ez a zsidó tra.ticic^kal te

tteti és lelkesített < sv ilaszt : ítx-r 
esterséges aka lályt és ter- 

: ■ f uz. ive, iit-zljlra viszi az auto- 
■ •- zászlóját.
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„Besúgták"
Hogy ápolják Sipországban 

rejtelmeiből
I. Előzmények:

Meghalt a dunapentelei tálmid ... A 
család nagy szegénységben maradt. Sú
lyos anyagi gondok, a mindennapi ke
nyér keserves gondjai szakadtak az öz
vegyre és leányaira. Nyugdíj nem volt 
és nincs. Mihez kezdjenek?!... Élő és 
vágott orthodox kóser baromfi, főkép liba 
és csirke eladásából tengetik nagyon 
szűkösen életüket. Kuncsaftokat pesti és 
vidéki rokonai szereztek nekik, köztük 
az egyik pesti rabbi felesége, aki na
gyon népszerű a maga körében. Apja is 
kiváló, nagytekintélyű orthodox rabbi 
volt, bátyja Pest egyik körülrajongott 
főpapja volt, akit férfikora delén, testi 
és szellem: szépségének teljében raga
dott el a halál. Nagy népszerűségét és 
az őszinte gyászt, amit ma is éreznek 
utána hívei, mutatja sírján a sok kő... 
Ez a papné — természetesen — legfőbb 
kötelességének tartotta, .hogy özvegy
asszony rokonát és annak árváit segítse. 
Szerzett is nckek vevőket, maga is tő
lük vásárolt.

II. Az eset:
Történt egy péntek reggelen... A 

pesti rabbi felesége épen a szombatra 
való előkészületekkel volt javában el
foglalva. libát bontott, amikor izgatott 
hangok csatája ütötte meg a tűiét. A 
hangzavar mind lliangosabb lett és egyre 
közeledett. Egyszer csak nyílik a kony
hája ajtaja és belép rajta a szoronga- 
tottság izgalmával, reszkető félelemben, 
könnyekkel a szemében a dunapentelei 
rokon-lány. Karján kosara, benne még 
1—2 vágott Pba. Mögötte egy jól meg
termett férfi alakja tiint fel. Detektívnek 
mutatkozott be. Velük jött 'harmadiknak 
egy kicsire termett emberke, akinek el- 
állítthatatlan feleselgetéséböl és hadoná
szásából a foglalkozásszerű ..figj elő 
vádáradata zúdult a szepegö leányra és 
az ámuló rabbinéra. A helyzetet a de
tektív magyarázta meg:

— Ez az ember azzal vádolja Önö
ket. hogy tulajdonképen nem a kisasz- 
szony árusítja a libákat, hanem hogy ö 
a tisztelendő asszony megbízásából adja 
el azokat.

A rabbitté elképed:
— Az én megbízásomból? Hiszen ma

gam is tőle vásárolok. Én szereztem 
meg neki vevőnek ezt. meg ezt. meg ezt.

a rabbinét 
az Egyakaratnak 

a popi tekintélyt ? — A vallásgondozás
— Keserű riport

Meg lehet őket kérdezni, kitől vásárol
nak.

— Nem igaz, én bizonyítani fogom, 
hogy a papné árusít, a papné — eröskö- 
dött a kis ember. Feljelentem...

III. A folytatása ?
A papnét a rendőrségre citálták, egy

szer, kétszer... sokszor. A szegény asz- 
szony nem mert az urának szólni, fél
tette az izgalmaktól. Inkább járta a ren
dőrséget. A tanuk is jöttek, a helyzet 
tisztázódott is. de a feljelentő hitközség 
— úgy látszik: az emberi kor legvégső 
határáig — újabb meg újabb tanúkat 
akar kihallgattatni.

A rabbitté végre nagy lépésre szánta 
cl magát. Elment a Síp utcába. Van ott 
valaki, aki ismeri őt és a családját, bol
dogult bátyjának, a kiváló főrabbinak is 
nagy tisztelője volt, most meg olyan ál
lásban van. hogy biztosan tehet valamit 
az igazság érdekében és megszabadít
hatja őt a kínos ügytől és a további zak
latásoktól.

Előadja az esetet, a tanúvallomáso
kat, a bizonyítékokat. Az illető úr kí
nosan feszeng, aztán így szói:

— Itt valami félreértésnek kell len
nie. Kérem, majd mindjárt elintézzük az

Mindenki a megfelelő helyen!
— Beszélgetés —

Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó
képű, állástalan tanár

— Min morfondíroz, tanár úr?
— Igazán semmi különösön nem 

jár az eszem, csak éppen azon tűnő
döm. hogy vájjon helyesen cselek
szünk-e mi zsidóit, ha önmagunkkal 
szemben elnézőbbek vagyunk és ha ön
magunktól nem követeljük meg ugyan
azt, amit másoktól a társadalmi igaz
ság és az erkölcsi világrend nevében 
a legszigorúbban megkövetelünk.

— Nem tudom, mire céloz, de sej
tem. hogy valami konkrét vád lappang 
a szavai mögött. Amit azonban így 
nagv általánosító formulában mondott, 
arra csak azt felelhetem, hogy bizony 
nagyon helytelen volna, ha úgy v Ina. 
amint mondja, hogy magunkkal szem
ben nem vagyunk olyan szigorúak, mint 
másokkal szemben. Ide hát mondja, nu 

ügyet. Bemegyünk az Elnök úrhoz. Tes
sék csak velem jönni.

Az elnök úr előszobájában leülteti a 
rabbinét. Tíz perc múlva kijön:

— Hát kérem az elnök úr maga is 
belátással van, de....

— Mi az, hogy de... Hát az apám, 
a bátyáin emléke semmi? A 'férjem papi 
tekintélye semmi? Az Istenért, hogy 
mondhatják, hogy: de... Aki tud a do
logról. mindenki szörnyiilködik és saj
nálja meghurcoltatásomat, csak éppen 
maguk nem tágítanak a hajszától, egy 
rabbi feleségének állandó és igazságta
lan zaklatásától?...

A rabbiné sírva fakadt.
— Magának igaza van tisztelendő 

asszonyom, véget is fogunk ennek vetni, 
csak éppen meg kell várnunk, míg az az 
úr. aki ebben az ügyben az utasítást 
adta hazaérkezik... Meg kell várni...

— Hát meddig tart ez? Meddig? 
Mikor jön 'haza?... Istenem, mikor már?

IV. Végakkord
Hát mi megkomponáljuk:
Itt mukkanni sem mer senki az Egy- 

akarat nélkül. A rossz nyelvek szerint’ 
még a Führer is csak az ö beleegyezésé
vel kihintheti el magát... Hogy mikor 
lesz itthon: ki tudja azt?! A tréfálkodó 
emberek azt mondják, hogy a megvert 
négus azért szaladt utána Palesztinába, 
hogy tanácskozzék vele, mert vele 
akarja megbeszélni, mit kell most egy 
ilyen nagy vereség után csinálnia? ...

És addig nem lesz vége a kóser liba, 
kóser csirke-pörnek ...

vart már megint a rovásunkon ?
— No semmi, semmi. Csak éppen az 

jutott eszembe, hogy amikor pl. ifjaink 
hiába kopogtatnak valami közszolgálati 
alkalmazásért a zsidó voltuk miatt visz- 
szavetik őket, ha egyébként a legki
tűnőbben képzettek is a szakmájukban, 
akkor elkeseredetten jajdulunk fel 
azon, hogy milyen igazságtalanság is 
az, ha az állásokra nem a rátermett
ség és képzettség szerint választják ki 
az embereket, hanem — teszem — a 
vallásuk szerint. Ellenben a legteljeseb
ben rendbenlévőnek találjuk azt. hogy 
pl. a felekezeti közéletben, mondjuk, a 
hitközségi pozíciók betöltésénél szintén 
nem a rátermettség és a hozzáértés 
szerint választják ki az embereket, ha
nem aszerint, hogy melyik párthoz,
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klikkhez, vagy üzleti érdekkörhöz tar
tozik. Ebből aztán nemcsak bosszantó, 
de mulatságos dolgok is alakulnak.

