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Az isteni kapcsolat 
Irta: dr. Rubinstein Mátyás 

szekszárdi főrabbi
,Tuda Halévi, a nagy költőfilozóf 

tanítása szerint a vallás legben
sőbb lényege: az isteni kapcsolat.

Az ember a legkiváltságosabb 
lény, „a teremtés koronája” kitün
tető elnevezést méltán viselő. Egye
dül ő van felruházva isteni lélek
kel. De ezért a kitüntetésért nagy 
árat is kell fizetnie. Az isteni lélek 
ajándékozásával a legsúlyosabb 
helyzetbe juttatott. Nem olyan 
egységes lény, mint a többi. Földi 
lény, mivolta: por — s isteni lélek 
lakozik benne. Polárisán ellentétes 
erőknek színtere ő, örökös harcok
nak küzdőtere. A földi benne a 
föld felé húzza, az égi benne az ég 
felé vonja. Az elé a súlyos feladat 
elé állítva tehát az ember, hogy a 
benne harcoló ellentétes hajlamo
kat összehangolva egymással, 
egyensúlyt teremtsen magában.

Nem mindig sikerült ez az em
bernek a történet tanúsága szerint. 
Egyszer az ember, megfeledkezve a 
talajról, amelyen élt, egész leikével 
az ég felé tekintett s a világtól el
forduló remeteségnek adta át ma
gát, egyszer meg teljesen megfe
ledkezve az égiekről, egész lényével 
a földieknek hódolt, sőt azoknak 
imádatában annyira ment, hogy 
emberi méltóságát elhomályosítóan 
orgiáknak karjaiba vetette magát.

Juda Halévi szerint a vallás az 
arany középútra kívánja terelni az 
embert. Minden szélsőségtől meg
óvandó őt, azt tanácsolja neki, 
hogy tartsa fenn a kapcsolatot Is
tennel. Ne szakadjon el a földtől, 
amelynek fia ő, hogy egész lényé
vel mintegy beleolvadjon az Is
tenbe, csak a kapcsolatot tartsa 
fenn Vele, de legalább a kapcsola
tot, mert isteni lélekkel felruházott 
lény s így illő s méltó az őhozzá.

Ennek az üdvhozó gondolatnak- 
szolgálatában áll a ros-hasónó.

Félelmetes napok
Irta: Prof. dr. Heller Bernit

Nisszó levovénu (Écha 3, 41), 
föl a szívekkel! Ez mindmáig Iz
rael ezreinek, millióinak érzése, 
amikor ros hasónó és jomkippur 
közeledik. Számosán akadnak so
rainkban, akik csupán ezen a há
rom napon kapcsolódnak bele a 
zsidó vallásos gyakorlatba. Sőt 
akadnak, akik akár könnyelmű
ségből, akár az élet súlyától ros- 
kasztva, megtagadták hitünket, 
elszakadtak a zsidóságtól de a 
jomkippurtól elszakadni nem bír
tak. Ma ez a három nap szinte 
próbaköve lett annak, vájjon va
laki még zsidó-e.

Zsidó naptárunkban csakugyan 
egész külön áll ez a két ünnep: 
minden egyéb ünnepünk vagy a 
természet szakaihoz, a földműve
lés munkálataihoz, vagy Izrael 
történelmének valamely mozza
natához, vagy pedig mindkettő
höz kapcsolódik. Ellenben roshas- 
sónót és jomkippurt sem a ter

Ros-hasónó voltaképen csak egy 
kalendáriumi dátum, mint egy tal- 
mudmester tanítja: „Tisri havában 
teremtette Isten a világot”, de a 
pánetikai zsidó gondolkodás, amely 
mindenben etikai momentumot ke
res („Siviszi hásém lönegdi szómid 
— Mindig Istent látom magam 
előtt”), a ros-hasónót etikai ün
neppé tette meg s ezt annál köny- 
nyebben, mert évfordulói jelentősé
génél fogva az élet elmúlására em
lékeztet. Azért lett a sófár hangja 
is, amely eredetileg bizonyos jel
adásokra szolgáló hangszer volr, 
szójátékszerüen etikai hanggá 
„Sápru máászéchem — Szépítsétek 
meg cselekedeteiteket!”

Az arany középútról, az egyedül 
üdvhozó útról letért embernek oda- 
harsogja ünnepünk: „Tösuvó”, térj 
meg, óh halandó s állítsd helyre a 

mészetnek, sem a történelemnek 
fordulása nem teremtette, hanem 
tisztára a vallásos lelki szükség 
sugalta: az a szükség, hogy szá
mot adjunk önmagunknak önma
gunkról, — hogy magunkba száll
junk.

S döntő példája ez a két ünnep 
annak a hatékony vallástörténel
mi ténynek, hogy a zsidóság val
lásos fejlődése korántsem zárult 
le a Szentíréssal, de még a mis- 
nával sem.