— Hát halljuk csak.
— Kérem, ha tetszik, szolgálhatok 

néhány kitűnő esettel. De előrebocsá
tom, nem teszek szordinót az ajkamra. 
Itt vannak pl. mindenekelőtt a hitköz
ség legfőbb oktatásügyi tisztségei. Nem 
beszélünk itt speciálisan a vallásoktatás 
jelenlegi vezetőjéről, aki nagy konzer
vatív vallási hagyomány kát őriz gyer
mekkorától s talán az egyetlen az elöl
járóságban, aki a maga személyére le
vonja az elöljárót tulajdonképen erköl
csileg kötelező vallástartó példaadás 
konzekvenciáit. De íme az általános ok
tatásügyi osztály élén sem pedagógus 
áll. hanem egy fiskális, aki mint ilyen 
egészen elsőrangú ugyan, sőt adó-, 
vám-, valuta-, és általános pénzügyek
ben nagy kapacitás is. de legjobban 
mégis az oktatásügyhöz ért. Ezt iga
zolja az is, hogy senki oly mélységes 
és meggyőződéses lenézéssel nem tudja 
,.kezelni” a tanárokat, mint ő. Azt hall
juk, hogy e szerepbetöltés elvi igazo
lása érdekében a tanárok most mozgal
mat indítottak, hogy valami viszonos
sági alapon ezentúl a hitközség valuta
problémákat középiskolai tanárokra, le
hetőleg filológus kra bízzon, mert ezzel 
az elv igazolást nyerne.

— Tó vicc. Különben, mit akar? Hi
szen kitűen betölti a helyét.

— Látja, direktor úr, ez az: ,,da liegt 
dér Hund begraben!” Nem bántó éllel 
mondom, de megkérdem, honnan veszi 
Ön azt a bátorságot, hogy ezt, mint 
a dologhoz hozzá nem értő, ilyen kate
gorikus határozottsággal megállapítsa 1 
Mert én az ellenkezőt állít m és a té
nyek engem igazolnak 1 Meg aztán nem
csak ebben az ügyosztályban van így 
a dolog. Van a hitközségnek pl. egv 
kórházi és egészségügyi ügyosztálya is. 
Kérdem, mi köze van a kórházügynek 
a tőzsdei határidőüzlethez és miért 
kell a kóitfiázi bizottság helyettes elnöki 
székébe egy — állatorvost ültetni? 
Hallatlanul szegény lehet ez a zsidó 
orvosi kar, ha pont erre a két helyre 
nem tudott megfelelően képzett és a 
szükséges tapasztalatokkal rendelkező 
orvost adni. Avagy talán úgy gondol
ják. hogy mert a zsidó kórházakban is 
sok oltó-anyagra van szükség, jó, ha a 
kórházi bizottság élére egy szérumvál
lalat állatorvos-vezetője kerül ? Aztán 
ott van pl. a kultúr-szociális ügyosztály 

Zárda utcai sírkőtelepem felmondása
miatt, ottani raktárkészletemet július végéig
mélyei ? e szállít ott ár on árusítom
Löwy J. Budán II. Fő-u. 79. Tel : 51-5-81. Telep: II. Zárda-u. 3. Margit krt. sarok

is. Mondja, kérem, hogyan jöttek rá 
arra, hogy ennek az ügyeihez legjob
ban egy hajózási szakember ért?! Jó 
ötlet! Elég a példa, vagy kell még? 
Mert még szolgálhatok! Ott van — 
no még egyet! — ott van a rabbikép
zés és rabbiszeminárium ügye. Hogy 
milyen legyen a helyes rabbiiképzcs, kik 
és mit és hogyan tanítsanak. — mit 
gondol: ki hivatott arra, hogy ebbe bele
szóljon, és hogy ennek megállapításá
ban döntő szava legyen? No, ki? Mit 
gondol? Nen tudja? Hát megmondom. 
Az, vagy azok, aki vagy akik minden 
tudomány, minden bölcseésg minden 
igazság és minden erkölcs, tehát min
den vallásnak is a csúcsát a kettős 
könyvvitelben és az erre épített hatalmi 
rendszerben látják. Es ha az ő vélemé
nyükkel nem talál egyezni ebben a kér
désben az ország, sőt esetleg a külföld 
legelső zsidó tudósainak és rabbijainak 
a véleménye, mit bizonyít ez? Csak azt, 
hogy véleménye elvégre olyannak is 
lehet a dologról, akinek nincs ugyan 
hatalma, de hozzáértése van. Érvénye
síteni azonban azt tudia a maga vé
leményét. akinek a hatalma a meggyő
ződésénél is nagyobb, mert meggyőző
dés esetleg nem is okvetlenül kell.

— Megint elemében van, csipkelődik 
kedve szerint. Nem zavarom a kedv
telésében. de azt az egyet megjegyzem, 
hogy nem mindig a diplomás ember 
a hozzáértő.

— Föltétlenül igaza van. de hozzá
teszem. hogy nem is okvetlenül hozzá
értő valaki csak azért, mert nincs dip
lomája. Meg, h gr nem okvetlen jó 
suszter az, aki jó szabó. — De. hogy 
visszatérjek oda. ahonnan kiindultam: 
hogyan követelheti a zsidóság, hogy or
szágos viszonylatban. a fclekezetcntúli 
vagy felekezeti életben, a.z emberek le
ró,érése képességeik, tamiliságuk s hoz
záértésük szerint történjék, — mert 
csak ez lehet igazságos —, ha ő maga 
a maga körében ennek az elvnek pon
tosan az ellenkezőiét követi a feleke
zeti közéletben? Ha igazságot követe
lünk a felekezeti életen kívül, akikor 
keressük és kövessük az igazságot a fe
lekezeti életen belül is. És a társadalmi 
igazság nemcsak azt követeli, hogy az 
élethez és a lét feltételekhez való jogot 
mindenkinek damus petiinusque vicis- 
s'm, hanem azt is, hogy mindenkit a 
a maga helyére.' Mert most Sípország
ban ennek az elvnek az ellenkezője ér
vényesül. Spectator.

Peterdi Andor:
„Őszi szélben vadmadár“

Mint őszi szélben vadmadár lebeg a 
költő lelke a világ felett. Előtte, mögötte 
nincsenek korlátok,, horizontja végtelen: 
a maga teljességében látja a világot. 
Pusztaiaké, nomád ősanyjának szertelen, 
szabad és mégis oly szolid leikéből sar
jadt lelke átrepült a Má-ba és az ajak, 
mely évezredek óta panaszolja az ember 
szenvedését, új panaszra nyílott. A pa
naszból vers lett, dal, sok vers, sok dal 
és ezeket küldi most azoknak a kevesek
nek. akiknek van még fülük a mások, a 
mindenki panasza, van még lelkűk, meg
érzésük versek számára, a kitűnő költő: 
Peterdi Andor.

Amit a világból a költő minden élet
megmozdulást meztelenre vetköztetö 
szeme lát, nem lehet Vigasztaló. A föld
kerekség minden rónáján kalászba szö
kött a termés és a bő aratás után mégis 
éhesek és nincstelenek várják a falat ke
nyérért. A vasszekrények mélyén garma
dában hever tétlenül a pénz, a föld mé
lyén a nyersanyag, cmbermilliók izmos 
karja hiába várja a munkára hivó szót 
és ezek a milliók éheznek. Gyári lányok 
serege tódul a komor, sötét műhely felé, 
a falak mögött szürke homály, kint pe
dig ragyog, virágzik, pompázik az erő
teljes tavasz. Szenved, nélkülöz, senyved 
ez az egész nemzedék, a költő nemze
déke: esett nemzedék — állapítja meg a 
költő, aki sem önmaga, sem embertársai 
számára nem talál csak egy vigaszt. Fi
gyelmezteti őket arra, amit ő oly mély
ségesen szeret: a természet ezer csodá
jára. Megmutatja nekünk a Balatont, 
amikor lelkendezve játszadozik és meg
mutatja akkor .amikor viharfelhőket ker
get hullámai fölött a szél, figyelmezteti 
a téli kertre, mely az ablaküvegen nyílik 
a tél ujja nyomán, a fákra amint bátran 
őrzik a tájat és hallgatják az idő lelké
nek beszédét, vadmadár dalát, elébiik 
álltja azt az ezernyi szépséget, melyet 
nem vehet el senkitől semmiféle hatalom, 
ha egyszer megtalálta a vigaszt bennük.

Csak ismertetni lehet ezt a verseskö
tetet. bírálatot mondani fölötte: nem ildo
mos. Peterdi Andor művészete a maga 
abszolút voltában csak regisztrálást tesz 
lehetővé és azt az ajánló kérést a költé
szet kedvelői számára: ismét egy vers
kötet a — sajnos — túlnagy termésben, 
melyben nemcsak versek vannak, hanem 
költészet, nem versiró írta, hanem költő. 
A kötetet Rudnay Gyula díszítette a szö
veghez kongeniálisan simuló illusztráci
ókkal. (h. s.)
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Ilyen legyen: “a mi rabbink", 
és ilyen: „a mi hívünk"

Az egyik községkerületi gyűlésen föl
merült a gondolat, hogy a rabbik mielőtt 
önálló eklézsába mennének, előbb men
jenek valami jobb hitközségbe, egy jobb 
pap mellé, hogy a Hilchót Ra'bbánutot 
megtanulják. A banketten azt inonja erre 
az egyik rabbi, hogy helyes, de a hit
községeket is kellene valami hitközség
képző iskolába adni, hogy megtanulják, 
hogyan viselkedjenek ők a papjaikkal 
szemben.

Van egy elbeszélés arról, hogy a ra- 
sekol azt mondja a rabbinak: Önnek egy 
ötödik kötet Sulchán Aruchot kellene ta
nulnia. hogyan kell bánni az emberekkel 
(mit Mensohen). Mire a rabbi: Nem ké
rem. egy hatodik kötet Sulchán Arudhot 
kellene tanulnom, hogyan kell bánni a 
nenj-emberekkel (mit Unmcnschen).

Lehetetlenség folyton a paptól kí
vánni kötelességeket, meg azt. hogy he
roikus erőfeszítéseket tegyen, amikor 
vele szemben a szeretetnek, a támoga
tásnak. a zsidó érzésnek szikrája se mu
tatkozik a hívek részéről. Legjobb el
gondolásait elgáncsolják. A világi tiszte
letbe!; méltóságok, akiknek támogatnlok 
kellene a rabbit működésében és olykor
olykor egy jó szót adni neki, sok he
lyütt ellenségesen állanak szemben pap
jaikkal és valósággal elkeserítik öl^t. 
Engedik nyomorogni aránylag gazdag 
hitközségekben, kiszolgáltatják őket a 
tiszteletlenek rosszindulatának.

66-ik M. kir. Államsorsjáték
Főnyeremény 
40.000 ar. P

17.000 nyeremény 250 000 ar P 
értékben 
Nyeremények: 
20 OOO ar. P 
10.000 ar, P 
2-szer (5.000 ar. P 
4-szer 2,(500 ar. P 
6-szor 2.000 ar. P 
10-szer 1.000 ar. P 

s még számos nagy és kisebb nyeremény, 
melyeket mind készpénzben fizetnek ki.

Húzás június 5 - é n
Sorsjegy árak :

Egész ar. P 3.— Fél ar. P1.50
Kapható minden sorsjegy főárúsitóná), 
valamint az összes dohánytözsdékben. 
Postai rendeléseket a pénz előzetes be
küldése után azonnal teljesít a Székes
fővárosi M. kir. Pénzügyigazgatóság.

Budapest, V.. Szalay-u. 10

Hallgasson el a kivételekre sandalító 
szemforgatás. Titus a történelem tanú
sága szerint mindenkihez jó volt, csak a 
zsidókhoz rossz. így hallok olyan zsidók
ról, akiknek szíve felnyílik a balsors ül
dözöttéinek jajkiáltására, mint a virág 
kellyihe nyári hajnalokon a harmat befo
gadására, akik 'jók, nemesek mindenkivel 
szemben, csak — a rabbijukról nyilat
koznak a frivol cinizmus kritikájával. 
Ha tehát folyton csak azt hangoztatják, 
milyen legyen a rabbi — Vajmoráru esz 
ohájjjehem báávaudó kősó — már csak 
a paritás kedvéért is mondjuk ki. hogy 
e fájdalmasan zord időben a hívő se le
gyen embertelen a papjához. Becsülje

Kerületek és nem központ!
Az itt közölt cikket az ,.E-g" 

1919. évi január 18-iki szántá
ban olvastuk és minthogy az 
ma is aktuális, érdemesnek tart
juk olvasóinkkal megismertein’. 
Ez a cikk elsőnek fog’a’kozik 
a hitközségi élet decentralizá
ciójának kérdésével, amit a 
pesti hitközség utóbb meg s 
valósított. De foglalkozik ez a 
dolgozat a Pest és Buda egye
sülésének kérdésével is, mely 
a kommunizmus előtti és utáni 
zavaros időkben annálfogva iz
gatta inkább a budai, mint a 
pesti lelkeket, mert Budának és 
a többi kisebb fővárosi hitköz
ségnek helyzete akkor kívána
tossá látszott tenni Buda nehéz 
anyagi viszonyai folytán az 
egyesülést. Viszont, miként a 
cikkíró magát kifejezi, Pestnek 
más gondja van most, mint az, 
hogy Budát, Óbudát és Kőbá
nyát finanszírozza. Az azóta el
telt 17 év alatt persze nagyot 
fordult a világ és Buda sorja 
is és most már Pestnek jött 
meg az étvágya a budai pe
csenyére.

Nem újkeletű a budapesti zsidóság 
azon óhajtása, hogy a pesti nagy hit
község vezetősége és képviselőtestülete 
teljesen felfrissittessék, hogy az igazi 
férfiak kerüljenek a megfelelő pozíci
ókba és a tespedésnek hosszú évei után 
bőséges termés fakadjon minden téren, 
ahol Magyarország első és legnagyobb 
hitközségére feladatok várnak.

A legközelebb megejtendő választá- 

meg, mert ezzel önmagát becsüli meg. 
Hallgasson rá. a zsidóságot és a vallá
sosságot propagáló törekvéseiben. Ha 
szerinte, a pap hibás is valamiben, bo
csásson meg neki és ne ítélje el, amíg 
bölcseink szerint a helyzetébe nem kép
zelte önmagát.

Ne beszéljünk folyton szabályról és 
törvényről, hanem beszéljünk a megbo
csátásról. mondá nekem egy vallásos 
fiatal leány. A hívünk ne legyen a pap 
papja, hanem hívő és ismerje cl, hogy 
csak akkor doigozhatik. működhetik, 
kormányozhat vezethet a pap, ha nem 
akadályozzák benne, ha nem taposnak 
rá. hanem a magasba emelik, mert ezzel 
magukat is emelik. „A gyűlölet viszályt 
gerjeszt és minden hibát elpalástol a 
szeretet.”

Egy rabbi.

soktól két irányban vár a közönség gyö
keres változást: az egyik a személy! s 
ez abból áll. hogy — tisztelet a kivétel
nek — a lehetőséghez képest csupa szel
lemileg és erkölcsileg egyaránt kiváló 
munkaerő kerüljön a kormányrúdhoz, el
lentétben a múlttá:, amikor a fclckezet 
legkiválóbbjainak szerény visszavonulá
sát. illetve tartózkodását felhasználva, 
többnyire egyébként igen derék, de csu
pán a .megtiszteltetés és ambíció szomjú
ságától vezetett férfiak neve került ki az 
urnából, rendszerint önjelöiés vagy ehez 
hasonló előkészületei alapján egy kis 
csoportnak, mely számítva a választók 
nagy tömegének közömbösségére, úgy
szólván kardcsapás nélkül és m ntegy 
kinevezésszerűen hozta be a maga tö
rekvő. de ugyancsak sokszor a feladat 
arányában gyönge embereit.

A másik szempont az. hogy a meg
változott korszellemre való tekintettel is 
miképen illeszkedjék bele a hitközség 
szorosan vett egyházi, valamint kulturá
lis és jótékonysági szerveivel a mai nagy 
időkbe.

Az „E-g" utóbbi számaiban olvastunk

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 
A B B A Z I A 
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komfortfái, teljes penzió
val olcsó árban! 
Prospektust küldünk! 

TELEFON ABBAZIA 376.
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már néhány érdekes nyilatkozatot. Le
gyen szabad tehát csekélységemnek, aki 
szintén már évtizedek óta foglalkozik a 
felekezet dolgaival, röviden kifejtenie, 
miként látja a jövő alakulását a személyi 
kérdések helyes elintézésének föltétele
zése mellett legjobban megoldva, az igaz 
útra terelve.

Annak okát, hogy a 'budapesti és fő
leg a balparti zsidóság, illetve hitközség 
a kívánatos súllyal és tekintéllyé’, nem 
bir, az elörebocsátottak szerint abban 
látom, hogy majdnem az összes pozíció
kat már hosszú idő óta igen szerény kon
cepciójú urak tartják elfoglalva, a val'ás- 
erkölcsi és általános erkölcsi lazaság 
pedig a túlságos centralizációban rejlik, 
mely előidézője annak, hogy kitűnő pap
jaink csak alkalmi funkcionáriusok, akik 
hitközségünk legkevesebb családját is
merik közelről, ezekkel az érintkezést 
nem keresik, a dolog természete szerint 
nem is kereshetik, s így hiányzik az a 
kapocs, mely a hitközség tagjait meleg 
egységbe összeforraszthatná. Nagy, tá
tongó templomok helyett minden kerü
letre kellene legalább egy templomnak 
jutni és minden templomnak legyen meg 
a saját külön papja, akinek egyénisége 
a közvetlenebb érintkezés révén sok 
száz meg száz olyan hitközségi tagnak 
érdeklődését keltené föl, vagy tartaná 
ébren, akiben a jóérzés egyébként meg
van. csak egy kis ösztönzésre szorul. A 
helyi érdekeltségek autonómiája magá
val hozná, hogy szélesebb rétegek nyil
váníthatnának érdeklődést a templom és 
a hitélet iránt, bizonyos családiasság 
fejlődnék ki az ugyanazon kerületben la
kók között és kölcsönös ellenőrzés ate- 
kintetben. hogy kik veszik ki részüket 
a munkából és adakozásból. A kerület 
papja keresse fel örömében és bánatá
ban a híveket, akiket magáénak tekint
het. holott a mai rendszer mellett az 
óriási nagy hitközség igazán csak egy 
nagy nyáj pásztor nélkül. Meg vagyok 
győződve, hogy a pesti hitközség papjai 
szívesen teljesítenék most ebben az 
irányban kötelességüket, de feszélyezve 
vannak: egymás között is és a közönség
gel szemben is.