Tóránkban, ha eltekintünk az 
áldozatoktól és a rejtelmes bűn- 
bakküldéstöl, róshásónó a ria- 
dásnak, jómkippur pusztán az ön
sanyargatásnak az ünnepe.

De már a talmudban ezek a 
napok egész mély jelentőségük
ben állnak előttünk. Rós hasónó 
az ítélet napja lesz, amelyen a 
teremtmények elvonulnak terem
tőjük előtt, mint seregszemlekor 
a hadak a vezér előtt. Merész, ha- 

közted s Istened között meglazult 
kapcsolatot, mert csak ez teremthet 
benned lelki harmóniát, mert csak 
ez tarthat téged az élet labirintu
sában egyensúlyban.

Ebben az esztendőben a világ 
szomorú, borzalmas vérontásban s 
gyilkosságokban kéjelgő eseményei 
az éter hullámain külön sófárhan- 
gokat rezdítenek felénk: „Ne ve
szítsd el, oh ember, kapcsolatodat 
az Istennel, mert Isten nélkül el
veszti az ember irányítását a föl
dön, iránytűnélküli hajóként hány- 
kódik az élet örvényekkel teli ten
gerén s a vadállatnál is kegyetle
nebb. vérengzőbb vadállattá fajul.”

Értsük meg e sófárhangokat s a 
kapcsolat közöttünk s Isten között 
nem fog elhalványulni s az Isten 
dús áldásait fogja küldeni reánk a 
fölvirradt új esztendőben.



jnas képzelet feltárja az Eget, 
ahol Isten előtt három könyv nyí
lik: a javíthatatlanul bűnösöké, 
a kipróbált igazaké és az inga
dozóké. Ámde tannáink tisztában 
voltak vele, hogy ez a kép, tisz
tára kép. Helyesbbítik is: Az em
ber naponta, sőt óránként ítélet 
alá kerül (Rós hásónó 16a), hisz 
Jób (7, IS) is följajdul: mi az 
ember, hogy reggelenkint szem
ügyre veszed, hogy pillanaton- 
kint próbára teszed.

J ómkippur örömnap számba 
ment. Simon ben Gamliél hagyo
mányozza, hogy nem volt Izrael
nek vidámabb ünnepe, mint Ab 
hó 15. napja és mint Jómkippur. 
Ilyenkor Izrael leányai, fehérbe 
öltözve, valamennyien, nehogy a 
szegényeket megszégyenítsék, köl
csönkért ruhában, kimentek a 
szőlőkbe, táncoltak. miközben 
énekelték: fiatalemberek ne néz
zétek a szépséget, nézzétek a csa
ládot és a jámbor lelket. (Misna 
Tanait IV. 8, 26b).

Izrael leányainak igazuk volt: 
' j súlyosan félreérti a jómkippurt, 

aki gyász, szomorúság napjának 
tekinti: nem a levertségnek, ha
nem a fölemelkedésnek a napja, 
nem a sötétségé, hanem a meg
tisztulásé. De természetesen nem 
a napnak puszta érkezése és mú
lása hathat tisztítólag: a meg
előző év bűnei nem maguktól 
szállnak el. Számot kell adnunk 
maguknak a fogyatkozásainkról 
s el kell tökélnünk, hogy fölsza
badulunk alóluk. Jóma traktátus 
záró misnája fölülmúlhatatlan 
bölcsességgel tanítja, hogy aki el
bizakodik: „most vétkezem, majd 
megtérek”, annak nem lesz módja 
a megtérésre, aki elbizakodik: 
„vétkezem, hisz’ a jómkippur 
majd megengeszteli”, annak vét
két a jómkippur meg nem engesz
teli. Egyébként is a jómkippur 
csak azt engesztelheti meg, amit 
Isten ellen vétettünk; amit em
ber ellen elkövettünk, azt előbb 
embertársaink iránt jóvá kell 
tennünk.
. A félelmetes napok imarendje 
tökéletesen megfelel a jelentős 
alkalomnak. Imádkozunk, hogy 
minden teremtmény teljék meg 
tisztelettel a teremtője iránt, hogy 
az emberiség egy erkölcsös közös
séggé tökéletesedjék, hogy azok, 
akik Istent félik, Istent keresik, 
szégyent ne valljanak, hogy az 
igazak mind örüljenek, az egye- 
neslelkűek viduljanak, a jámbo
rok ujjongva ujjongjanak, — el

szólják széjjel minden gonoszság, 
minden igaztalanság. Jól figyel
jünk: nem a gonosztevők, az igaz
talanok pusztulásáért imádko
zunk, hanem a gonoszságnak, az 
igaztalanságnak megszűnéséért.