Mily szép például a németországi 
templomokban, amikor valame'y gyász
eset után a templomban először megjele
nőknek a rabbi megy elébe, vigasztaló 
szavakkal. Az ilyen a'ka om mélyen bele
vésődik a leiekbe és ott állandó meleg
séget fakaszt.

Ezzel vélem, a részletek fejtegetésé
nek mellőzésével, megjelölni a főirányt, 
melyben hitközségeinknek állandóan és 
különösen a pesti nagy hitközségnek 
jövőben haladnia kell. Természetes te

hát. hogy nem helyeslem, sőt a legna
gyobb mértékben helytelenítem l.őbl 
Bertáim úrnak az ..E-g” december 22-iki 
számában kifejezett azt az óhajtását, 
hogy egyesítsük a fővárosi zsidóságot. 
Eltekintve ugyanis attól, hogy erre az 
egyesítésre egyáltalában semmi szükség 
nincsen s hogy a pesti nagy hitközség
nek most más gondjai vannak, mint a 
jobbparti két hitközséget, valam'nt a kő
bányait finanszírozni, nyilvánvaló, hogy 
ennek az egyesítésnek semmiféle prak
tikus eredménye nem lenne. Tessék él
hinni, hogy az egyesítés csak nagyobb 
adminisztrác ót és kisebb áttekinthetősé
get, nagyobb igényeket és kevesebb lehe
tőséget nyújtana. A budai, óbudai és kő
bányai hitközségek területén teljesítsék 
a hívek a rájuk váró kötelességeket, hi
szen, különösen a budai hitközség kebe
lében a tagok nagy számánál és az ott 
fe'halmozott nagy erkölcsi, szellemi és 
anyagi erőknél fogva megvan a nagy 
tettek lehetősége.

Igen nagy szükség van legjobb meg
győződésem szerint a decentralizációra 
és az ennek nyomán remélhető intenzí
vebb munkára más okból is. Hiszen csak 
a legnagyobbfokú rövidlátás nem akar 
tudomást venni arról, hogy ma már 
struccpolitika az egyház és állam elkü
lönítése elleti való agitáció. Ennek be 
kell következni s én nem féltem ettől 
a magyar zs dóságot. sőt még a talán 
leginkább érintett fővárosi zsidóságot 
sem. A hitoktatásnak az iskola keretében 
való erőszakolásával valami nagy ered
ményeket eddig sem értünk el. A.ho' a 
család és a nevelés szükségletének érezte 
és érzi a hitoktatást, ott igénybe veszik 
azt kényszer nélkül is. Ha a zsidó tudás
nak és vallástannak hetenként egy íz
ben két órán át való oktatásában csak 
azok fognak részt venni, akik ezt ön
ként teszik, ebből sokkal nagyobb haszna 
lesz a zsidó széliemnek és a felekezeti 
életnek, mint a kényszer alkalmazása 
mellett. Magától értetőd’k. hogy a hit
oktatásnak ez esetben kapcsolatba kell 
jutn a a keríi'eti templommal és a kerü
leti pappal, aki megbarátkozva az a'ája 
tartozó hívek nagyobb részével, agitá
ció nélkül is erkölcsi nyomást fog gya
korolni ezekre, hogy gyermekeiket val
lástanításban részesítsék. De bizonyára 
meglesz e téren is a hatása a bensőbb 
és közvetlenebb hitközségi é'etnek. me
lyet a kerületi autonómikus szervek meg 
fognak teremteni. Természetes, hogy a 
vallásoktatásnak díjmentesnek kell lenni, 
sőt jutalmak és ösztöndíjak segítségéve' 
még fokozni is keli az érdeklődést. Maca 
a hitoktatás pedig legyen az élet számára 
való. Minél kevesebbet kérünk a törté
nelemből és minél többet a liturgia és 

rítus belsőségéből és elevenségéből. Aki 
ezekben jártas, könnyebben és szíveseb
ben vesz részt a hitélet egyes megnyil
vánulásainál. mert nem jön zavarba és 
nem ke'I restelkednie. A nagyobb kerü
letekben több helyen is tarthatók ezek 
az önkéntes hittani kurzusok, hogy az 
ifjúságnak ne kelljen szabad idejében 
sok idővcsztéssel messzire távozni laká
sától.

Szomorú volna, ha a zsidóságot a kö
telező hitoktatás menthetné meg vagy 
tarthatná é'etben. De viszont kipróbált 
dolog és szomorú valóság, hogy ebben 
a felekezeti tekintetben annyira szétta
gozott országban a gyülölségnek első 
csirái az iskolában nyernek megtermé
kenyítést. sőt akárhányszor a hitokta
tás révén fakadnak még azokban a lel
kekben is. kik az ifjúság ártat’anságával 
nem is gondolnak arra, hogy ember és 
ember között más szempont szerint is 
lehet különbséget tenni, mint az, amely 
a jót a rossztól elválasztja.

Dr. Berényi Sándor (Budapest)

— Felhívás a szülőkhöz. Fe'hivjuk az. 
igen tisztelt szülőket, hogy ha gyerme
keik ház't inításra szorulnak, forduljanak 
egyesületünk titkárságához, ahol elemi, 
közép- és kereskedc'mi iskolások házi- 
t/mításában és egyes tárgyak (héber, 
bár-micvo. latin, német, zongora stb.) 
oktatásában jártas állásnélküli tanítók 
és tanárok csekély díjazás mel'ett állanak 
rcndc’kezésükrc. Orsz. Izr. Tanít egyesü
let (VII.. Wcsselény-u. 44. Telefon: 
44—0—85.).

— Az iskolaév vége közeledik és kez
dődik a gondos szidó nagy gondja, hogy 
melyik tanintézetbe, melyik internátusba 
adia gyermekét, milyen é'etpályát vá asz- 
SZon fiának, ’eányának. Most jelent meg 
az ..Intórnátusok tanintézetek részletes 
tájékoztató címtára'’ az I936—37. tan
évre. mely részletesen ismerteti a hazai 
oktatointézetek t és nevelőotthonokat 
Ezt a minden szíi’őnek nélkii'özhetetlen 
és rendkívül ügyesen összeá'lított tájé
koztatóit amely öt esztendő óta jelenik 
meg 20 filléres • portóbé’yeg beküldése 
elmében ingyen megküldi Erdős József 
hirdető irodája, Budapest V’I.; Teréz- 
körút 35.

— . Jótékonyság- vagy egzisztencia. 
teremtésT' címm 1 tart előadást a Cio
nista Szövetségben (Andrássv-út 67.) 
Elek Szilárd mérnök, május 13-án. szer
dán este 8 <'>rak<>r. Ugyanakkor és ugyan
olt Dal'os Árpád (Kispest): „Láng
oszlopok nyomán’' címmel tart előadást. 
Belépődíj nincs. -
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HÍREK

Május 9, szombat — Ijjar 17. (Hetisza
kasz : Emor, haftora : Vöhákohánim vöhálö- 
vijim, Ezekiel 47 f. 15 31 v . 4. Perek, 32 
Szöfira, szombat kimen : 7.50), — május 10. 
vasárnap — Ijjar 18 (33 Szöfira,Lag-boomer), 
május 11. hétfő — Ijjar 19 (34 Szöfira). — 
míjus 12, kedd — Ijjar 20 (35 Szöfira). — 
május 13, szerda —Ijjar 21 (36 Szöfira).— 
május 14. csütörtök — Ijjar 22 (37 Szöfira). - 
május 15. péntek — Ijjir 23 (szombat be
jöv.: 7.15, 38 Szöfira), — máius 16, szom
bat — Ijjar 24 (Hetiszakasz : Böhár-böchuk- 
kajszáj, hiflóra : Adosem ozi, Jeremiás 16 f 
19-17 f. 14 v, Ujholdhirde és, 5 Perek, 
39 Szöfira, szombat kimen. . 8.—). — má
jus 17, vasárnap — Ijjar 25 (40 Szöfira), — 
május 18, hétfő — Ijjar 26 (41 Szöfira), — 
május 19, kedd — Ijjar 27 (42 Szöíi-aj. — 
május 20, szerda —Ijjar 28 (43 Szöfira), — 
május 21, csütörtök — Ijjar 29 (erev rós 
chodes. om kippur koton, 44 Szöfira), — 
május 22, péntek — Szíván 1 (Ros-chodes, 
Szöfira 45, szombat bejöv.: 7.23)

— Kongr. községkeriileti elnökök ér
tekezlete. Az Izr. Orsz. Iroda elnöksége 
május 12-én délelőtt 11 órára értekez
letre hívta egybe a kongresszusi izr. köz_ 
ségkeriiletek elnökeit. Az értekezletén 
fogják újraválasztani az Izr. Orsz. Iroda 
elnökét és alelnökét is.

— A pesti clievra közgyűlése. A PesJ 
t'hevra Kadisa (Izr. Szentegylet) máius 
12-én. kedden d. u. 6 órakor VII. Er
zsébet körút 26. sz. a. alapítványi szék
házának földszinti dísztermében farija 
rendes évi közgyűlését a következő na
pirenddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 
1935. évi igazgatásra vonatkozó jeien‘és 
előterjesztése. 3. Az 1935. évi zárszá
madások megvizsgálására kiküldött bi
zottság jelentése. 4. Az 1936. évi költ
ségvetés tárgyalása. 5. Az 1936. évi 
számvizsgáló bizottság 7 tagjának megvá
lasztása. 6. Az alapszabályok 45.. 46.. 4*  . 
79. §-ainak módosítása.

_  A budai izr. hitközség templom
építkezésének bokrétaünnepe. \ budai 
izr. hitközség elöljárósága. Szent Imre 
városi körzetének vezetősége és a temp
lom építésére kiküldött bizottság tagjai 
Hamburger István én Novak Ede tervező 
műépítészek. Tyro’cr József mérnök, a 
munkások és a munkavezetők április
3o-án délután 5 órakor az építkezés szín
helyén bokrétaünnepet tartottak, amelyen 
Vető Sándor hitk. elöljáró, az építő 
bizottság elnöke, dr. Benoschofsky Imre 
főrabbi és dr Kriszhaber Adolf, a budai 
hitközség elnöke me’tattak a templom
építés vallási és erkölcsi jelentősegét.

Értesítjük tisztelt m

vevőinket hogy, S
VII., g

D0HÁNY-U.56I
szám alatt az újonnan El 
nyílt orth. Ití’D mészár- 
szék helyiségében saját K 
kezelésben 

fióküzletet I 
nyitottunk S 

ahol az összes füstölthus kü- I 
lönlegességek, finom felvágot- M 
tak, friss kolbászáruk és hús- I 
konzervek eredeti föüzleti I 
árban kaphatók. ja|

Skrek Lipót Rt. I 
orth. HM szalámi, kolbász I 

és konzervárugyár, 
BUDAPEST VII., DOB U 27. I 
FIÓKÜZLETEK: fi

VII , Baross tér 16. mi
VI , Nagymező utca 50. ||g

Központi vásárcsarnok.
VI. , Szondy utca 35.

VII. , Dohány utca 56. 
Miskolc, Nyíregyháza.

— Az ember harca a civilizáció rab
ságában. (Ösztön, kultúra, illúzió. Irta: 
, r Gartner Pál. Kiadja: Novak Rudolf 
és Társa Tudományos Könyvkiadóvá!- 
lalat Budapest.) Rendkívül érdekes. Ié- 
kgzetfojtó tempóban megirt mű. mely 
mindenki számára könnyen érthető stí
lusban olyan, a mindennapi életben elő
forduló kérdésekre adja meg a választ, 
melyek tekintetében eddig tanácstalanok 
voltak. A munka gazdag tartalmánál 
fogva tanulságos olvasmányul szolgál az 
olvasónak. A kiváló szerző könyvében 
a kultúra és civilizáció mindenki szá
mára kötelező törvényeinek az ember 
é'etösztön i. fantázia és illúzió világával 
való viszonyát boncolja a mincenttudő 
és mindentlátó idegorvos biztos kezével. 
Könyve az irodalom maradandó értéke, 
olvassuk cl mindannyian. A II. kiadás 
is igen szép kiállításban jelent meg. T44 
oh.al terjedelemben ára csak P 1.80.

-- Gerenday A. és Fia cég alapítási 
éve lapunkban megjelentésében szedési 
hiba következtében helytelenül jelent 
meg. Ez az országszerte ismert, hírneves 
síremlékmű gyár 1847-ben alakíttatott, 
tellát közel 90 esztendő óta áll fenn; mű
vészi és megbízható munkája révén pe
dig országos hírnévre tett szert.

— Az IMIT felolvasó ülése. Máius hó 
6-án, szerdán este tartotta az IMIT 
utolsó felolvasó ülését. Kóbor Tamás 
elnöki megnyitójában meghatott hangon 
emlékezett meg Székely Ferenc halálá
ról, aki mint magyar iró és mint az 
IMlT-nek fennállása óta egyik vezető 
tagja hervadhatatlan érdemeket szerzett, 
Maid Marcali Henrik egyetemi profesz- 
szor 80-ik születésnapja alkalmából tol
mácsolta a magyar történetírás mesteré
nek az IMIT jókívánságait. Üdvözölte 
dr. Szabolcsi Benczét is abból az alka
lomból, hogy a londoni Royal Asiatic 
Society rendes tagjává választotta. Dr. 
Naményi Ernő mély tudásra és nagy 
esztétikai műveltségre valló tanulmányá
ban a széderest képzőművészetét fejte
gette s az előadást vetitettképekkel il
lusztrálta. Dr. Szabolcsi Bencze a szé
derest zenéjének finom analízisét adta. 
Rózsa Vera énekmüvésznö a tárgykörbe 
vágó és különböző korokból származó 
dalokta mutatott be nagy tetszés mel
lett. A Pesti Izr. Hitközség dísztermét 
zsúfolásig megtöltő közönség lelkesen 
ünnepelte a szereplőket.

— A'pár Gitta a Budai Izr. Hitközség 
jótékonycélú hangversenyén. A Budai Izr. 
Hitközség a hívők évtizedes óhajának 
kíván eleget tenni, amidőn az istentisz
telet áhítatának emelésére a hitközség 
Öntöház-utcai főtemplomát, az itt vég
hezvitt átalakítási munkálatok betető
zéséül. orgonával szereli fel. Az ehhez 
szükséges költségeknek legalább részben 
való fedezése céljából május 10-én, va
sárnap este 8 órakor a „Budai Vigadó" 
összes termeiben hangversenyt rendez, 
amellyel egyszersmind főtemploma kiváló 
kar vezetőjének, Alpár Ignácnak tízéves 
szolgálati jubileumát akarja emlékeze
tessé tenni. A hangversenyen közremű
ködnek: Altpár Gitta, a világhírű ének
művésznő. Beregi Oszkár. Herz Lily 
zongoraművésznő és Rejtő Gábor gor
donkaművész. Belépőjegy 2—10 pengős 
árban kapható a .hitközség hivatali he
lyiségében (II., Fő-utca 12.) a hivatalos 
órák alatt d. e. 8—12 és d. u. 4—7 óráig. 
Felülfizetéseket a szent célra való te
kintettel a hitközség köszönettel fogad. 
Akik legalább 20 pengőt adományoznak, 
azoknak neveit az orgonában elhelye
zendő pergamentszerű okmányon is meg
örökítik. Adományok és a jegyek ára 
postabefizetési lapon is beküldhetők. A 
rendezőség, élén dr. Kriszhaber Adolf 
hitközségi elnök, Katona Gyula kultusz
elöljáró és Diósi Jenő főtitkár állanak.

— Házasság. Özv. Schlanger Berta
lanná Klári leánya május 10-én. vasár
nap (Lag-boómer napján) déli 1 órakor 
a budapesti Kazinczy utcai orthodox 
főtemplomban esküszik hűséget Rosen- 
berg Mátyásnak.
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— A Pesti lzr. Nöegylet és az Orsz. 
Izr. Leányárvaház jubileuma. Egyik leg
nagyobb és legtekintélyesebb jótékony
sági egyesületünk: a nagyszerű eredmé
nyekre és dicső múltra visszatekintő 
Pesti Izr. Nőegylet és az általa fenn
tartott Orsz. Izr. Leányárvaház most töl
tik be emberbaráti működésüknek 70-ik 
évét. A Pesti Izr. Nőegylet jelenlegi el
nökasszonya. Vészi Józseiné azzal a ben
sőséges kérelemmel fordul minden igaz 
emberbaráthoz, az egész társadalomihoz: 
járuljanak hozzá nemes adományaikkal 
az egyesület hét évt.zedes jubileuma al
kalmából a Leányárvaház jövőjének biz
tosításához és tegyék lehetővé, hogy 
apátlan-anyátlan kis védencei megtart
hassák meleg, biztos otthonukat és hogy 
abban elhelyezést nyerhessen az a sok 
otthontalan árva, akinek felvételért esdö 
szavát eddig anyagi eszközök híján nem 
lehetett meghallgatni. Az olyan egyesü
let, amely hét évtized alatt ilyen nagy
arányú szociális tevékenységet fejtett ki 
és a fájdalmas megpróbáltatások mély
pontjából fel tudta magát küzdeni és na
gyot alkotni, méltó a társadalom felka
rolására és legmesszebbmenő támogatá
sára.