Tehát azért fohászkodunk, hogy 
minden gálád törekvés kudarcot

Ábrahám és Abimelech
Irta: Dr Kecskeméti Ármin egyetemi m. tanár, makói főrabbi

Ábrahám ősatyánk megesküdött 
Abimelechnek, a filiszteus feje
delemnek. — olvassuk az ünnepi 
tóraszakaszban — hogy époly jó 
lesz hozzá és országa népéhez, 
mint amily kegyesen bánt vele 
Abimelech. A Szentírás „eheszed”, 
a kegy viszonzásáról beszél, hogy 
Ábrahám és utódai legyenek majd 
hálásak a szerétéiért és jóságért, 
melyben részük volt.

A történetünk messze túlment 
Ábrahám esküjén: a zsidóság nem 
tette függővé a környezet bánás
módjától hazaszeretetét s áldozat
készségét, ő a népek „cheszed”-je 
nélkül is hűséges, megbízható 
volt. Példátlan önmegtagadás. A 
zsidót emberszámba se vették, 
jognak s szabadságnak morzsái 
is alig kerültek, de megalázottan, 
elnyomottságban is tűrt és hazá
jának tekintette az országot, mely 
befogadta. Keserves volt, fájó 
szégyen a politikai és társadalmi 
lefokozottság, de a zsidónak a 
nemzetekkel való érzelmi egysé
gét a szenvedések nem tudták 
megrendíteni.

A „eheszed” szó múltúnk min
den nyomorúságát kifejezi: ural
kodók, országnagyok kegyétől 
függött a zsidó sorsa; az irgalom 
olykor könnyített rajta, ha nem 
is mindig önzetlenül. Aztán új 
korszellem jött, felvilágosodás és 
emberszeretet, a nagy remények 
és a még nagyobb csalódások 
ideje. A „cheszed” kérdése, a hu
manizmus ügye' lett, a zsidóság 
helyzetének javítása, aztán az 
igazság követelménye. Ez a fej
lődés útja: mit kezdetben aján
dékkép kapott a zsidó, később 
megillette, mint bárki mást — az 
emberi és polgári jog. Törvénybe 
is iktatták a zsidónak polgári jog
egyenlőségét. A zsidó nem „ehe- 
szed”-re gondol, nem könyörado- 
mányt kér, midőn az érvényesü
léshez való jogát hangoztatja: 
igénye a törvény szellemével s 
betűjével teljes .összhangban van.

A bibliai elbeszélésben Ábra- 

valljon, hogy minden nemesér
zésű ember, ha zsidó, ha nem 
zsidó, megbecsültessék, hogy Is
ten minden teremtménye találja 
meg az útját teremtő Istenéhez. 
A félelmetes napok tefillájában 
ekép méltón visszhangzik prófé
táink legfönségesebb hirdetése.

nek," hogy a szolgái elvették tőle 
a kutat, melyet nem nélkülözhet 
a létfenntartásában. A filiszteus 
fejedelem belátja, hogy Ábrahám
nak igaza van, mentegetődzik is 
a történtek miatt, igazságot tesz 
a zsidó pátriárkának, Ábrahám 
hozzájut a kúthoz.

Ezt szeretné már a zsidóság is, 
hogy visszaadják neki a „kuta
kat”, a megélhetés forrásait, hogy 
ne zárják el a zsidót a kenyértől 
és pozíciótól, ha rátermett a hi
vatására. Mind nehezebb feladat 
hárul a zsidóság létérdekeinek 
szószólóira, hogy megszüntessék 
a túlkapást. méltatlanságokat, 
melyek a zsidó megélhetését bi
zonytalanná, sőt lehetetlenné te
szik. Napról-napra több teret ve
szít a zsidó. Jó volna már a szel
lemében is újévet köszönteni, a 
türelem és megértés világít, mely 
minden tehetségnek, tudásnak, 
szellemi és erkölcsi hivatottság- 
nak elismeri a jussát.

Isten bibliás vándornépe 
Jöttünk: bátyusán, fütyürészve, 
Sorúnkon hoztuk szent századok

[ porát, 
Isten bibliás vándornépe 
S: lelkünk fényétől színesült a

[Világ.

Szívünkben: ősi színek, álmok, 
Előttünk: gyilkos, fertőző uralom. 
S nem az Élet várt ránk: vak, álnok 
Alantot ösztönök baljós ugaron.

Kalmárnép — mondták s
[ elhúzódtak, 

Alomtalan lelkek a Világ-ködön. 
Almaik fogytán gúnyolódtak.
S álmainkat meglopták

[ gyűlölködőn! 
Megvetettek, de titkon irigyeltek, 
S vágóhídra vittek, mint a

[ gödölyét! 
Bűnbak lett kezükben az Isteni

[ Gyermek 
S jajszavától megborzongott a

[Sötét...