— 3 — pengőért 40.(100.— pengőt nyer
het, ha részt vesz a 66-ik jótékonycélú 
államsorsiáték húzásán. A sorsjegyek 
kaphatók minden dohánytőzsdében, a 
pénz előzetes beküldése ellenében a Szé
kesfővárosi M. kir. Pénzügyigazgatóság
nál, Budapest, V., Sza’.ay-u. 10.. továbbá 
az osztálysorsiegy-főárusítóknál.

— A MINOSZ (Magyar Izr. Nöegyle- 
tek Orsz. Szövetsége) május 12-én, ked
den délelőtt fél 1 órakor a Pesti Izr. 
Hitközség székházában (VII.. Sip utca
12. II. em. díszterem) országos nagy
gyűléssel kapcsolatban tartja meg XIV. 
évi rendes közgyűlését.

— Negyven éves a VIII—IX. kér. izr. 
Nöegylet. A Rosenberg Sándorné elnök
sége alatt áldásosán működő budapesti 
VIII—IX. kér. Izr. Nőegylet ez évi ren
des közgyűlése keretében ünnepli fenn
állásának negyvenedik évfordulóját.

— Jótékonycélú uzsonna. Dr. Hevesi 
Simontté és dr. Hevesi Eerencné április 
29-én délután rendkívül látogatott jóté
konycélú uzsonnán látták vendégül a fő
város zsidó életének kiválóságait. Az 
uzsonna jelentős összeggel gyarapította 
a Rabbiképző és az Izr. Tanítóképző 
hallgatóik menzájának alapját.

— Avatóünnep. A Pesti Izr. Nöegylet 
által fenntartott Orsz. Izr. Leányárva
ház keretében létesült ..Testvérközös- 
ség"-csoportokat ünnepélyesen avatták 
fel ápr. 26-án a Leányárvaház templo
mában. A nagyszerű intézmény Vészi 

Józsefné elnökasszony és dr. Dénes La
jos főtitkár fáradhatatlan munkájának 
eredménye. Az ünnepségen Vészi Jó
zsefné elnökasszony, dr. Schwarz Mór 
rabbi. Abrah'ámsohn Manó és Kiéin Éliás 
fökántorok. Rótih Erzsi énekművésznő, 
Stroke Henrik tanítóképezdei tanár, to
vábbá az Izr. Tanítóképző Intézet és a 
Leányárvaház énekkara működtek közre 
nagy sikerrel.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület a napokban kezdte meg ezévi 
nyaraltatási akciójára vonatkozó munká
latait. Ez év nyarán ismét nagyszámú 
szegény gyermeket szándékozik elhe
lyezni a Balaton mellett és diósjenői 
(Nógrád m.) telepén, ailtol a gyermekek 4 
héten át részesülnek majd ingyenes el
látásban és gondozásban. Tekintettel 
azonban a súlyos gazdasági viszonyok 
folytán e’őállott helyzetre, a felvételre 
jelentkezők száma máris oly nagy, hogy 
az egyesület — szerény anyagi eszkö
zeivel — nem lesz képes minden reászo
ruló szegény gyermeket elhelyezni, ha
csak az áldozatkész közönség adomá
nyaival arra módot, nem nyújt. Bizalom
mal fordulunk ezért a mindenkor áldo
zatkész közönséghez, hogy adományaik
kal az idén is tegyék lehetővé a szegény, 
csenevész és vérszegény gyermekek nya- 
raltatását, hogy ez által legyengült szer
vezetük megerősödjék. Adományok küld
hetők az Angol Magyar Bankhoz, a Ma
gyar Általános Hitelbankhoz, vagy a 
Pesti Kereskedelmi Bank föintézetéhez, 
e lap kiadóhivatalához, vagy az egye
sület irodájába VII., Síp-utca 12.

— Budai Évkönyv. Dr. Beneschotsky 
Imre főrabbi és dr. Vidor Pál avatott 
szerkesztésében most jelenik meg a bu
dai hitközség kultúrális szakosztálya if
júsági csoportjának 1934—35. évi mŰKö- 
déséröl szóló évkönyv, amely a csoport 
hatodik évi sokoldalú munkásságáról 
számol be és az összejöveteleken el
hangzott előadások egy részét is közli.

— ..Mai Nemzedék" címen eleven, ér
dekes folyóirat indult meg Sass Irén, a 
tehetséges írónő szerkesztésében. A 
lap címében viseli programmját: a dol
gozó fiatalság lapja kíván lenni. Hisszük, 
hogy teljes sikerrel fogja betölteni vál
lalt hivatását.

Gerenday A. és Fia
Budapest, VIII., Fiumei út 7.

Művészi sírkövek
ALAPÍTVA 1847,

KÜLFÖLDI HÍREK
— Gyászhónap a palesztinai áldozatok 

emlékére. Jeruzsálemből jelentik, hogy 
az ottani főrabbinátus a palesztinai iz
galmak során életüket vesztett hittest
vérek emlékére egy havi gyászt rendelt 
el. amely alatt az összes zsinagógákban 
emlékezni és imádkozni fognak, a vér
tanúk neveinek felsorolásával.

— Zsidó orvosok világszövetsége, l el- 
Avivból jelentik, hogy a zsidó orvosok 
világkongresszusa, amelyen a zsidó or
vosok nagy számban jelentek meg, el
határozta a zsidó orvosok világszövet
ségének megalakítását. A kongresszus 
a jeruzsálemi héber egyetemen orvosi 
fakultást fog létesíteni.

— Dr. Freud ünneplése a jeruzsálemi 
egyetemen. Becsből jelentik, hogy dr. 
Freud Zsigmondot, a világhírű bécsi tu
dóst 80—ik születésnapja alkalmából a 
jeruzsálemi egyetemen is ünnepelni fog
ják, amelynek előcsarnokában a kiváló 
tudós mellszobrát fogják elhelyezni. Az 
ünneplő bizottság élén Einstein tanár, 
Stephan Zweig, dr. Braun egyetemi ta
nár, dr. Frankfurter udv. tanácsos, dr. 
Friedmann államtanácsos stb. állanak.

— Amerika és Kanada nem vesz részt 
a zsidó világkongresszuson. New-York- 
ból jelentik, hogy az Egyesült Államok 
és Kanada orthodox rabbijainak szövet
sége elhatározta, hogy nem vesz részt 
a Géniben tartandó zsidó világkongresz- 
szuson.

— Kivételek az angolországi vasár
napi munkaszünet a/ól. Londonból jelen
tik, hogy az angol alsóház legutóbb tör
vényjavaslatot fogadott el a vasárnapi 
kereskedelmi munkaszünet korlátozásá
ról. Az erről szóló bili ötödik pontja 
kimondja, hogy a vallástartó orthodox 
zsidók, akik szombaton zárva tartják 
üzleteiket, vasárnap kinyithatnak. A tör
vényjavaslatot 122 szóval 76 ellenében 
fogadták el.

— 1,000.000 iont Jeruzsálem történelmi 
emlékeinek fenntartására. Londonból je
lentik. hogy a „Daily Telegraph’’ inter
jút közül dr. Khalidi jeruzsálemi pol
gármesterrel, hogy mozgalmat indít a je
ruzsálemi ó-város ősi történeti emlékei
nek karbantartása érdekében és erre a 
célra egymillió fontot szeretne gyűjteni.

— Schaiom Ascht Nazarethben arabok 
támadták meg. Jeruzsálemből jelenik, 
hogy Schaiom Asch, a világhírű zsidó 
költőt, midőn a majdnem teljesen keresz
tény arabok lakta Nazareth-et akarta 
megtekinteni, arabok támadták meg. 
Autóiát kövekkel dobálták meg és a ki
váló költőt csak a rendőrség mentette 
meg kellemetlen helyzetéből.
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A szidta margójára
Emor

Irta: de. Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

•, Vökidástó ki esz Lechem. elóhov hu 
mákriv kódos jillője löchó ki kódos áiii 
hásem mökádischem — Te is szentnek 
tartsd öt, mert Istenednek kenyerét ö 
áldozza: szent legyen azért előtted, 
mert szent vagyok én, az Örökkévaló, 
a (ti. megszente’őtök/ — Megüzente- 
lötők“ — ez az utalás az előbbi szid- 
rának igéjére, amn-ly nemcsak az áldo- 
zártól, hanem a laikustól is szentsé
get követel: ..Szentek legyetek, mert 
szent vagyok én . . A teremtő Isten 
a népek sorsát kormányozó Isten, itt: 
szent ,Istfen. Mint a prizmán átszürő- 
dő napfény, az Örökkévaló fénye is a 
Tóra utján különböző színekre oszolva 
sugárzik felénk. Ö a Teremtő, aki al
kotta a világot, Ö a népek sorsának 
Intézője. Ö szabadította ki Izrael né
pét Egyiptomból — s Ö:: a Szent. 
Az Isten megíismerésqhek három gyö
nyörű forrása.