ZSIDÓ ÉLET

Magyar zsidók
Ir'a : Hartstein Lajos, az Orth.

Harstein Lajost, az Ortho- 
dox Központi Iroda nagyte
kintélyű ügyv. elnökét, aki a 
„Zsidó Élet” megindulása óta 
e lap hasábjain fejtette ki 
nézeteit a magyar orthodoxia 
aktuális kérdéseiben, meg
kértük: tájékoztassa olvasó
inkat a Szentföldön most le
játszódó sorsdöntő esemé
nyek tekintetében. Sajnála
tos^ betegsége, mely hosszabb 
idő óta távoltartja az ortho
doxia irányításában való ak
tívabb közreműködéstől, le
hetetlenné tette számára ez
úttal kérésünk teljesítését, 
de felhívta figyelmünket a 
szentföldi kérdésben régeb
ben szerkesztőnk „Zsidó Év- 
könyv”-ében megjelent cik
kére, amelyet íme itt közlünk 
szószerinti szövegében:

Általában Palesztinának neve
zik a Szentföldet. Ez elnevezés 
csak nemtudásból, vagy irigy 
.rosszakaratból származhatik. Hi - 
szén a filiszteusoknak vajmi kevés 
közük volt a Szentföldhöz. Az or
szág őstörténelmi birtoklói és la
kói tiz külön törzsből állottak 
ugyan, de Kanaán gyűjtőnév alatt 
szerepeltek és Kanaán országának 
nevezi a szentírás is az országot. 
Amidőn a Mindenség Teremtője 
ezt az országot ősapáinknak aján
dékozta és Jósua alatt a zsidók azt 
birtokukba is vették, „Ereez Jisz- 
roél”, „Izráel országa” nevet ka
pott, Jákob ősapánk dicsőségesen 
szerzett második neve után. De ne
vezték „Ereez hakdósu”-nak Szent
földnek is. A „kodaus” (szent) jel
zés ez esetben is nem a közönséges 
felfogás szerint értendő. Nagy 
mestereink, köztük Nachmanidesz a 
„kedósim tihju” (szentek legyetek) 
felsőbb utasítást olykép értelmezik 
hogy legyetek elkülönítve. . elvű ■ 
lasztva. Izrael földje addig Szent 
föld, vagy fordítva, a Szentföld 
addig Izrael földje, míg a többi 
országoktól el van különítve. 
Ugyanis a valláshoz hű zsidóság 
sarkalatos bitelvei szerint, a mi 
szent Tóránk 613 pozitív és negatív 
vallásparancsa örökké kötelező es 
megváltozhatalan. Ezek közül 
azonban nagy számban vannak 
olyanok, amelyek csak Izrael föld
jén kötelezők és gyakorlandók. 
Például a földnek minden hetedik 
évben parlagon és bárkinek szabad 
használatára hagyása az u. n. 
„smitó” év az összes termények
nek egy tizede és egy ötvened ré
sze a „Máászor” és a „Terumo”,

a Szentföldön
Izr. Közponli Iroda ügyv, elnöke.

amit le kellett róni. Ezek és ezek
hez. hasonló nagyszámú külön kö
telezettségek és vallási parancsok, 
amelyek csak a szabatosan körül
írt határok közti Izrael országa, il
letve az azon lakó zsidókra vonat
koztak, teszik ezt az országot a vi
lág többi részétől elkülönítetté: 
Ereez Jiszroellá és ebből eredt az 
elnevezés, hogy „Ereez hakdósu”. 
Mihelyt az azt lakó és birtokló iz
raeliták az elkülönítési törvénye
ket nem tartották be, a szent Tóra 
és az összes próféták előző figyel
meztetése és jóslása szerint az iz
raeliták uralma ott megszűnt, mert 
nem volt többé szent föld. Vallás 
szerint végtelen tévedésben van
nak azok, akik ott az egykori 
Izraeliták országában „Ereez hak- 
dósu”-ban zsidó államot, vagy 
akár csak zsidó otthont is akarnak 
létesíteni a vallási alapelvek be
tartása nélkül. Az e földre és or
szágra vonatkozó vallási paran
csok szigorú betartása nélkül, úgy 
mint évezredek előtt, a föld ki
fogja őket onnét vetni, miként Ír
va vagyon: „vekuu hoórecz esz- 
chem”. A vallás szigorú betartása 
nélkül sohasem fog sikerülni, hogy 
ezt az országot zsidók bírják, de 
meg e feltétel mellett is csak egy 
általunk nem ismert időpont meg
érkeztével, midőn a világon szét
szórt zsidóság régi bűneit leveze
kelvén. a száműzetésekor rá rótt 
misszióját befejezte. Akkor jönni 
fog a vallási hitelveink szerint 
várva-várt „Messiás”, aki az egész 
emberiséget az egy igaz vallásra 
fogja téríteni és egy egységes tisz
ta nyelv mellett a világ örökös bé
kéjét fogja megteremteni.

A kulturállamok ősi vallásának 
hívei: zsidók, keresztények és mo
hamedánok. az ősi zsidóság földjét 
a most tévesen, az őskorban va
laha néhány városkát birtokló es 
azóta teljesen kipusztult .elveszett 
filiszteusok után Palesztinának 
nevezett országot Szentföldnek ne
vezik és tartják. Mind e vallások 
követői számára történelmi szent 
emlékek és véres küzdelmek avat
ták szentté ezt a földet. Az ősi 
zsidó vallás hű követőire nézve, 
habár az ősök ottlakása, sírhelyei, 
szent temploma és annak még mai 
napig fennmaradt egyes romjai, 
valamint a szent próféták kinyi
latkoztatásának helyei és e dicső
séges őskor önállóságának emléke

ébreszti a szeretetet és érdeklődést 
e földhöz, de ahhoz való mélységes 
ragaszkodása mégis mély és fon
tos vallási okokból ered.

A zsidó vallás tudvalevőleg ösz- 
szesen 613 vallási parancsot foglal 
magában. Ezek minden zsidóra 
kötelezők. És habár vannak köztük 
némelyek, melyeket csak a kolia- 
nita vagy levita, esetleg csak a 
„Jiszróél” teljesíthet, de összesé- 
giikben a zsidó vallás követői 
mindannyit teljesítik, tehát mivel 
— hogy úgy mondjuk: egyetemle
ges felelősség elve alapján állanak, 
olybá megy, mintha mindenki kü
lön az összes vallási parancsokat 
teljesítette volna. Azonban a val
lási parancsok egy hányada csak 
azokra vonatkozik és csak azok ál
tal teljesíthető, kik a Szentföldön 
laknak és tartózkodnak. Ezért te
hát nemcsak a Szentföld iránti ke
gyeletből, de elsősorban és főleg, 
hogy az összes vallási parancsok 
megtarthatók legyenek és tényleg 
meg is tartsák, ősidők óta vándo
roltak oda nagytudományú és ma
gukat kizárólag a vallási élet 
folytatására elhatározó zsidók. És 
így, bár a világ minden táján lakó 
zsidóhitiiek közül még a legvallá
sosabb sem tarthatja meg összes 
vallásparancsokat, volt és maradt 
egy hely, ahol azokat pontosan be
tartották. A mi nagy mesterünk: 
„Rambam” (Majmonidesz) a cse
lekvő parancsok 153-ikáról meg
állapítja. hogy bár a diaszpórában 
lakó zsidók az újholdakat (Ros 
Chódes) és az ünnepek napjait a 
megállapított számítási kulcs sze
rint számítják ki, vallási érvé
nyességüket csak a Szentföldön 
lakó vallástudósok, „besz-dinek”- 
nek előírt eljárás után szerzik
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meg. Ennek alapján megdönthe
tetlen tényként állapítja meg a 
nagyhírű Chájisz Mózes rabbi 
„Éle mászó” című könyvében, hogy 
amennyiben bekövetkezhetnék az a 
kizárt eset, hogy a Szentföldön 
zsidó valástudósok egyáltalán nem 
laknának,ott „besz-din” nem lenne, 
a többi országok zsidóságra nézve 
kétségessé válnék, hogy a vallási 
ünnepeket megtarthatják-e. ' Ezt 
országunk legnagyobb vallástu
dósa, a „Chaszam Szófer” vallási 
döntvényként szögezi le.

Mindez okok serkentették közel 
kétezer év óta különösen a vallás
tudósokat a Szentföldre való ki
vándorlásra, de ez tette egyszers
mind vallási és erkölcsi kötelessé
gévé a többi zsidó vallásunknak, 
hogy az oda e vallási hivatás tel
jesítése céljából kivándorolt tudó
sok megélhetését legmesszebbmenő 
műdön biztosítsák. A támogatók 
nemcsak lehetővé tették azt. hogy 
a Szentföldön való tartózkodástól 
feltételezett vallási . parancsokat 
betartsák, de az anyagi hozzájáru
lás által ők maguk is részesek let
tek a teljesítésben, mint Jiszosz- 
ehor és Zebulon.