Örök dicsősége Izrai’nck, hogy \az 
Istenit szellemnek ismerte fel. Evvel 
az Istent maga fölé eme’te. ellentét
ben a pogány népekkel, ak k nemcsak 
magukhozi a’acsonyíiíották, liar^em ma
guk alá süllyesztették az Istent, holt 
alakká téve meg Öt Szellemnek ismer
te fel Izrael az Istent, aki erejével és 
hatámával átjárja, átfogja a minden- 
séget — evvel a megismerésnek, a fi
lozofikus belátásnak páratlan magas 
fokára emelve föl az Istent. Ennél to
vább nincs.

Hogy az Istent szentnek ismerte fel 
Izrael — evvel az etikának páratlan 
magasságára emelte fel. Magasztosabbat 
Istenről, mint az, hogy szent, elkép
zelni sem lehet. A szent átfogó fogalom 
egyesíti magában a legtisztábbnak, a 
legnemesebbnek, a legfenségesebbnek fo
galmát. Avval, hogy a Tóra az Istent 
teremtőnek mondja, a mindenhatóság 
trónjára emelte Öt föl avval, hogy 
szentnek mondja s az etikának trónjára 
emelte. Mindkettőből visszfény vetődik 
felénk. Abból, hogy az Isten a Terem
tő. megnyugtató harmónia árad a lélek
be — szemközt a mindenség titokzatos
ságával. Ez a rejtély nyugtalanította a 
lelkeket, úgy Izrael körében, mint azon 
kívül. Izrael -a Tere intővel4’ oldotta 
az meg, a görögök filozofálásával. Ab
ból meg. hogy az Isten szent, az eti
kának páratlanul mély forrása nyílik meg 
számunkra. Az Isten szent és az em
ber is, akinek lelke -egy parány, egy 
sugár az istenségből, 'egyen szent.

A vallás páratlanul fenséges tökélete- 
sedési ideált nyújt az embernek az Is
tenben Az Isten erkölcsi ideálul vetíti 
ki magát az emberi lé’ekbe s ennek az az 
üdvös hatása, hogy az isteni elvontsá
got mintegy tapasztalt valóságul éljük 
át a legnemesebb formában az Isten 
élménnyé elevenedik a lélekben. Az 
ateisták tagadják az Istenit mert Is
ten nekik nem pozitív ismeret, de el

Az Omer és a czadukeusok
Irta: Stern Lipót rabbi (Paris)

A Taimudban, a ..Mákajsz’: című 
traktátusban a következő, látszólag ne. 
hezne érthető tételt olvassuk: ..Rovo 
moncá; Mennyire oktalanok azok az 
emberek, akik hódolatteljesen állanak 
fel egy széfer-tóra előtt, de viszont nem 
tartjuk kívánatosnak, hogy tisztelettel 
álljunk fel a tóra tudósai előtt; a Tóra 
tudósai már csak azért is tiszteletet ér
demelnek. A Tóra előírja, hogv ha valaki 
megszeg egy vallási tilalmat. 40 ütés a 
büntetése, ezzel szemben jöttek a tudó
sok és úgy magyarázták a szöveget, hogy 
csak 39 ütést *ehet.  mérni egy- bűnözőre, 
így hát — mondja Rovo — nem log.kus 
az hogy a rabbikat nem illetik olyan 
megtiszteltetéssel, mint a Tórát magát. “ 
Eddig a Talmud idézett passzusa.

Nyilvánvaló, hogy ez a tétel igy egy
szerűen értelmezve nem egészen világos 
Mert mit is változtathat a rabbik érce
mén az a kis jelentőségű körülmény, 
hogy eggyel redukálták a büntető ütések 
számát? De egyébként is feltűnő az 
egész mondat. Szerény véleményünk sze
rint e passzust a következő módon lehet 
értelmezni, és épen ez a magyarázat 
adja meg a tál muci tételnek az aktuali
tást. Köztudomású az az ellenzékieske
dés. melyet a hírhedt czadukeusok tanú
sítottak annak idején a tradició és_ szó
beli tanhoz hűségesen ragaszkocó böl
cseinkkel szemben. Véget alig érő viták 
és háborúságok fo’ytak le a két irányzat 
hívei között. Természetszerűleg az igaz
ság győzött Izraelben. Izrael népe nem 
hajlott ,a tévtanok felé, hanem mai napig 
is hűséggel kitart a szóbeli tradició mel
lett és nemzedékröl-nemzedékre. évszá- 
zacok és évezeredeken keresztül hódo
lattal és tisztelettel viseltetik bölcs ta
nítói és vezetői iránt.

A czadukeusok ez irányban szenve
dett kudarcáról a ..Minochajsz- traktá
tus a következőket mondja: A czacü- 
keusok azt állították, hogy a Tóra szö
vegét csak betű szerint szabad fordí
tani és magyarázni. Semmiféle tradicio
nális magyarázatnak. — mondották. — 
nincs alapja. Az ómcrszámlálás és annak 
feláldozása például szerintük csak a 
szombatot követő napon kezdődhetik. 

NEUWIRTH TESTVÉREK Brilíáns.. ^szere^- , ezüst disztaxöyak,
órás és ékszerészek -—-—-—----------_ „ „ — gyertyatartok. mén-

Budapest, VI., Király-u 23. Tel.: 201-46. órák és tórafeisze- 
Briliáns, arany és ezüst beváltás. relesek nagy válasz-
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva. tékban----------------•

kerüli figyelmüket, hogy az Istenből su
gározó erkölcsi ideál, amelyhez ember- 
csiná’ta erkölcsi ideál soha sem érhet 
fel. mintiegy valósággá, pozitívummá 
sűrűsödik a hivő lelkében. Hogy pedig 
az Isten a népek sorsát intéző Isten, 
optimizmussal tölti el az emberi lelket: 
sorsa bármily szomorú s szánalmas, vé
gül jóra kell fordulnia, mert a jóságos 
Isten az intézője.

mert a szövegben ez áll: mimochorász 
ha-Sábbosz’’, a szombat másnapján te
hát az ómerszámlá’ás első napjának és 
a Sövuajsz-ünnepnek mindig vasárnapi 
napra kell esnie. Ezzel szemben bö'cseink 
a hagyomány alapján azt tanították, 
hogy a ..Sábbosz3-szó a Tórában nem
csak a szombatot, de általában véve pi
henőnapot jelent tehát jom-tov-ot (ün
nepet) is. A szöveg tehát úgy’ magvará
zandó. hogy Peszach-ünnep másnapján 
kell az ómerszámlálást megkezdeni

E kérdés körül különösen nagy vo’-t 
a háborúskodás. A viták során számta
lan többé-kevésbbé megdönthetetlen ér
veket hoztak fel bö’cseink de Iegekla- 
tánsabban a következő érv hatott. Esze
rint a Tóra azt mondja hogy Peszách 
és Sövüosz között öt ven napnak ke l 
lennie. Már most — bizonyították böl
cseink — ha az ómerszámlálás és a Sö
vüosz mindig vasárnap kzcödnék. akkor 
néha ötvennél több nap lenne a két ün
nep között. Világos tehát, hogv a hagyo
mány- tanítása helyes Ez az érvelés o’y 
nagy hatást gyakorolt, hogy- a czadu
keusok teljesen elvesztették a nép szim
pátiáját is és ünnepé avatták a diadal
mas vita napját és hosszú időn át meg 
is tartották ezt az ünnepet.

A czadukeusok nem fogadták el azt a 
hagyományos magyarázatot sem hogv a 
bűnt elkövető egyén 40. hanem 39 ütés
sel sujtassék, miután a Tórában kifeje
zetten 40 ütésről van szó és nem 30-ről 
Erre nézve a Rabbénu Osér kommentár
jában találunk egyszerű választ A Pö- 
szochim traktátus végén _  mondja _
nem egyszer talá’unk példát arra, hogy 
a kimondott szám nem egészen szó és 
betű szerint értendő. Ilyen az Ómer
számlálás is. Mennyit számo’unk mi? 
yxy-et. tehát 49 napot. És mit olyasunk 
a Tórában? Azt. hogy ..tiszpöru chami- 
sim jóm-. 50 napot számoljatok Ebből 
t\'idens. hogy- csakis a kerek szám ked
véért írták igy.