A középkorban, amidőn a Szent
földön való tartózkodás nagyon 
veszélyes, az odautazás majdnem 
lehetetlen volt, csak nagyon kis 
csoportból álló zsidó kolóniák vol
tak ott. Ennek a néhány embernek 
segélyezése, az egész világ zsidósá
gának nem is okozott gondot. 
Amikor a viszonyok jobbra for
dultak, az ott tartózkodás nem 
volt többé veszélyes és az utazás 
is könnyebb lett, mind többen 
szentelték magukat ott kizárólag 
a vallásos életnek. Ezek megélhe
tésének biztosítása már nagyobb 
gondot okozott. Minden országból 
nagyobb tömegek érkeztek oda. 
akik azon országok szerint, ahon
nan származtak, kezdtek ott külön 
külön Csoportosulni és származási 
helyük, országuktól vett elnevezés 
szerint önálló hitközségekké egye
sülni. A Magyarországból odavan- 
doroltakat, akikhez csekély szá
mukra való tekintettel az Auszt
riából kivándorlottak is csatlakoz
tak, a török kormány autonóm tes
tületnek ismerte el, ezek ottani 
konzulátusunk védelme alatt az 
egész Szentföldre kiterjedőleg, 
mint magyar önálló egyesült hit
község szervezkedtek. A világhá
borúig külön osztrák-magyar pos
tájuk és bélyegük is volt.

Mintegy 200 év előtt országunk 
nagy zsidó vallástudósai és világi 

vezetői a Szentföldre vándorolt 
hazánkfiai megélhetésének biztosí
tására a következő vallási parancs 
erejével bíró megoldást statuálták

Mikor a zsidó állam megszűnt, 
a szeut templomok elpusztultak és 
a zsidóságot száműzték országából, 
az ott még kegyelemből megtűrt 
osekélyszámú nagy vallástudósok 
(Jabna) és tanítómesterek egyik 
legnevezetesebbje a szent életéről, 
tudásáról és csodatetteiről világ
hírű Rabbi Meier „Bál Nesz” (a 
csudák mestere) volt. A tudatlan
ságra valló hamis zsidó fajelmélet 
cáfolatára itt leszögezem, hogy ez 
a Rabbi Meier, mint több más val
lástudós és mester (lásd Smájó és 
Avtaljon) nem volt zsidó ; szárma
zású, hanem ivadéka egy éppen a 
zsidó templom elpusztítására ki
küldött római fővezérnek, aki ké
sőbb a zsidó hitre tért át. A Tibe- 
riásban eltemetett nagy zsidó mes
ternek Rabbi Meiernek sírhelyét 
még más hitbeliek is mai napig 
szent helynek tartják, oda zarán
dokolnak. mindnyájunk Teremtő
jéhez imádkoznak és ott száz- és 
ezerszámra olajmécseket ■ gyújta
nak. Az évezredes hagyomány sze
rint minden bajban, károsodásnál, 
betegségnél vagy súlyos üzleti 
problémánál generális segítség 
volt, ha Rabbi Meier „báál hánész” 
lelkiüdvéért egy bizonyos összeget 
felajánlottak és azt mondták: 
„Elóhu d’rabbi Meier anéni” (Rab
bi Meier Teremtője segíts!) A je- 
ruzsálemi és babiloni talmudhe- 
lyek számtalan csodatéttet sorol
nak fel ezzel kapcsolatban. A fel
ajánlott összeget lehetőleg Tibe- 
riásban, a szent mester sírján 
gyújtandó mécsesekre küldötték 
ki, vagy pedig az itthoni templo
mokban gyújtottak mécseseket, 
gyertyákat emlékére; Hazánk val
lástudósai és mesterei tehát ki
mondották, hogy sokkal jobban 
megfelel a szent tudós akaratának 
és lelkiüdvének, ha ezeket az ő em
lékének felajánlott összegeket nem 
gyertyákra, hanem a Szentföldön 
élő hazai tudósok és vallási életet 
élő jámborok szükségleteinek fe
dezésére használják fel. Ezt a val
lás szerint kötelezőnek kimondott 
határozatot az egész honi zidóság 
jogérvényesnek fogadta el, sőt az 
összes többi országok is utánozták 
és a maguk kolóniáinak segélye
zésére szintén átvették.

Közöltük tehát országszerte, 
hogy mindazok, akik az évezredes 
és csodatetteiről nevezetes Rabbi 

Meier „Bál Nesz”-kultuszt to
vábbra is fentartani óhajtják, 
folytassák azt abban a tudatban, 
hogy az e célra a lakásokban vagy 
az imaházakban az ő neve alatt el
helyezett perselyekbe elhelyezett 
adományok, vagy az egyébként az 
e célra felajánlott ajándékok, a 
Szentföldön lakó, ott vallási életet 
folytató és az egész zsidóságért 
vallási missziót teljesítő hazánk
fiai támogatására szolgálnak. 
Ezért tehát fontos, hogy még tete
mesebb adományok kerüljenek a 
perselyekbe, vagy más úton az er
re külön megbízottak kezeihez akik 
ezeket az összegeket a Szentföldön 
lévő hazai hitfeleink autonóm mó
don megválasztott vezetőségéhez 
továbbítják kiosztás céljából.