Ugyanez a helyzet a 39 ütéssel is. 
Amit a hagyomány tanít, hogy- 3o-et kell 
ütni a bűnösre az megáll és ha a Tóra 
’o-et ír. az csak az összeg kereksége 
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kedvéért íródott mely nem dezavuália a 
hagyomány tanítását. Rabbénu Oser 
egyébként erre még más pé'.dát is idéz

Rovo monda: Mily balgák az embe
rek. akik csak az írott Tóra előtt tiszte
legnek, ce az ezt tanító és igéit hirdető 
rabbijaikat megvetik mondván; hogy 
csak az írott Tóra az igazi de nem á‘l 
ez i rabbik hagyomány a’anián hozzá
fűzött magyarázataira. Alig a Tóra 40 
ütést parancsolt a rabbik esik 3O-et ta
nítanak. mire a balgák azt mondják, 
hogy ennek nincsen alapja. Pedig tud
hatják jól. hogy ugyanazon szövegben 
melyből bölcseink érvet merítettek táma
dt k ellem t i. az Ónnr-törvénv szöve
gében is lehet érvet ta. á’ni a szóban- 
iorgé) ellenvetés elén; azt az érvet, hogy 
a kt-rekszám a Tórában nem mindig szó 
és betű szerint értendő. Ne vonjuk 
hát kétségbe a hagyomány autoritását 
cs helyességét, hanem kövessük nagyja
ink szóbeli tanításait, amelynek eredete 
ugyanúgy a szináji hegyről való mint az 
írott 1 óra.. Őseink a szóbeli tant is köte
lezői eg váJalták. amidőn egyhangúlag 
kimondották; ..Xáásze vönismá” — gya_ 
korolni akarjuk az írott törvényeket és 
elfogadjuk azoknak tradicionális végre
hajtási utasítását.

SS’ECTAT ( )R 
aXOTES'ZÁBÓL

100.000 vagy 200.000?
Köztudomású, hogy a pesti hitközségi 

választás íényes — anyagi sikerrel zá
sé 1 őt es- 

tiilet: és elöljárói tisztségnek ;.t-szte- 
•etdíja* ’ több volt egyne.gyedmiTó pen
gőnél. Sokan találgattak vaiion m rc

- - ezt a nem jelentéktelen összeget 
lordítani Sípország kormánya? Vájjon 
‘ - e ' betegs riumot fogna 
belőle létesíteni, avagy talán a meg
szűntetett polgári iskolák helyett ebből 
az összegből fogják végre életre híva’ a 
zsidó kereskedelmi és ipariskolát? Nem 
tudták eltalá ni. A tötprengökön végre 
megkönyörütt a Führer, akinek érzékeny 
szive nem bírja el a töprengést, még a 
mások töprengését sem, tehát sietett ei- 

’áruini az édes t'tkot — Budának. Ezt 
a hatalmas összeget — így szói az üze
net — Budának szánta, még pedig a 
budai Irtközsév' választásra. Mert ö 
ebbe nagyon belefekszik. Vegyék tudo
másul. ha kell. 100.000 pengőve' is! (Az 
első üzenet ideién ugyanis még meg 
akart valamit spórolni a tartalékból). 
Amikor aztán Buda nem szédült el az 
első hírtől, jött a második javított és 
bővített kiadású üzenet: Ha kell. 200.000 
pengőt is áldoz a budai választás ered
ményének kikészítésére, de azt ki 
akarja készíteni! Budán általános Jeríi 
fogadta a nagy ienekedést. És csak egy 
kérdés izgatja most két: hát n 
is lesz tulajdonképpen: 100.000 vagy 
200.000?

Hová vezet a - tejut ?
Egyik kitűnő laptársunk egy kölcsön

vett jellemrajzzal szolgált peszachi szá
mában a magyar zsidóság egyik ,,ve- 
zető“ egyéniségéről. Ügy gondoljuk, 
hogy ha rászánta magát erre a kölcsön- 
vételre. — ő, aki pedig tagadhatatlanul 
mindig eredet: igyekszik lenni — akkor 
bizonyára a kölcsönvett jellemrajzot a 
legjobbnak, legtalálóbbnak tudja. És 
ahogy mi ismerjük az ö viszonyát a jel
lemrajz hőséhez, kétségtelenül az elis
merés adóját akarta ezzel leróni a kicsi
ből lett nagyság előtt. De akkor nem 
értjük legutóbbi számának a szerkeszői 
üzenetét. Hogy .,a mai világ neves dik
tátorai'- val példálózik — ez jó, ezt ért
jük. Hogy azok is ..primitív viszonyok 
között indultak el a csúcs télé" — ezt 
önmaga mentésére mondja? Hát miért 
kell mentegetőznie? Hát röstellnivaló az. 
ha valaki nem ezt a kerek erdőt, ha
nem a — te.iútat járja? A tejút, pláne, 
ha vajjal és tojással van kirakva, ké
nyes út. — de az emberek feje fölött 
vezet ei. A nap közelében ...

Amikor a pesti Chevra 
t eme t

Vasát lap délbeí... A rákoskeresztúri 
zsidó reme: '- szertartási ürmében a nagy 
gy ász 1 közönség soraiban csilit gó ka- 
: inatiszti rmisok. Hőst temetnek, 
zsidó hőst. Katz Zoltán többszörösen 
dekorált, rokkant tisztet. A család nem 
dúsk; a földi javakban, még III. osztályú 
temetés kö’tségefre sem tellett. De a 
végtisztességadást a Chevra nem a költ
ségek szerbit rendezte, hanem a — 
szive szerint Nagy meg jttség. nagy 

at ttság . az arc ikt és a katona
tisztek, .: bajtársak nagy megelégedett- 
ségge! áll.'.pítiák meg. hogy az elhunyt 
hősnek megadta a Chevra azt a fokát a 
tiszteletadásnak, amel egyaránt méltó 

catonáh z és n tgáh z a Chevrá- 
hoz is. Amikor a temetőből való kime
neti; - .i Clievra dicsérete szállt ajak- 
ról-a.it kra. az egyik keresztény 
tiszt megjegyezte:

— Én nem tudom, mi az a Chevra. de 
azt látom, hogy’ ott van szív és van be
csülete az érdemnek. Büszkék lehetnek 
rá a pesti zsidók.

Dr. Armand Kaminka bécsi rabbi 
— 7<l éves. A wieni kultuszihitközség ná- 
ius 9-én ünnepi istentiszteletet tart a leg
nagyobb bécsi templomban abból az al
kalomból. hogy dr. Armand Kaminka, a 
tudós bécsi rabbi 70-ik életévébe lép. 
Másnap, május 10-én az Allianz és a 
'■!. les Intézet - . - . • t tisz-
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JA koldus
UJEJSZKI KORNÉLTÓL-)

Az utcán, ablakom alatt
Kopott zsidó koldus haladt.

És házról házra ballagott,
Kérvén csekélyke falatot.

Ép e^y keresztény házhoz ér,
így szólnak hozzá: Nincs kenyér !

Zsidó küszöbje int felé.
De hirtelen kikerülé.

Kérdém csodálva : ,,Mi oka,
Hogy gyorsan siettél lova ?

Idegen ajtókon betérsz
Hittársadtól mit se kérsz ? ”

A koldus szólt: ,,Egy éneket
Mondok el most én neked.

Magam sem tudom, mikor volt.
Az arany egykor vándorolt.

Amint magában mendegél,
Jajszót visz őfelé a szél.

Kovácsmühely volt, semmi más.
Ahonnan hang ott a sirás.

Benéz az arany, hogy mi az.
Honnan ered a jaj s panasz ?

Az üllőn egy nagy vasdarab
Sir, jajgat, mint láncverte rab.

A kalapács ütéseit
Nem tűri, jajgat és sióit.

„Sírsz büszke vas ? Nem ismered
A kalapácsütéseket?

Lásd, irn az arany én vagyok,
Bókolnak nékem a nagyok.

A pöröly i én is ismerem.
De nem jajgattam sohasem.

Ah, hányszor suhintott le rám.
De azért néma volt a szám.

Pedig arany az én nevem
S urak hódolnak én nekem. " —

A vas a kalapács alól
Felsír s izzó kínjába szel:

..Ha téged üt, zúz a pöröly.
Ne zúgolódj, ne is porolj

Mert hozzád a vas idegen.
Azért hagy olyan hidegen.

De ő is vasból van, mint én.
Azért fáj, hogyha üt fel.m.

S nincs fájdalom, mely úgy gyötör,
Mint ha testvér testvérre tör!''

Fordította: FELEKI SÁNDOR

’J A katolikus UJEJSZKI Kornál (1823—1897 
Lengyelország egyik legkiválóbb költője volt. Ezen zsidó 
tárgyi verse, sajnos, most is aktuális. Mint a liberális 
eszmék hirdetőjének a lengyelek 1901-ben Lembergben 
szép emlékszob'ot állítottak a költőnek.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
KECSKEMÉT! VILMOS
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