Hiteles adatok szerint jelenleg 
háromezer magyar zsidó család la
kik a Szentföldön és pedig legna- 
gyobbrészük Jeruzsálemben, akik 
majdnem kivétel nélkül hazájuk
ból jövő támogatásokból — bár 
csak nyomorúságosán — tengőd
nek, de a vallástudományt foko
zott módon kultiválják. Emellett a 
szent emlékű helyeken imádkoznak 
és könyörögnek magyar hazájuk, 
támogatóik boldogulásáért és jólé
téért. A világháború kitöréséig a 
magyar Kolel, a magyar kolóniá
hoz tartozók a legírigyeltebb em
berek voltak a Szentföldön, mert 
őket támogatták aránylag a leg
jobban. Azóta a mi ottani magyar 
hittestvéreink sorsa a legszánal
masabb lett. A háború alatt csak 
nagy erőfeszítéssel lehetett oda 
pénzt átutalni. Az ottani nagy 
drágaság és pénzünk értékvál
tozásai pedig már teljessé tette 
nyomorukat.

A jótékonyság gyakorlásánál a 
nagy Majmuni — vallási becslése 
szerint — több fokozatot állapit 
meg: első helyen áll a közeli.roko
nok, azután a tudósok, a helybeliek 
az országbeliek és végül a más 
országbeliek támogatása. A híres 
Chagiz Mózes talmud- és midrás- 
béli, valamint kabalista kutferrá- 
sokból bizonyítja, hogy a Szentföld- 
dön vallási életet folytató ember
nek a vallási tudományt kutatók
nak támogatása a legelső köteles
ség sorába tartozik.

Amidőn magyar hittestvéreim 
figyelmét a nyomorgó szegények 
nagy tömegére ráirányítanom, biz
tosra veszem, hogy a magyar zsi
dóság, mint a múltban, a jövőben 
is tudni fogja erkölcsi, vallási és 
e mberbaráti kötelességét.
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Ros hasono
Az újév ismét beköszönt, 
De nem hoz fényt, virágözönt.
Ősz látszik csak, nem kikelet, 
Mely elénk rózsát hinteget!

Komorló felhők Északon, 
Ott gyűlölség tombol vakon. 
„Pusztulj zsidó" ott az ige, 
Csak sóhaj, jaj szállong ide.

A zsidó gyötrött pária, 
Elvész ki ott nem ária.
S a Szentföldön is, ott mi vár? 
A zsidó sors, mely bús, sivár,

Arab léséig rá itt s amott. 
Ó, menyi vérző, hány halott!
Nincs út, mely onnan kivezet, 
Nincs, aki védőn nyújt kezet.

Nincs védő kéz, nincs irgalom, 
És nő, nő a sok sírhalom.
Szívünk náluk e szent napon. 
Kiket tép gyűlölet vakon.

Szálljon a magas ég fele 
Milljó fájó szív éneke: 
Ó, meddig tűröd istenünk 
Hogy megalázva így legyünk.

Hogy ártatlan, hű népedet, 
Gyűlölség holtra tépeget?
Igazságnak nagy istene, 
Már nem tekintsz te ide le?

FELEKI SÁNDOR

Naplemenii ima
Kiéin Gyuláné, a Mikéfe néhai 
nagy elnökassxonya emlékére

Görnyedt háttal, roskadozó térd
del áll előtted néped, Uram. Ször
nyű a vád, amellyel illetteték, még 
szörnyűbb az önvád: „Bűnöztem, 
Uram”.

Nyomott csendben száll a fohász 
az Egek Urához: Nem zúgolódom, 
de midőn Te az embert megterem
tőd, már ismerted gyengeségeit. 
Megtettem a lehetőt, hogy az 
erény ösvényén maradjak, emberi 
gyengeségem tévesztett el tőle.

Lemenőben a nap.
Jóságos Teremtőm, ki ismered 

a szívek sugallatát, oh értsd meg 
mélységes könyörgésünket\ Lehe
tetlenséget ne kívánj tőlünk. Ne 
büntess bennünket oktalan csele
kedeteinkért. Nem dicsérlek, oh 
Uram, mert aki legszentségesebb, 
dicséretre nem szorul. ítéleted 
miatti aggódásunk közben Benned 
bízunk, mennyei Atyánk és Te ma

gasztos fenségedből végtelen szere
tettel tekintesz az ítéletedtől re
megő híveidre.

Lemenőben a nap.
Nézd és hallgasd meg a gyermek 

ártatlan gügyögését, az éhezők, a 
fájdalomtól eltorzult arcok tekin- 
tetét,a reszkető ajkak néma imá

Tiszteletadás
— Újévi elmélkedés —

Irta : dr. Herzog Manó kaposvári főrabbi
Három kérelme van a zsidóság

nak az újévi ünnepi imádságok 
legelején, amelyek merőben elüt
nek minden más fohásztól a kö
nyörgések nagy tömegében. És 
mind a három egyformán kezdő
dik ezzel a szokatlan szócskával: 
„Uvechén”. A három közül a lég 
érdekesebb s legfájdalmasabb az, 
amellyel az lújév folyamán arra 
kérjük az Istent: „Szerezzél, óh, 
örökkévaló tiszteletet a te néped
nek.” Mennyire elmaradhattunk az 
évezredek folyamán ennek a kére
lemnek teljesítésétől, ,ha minden 
esztendőben újra meg újra kér
nünk kell a beteljesedést, ha nem 
kérte senki ennek az imának a 
törlését, mint valami fölösleges 
dolgot.

Hacsak azt a három hatalmas 
'birodalmat tartjuk szem előtt, 
amelyeknek mindegyike más-más 
állást foglal a zsidósággal szem
ben, arra az eredményre jutunk, 
hogy valami nagy örömre vagy 
megelégedésre nincsen okunk. A 
szovjet birodalom külön nem he
lyezkedik szembe a zsidósággal. 
Hivatalosan kimondja, hogy nem 
ismer zsidót vagy nem zsidót, 
egyikkel sem törődik, mert nem 
ezt vagy azt a felekezetet üldözi, 
hanem a vallást nem ismeri el, Is
tent detronizálta. A vallás intéz 
ményével nem törődik, a felekezet

Az Országos
IZRAELITA PATRONÁZS 

Egyesület 
szociális gondozó munkájával 

az elhagyott zsidó gyer
mekek és családok 

százait oltalmazza.
Megérdemli,

hogy

FÜÜNNEPI ADOMÁNYAIBÓL
neki is juttasson.
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ját, szülők aggodalmát gyermekei
kért, gyermekek, házastársak, öz
vegyek és árvák bensőséges fohá
szát szeretteikért.

Lemenőben a nap.
Fáradt a test, áléit a lélek, se

gíts rajtunk, segíts Istenünk.
Fried Ignácz

0

papjait nem ismeri el, miatta él
hetnek vagy halhatnak, boldogul
hatnak rvagy pusztulhatnak, de 
még azt is elnézi, ha imádkoznak 
és ünnepelnek. A spanyol harcok 
még nem értek véget önálló véle
mény, szolid politika még csak ez
után fog kialakulni. A zsidót nem 
bántja, mert zsidó Hispániában 
nincsen vagy legalább számottevő 
tömegben nincsen. Legeklatánsabb 
igazolása annak, hogy a marxiz
musnak a zsidósághoz semmi köze, 
semmiféle relációban nincsen. 
Marx neth zsidó és Lassale Ferdi- 
nand csak szocialista volt, de sem 
anarchista sem marxista. Ami 
Németországot illeti, ott olyan je
lenségek vannak, amelyekre senki 
exact választ nem adhat. A legva
lószínűbb magyarázat a zsidógyű
löletre nemcsak az a körülmény, 
hogy a germán nép a legrégibb 
időktől fogva hajlamos volt a zsi- 
dófalásra és Németország mindig 
az antiszemitizmus klasszikus 
földje volt; a faji gyűlölség csak 
ennek a nyavalyának egyik vál
faja, tudományos (?!) alátámasz- 
tója, de nem magyarázata. Az 
árja nemzetiség vak dühében le
dönti a saját országa hivatalos 
vallásának minden bálványát, 
hogy ne kelljen elismernie a biblia 
és Jézus zsidó eredetét.

Sajnos, most már negyedik or
szágról is van szó, Erec Jiszroél- 
ról, amire a nagyvilág eddig gon
dolni sem mert, de a beavatottak 
tudták, hogy ennek is be kell kö
vetkeznie, amellett, hogy az iszlám 
soha nem volt hivatalosan ellen
sége a Judaizmusnak, sőt az ara
bok mint sémi nép testvéreknek 
mondták magukat. Az egyetlen or
szág, amely eddig hazával kínálta 
meg a zsidóságot, megtagadta ed
digi álláspontját és a cionisták
nak minden bizakodása ellenére, 
kevés remény van arra, hogy az 
angol fenhatóság kielégítő megol
dással kecsegtethet.
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Nálunk hivatalosan nem ismer
nek zsidógyűlöletet, a zsidót nem 
favorizálják, de nem is engedik 
érvényesülni. Hiába az emancipá
ció, hiába a recepció: hallgatag 
megegyezéssel van zsidó mellőzés. 
Sem a vasútnál, sem törvényszék
nél. sem katonaságnál, sem köz
igazgatásnál, sem tanhatósági: al 
zsidó nem érvényesülhet, zsidót 
nem neveznek ki. A zsidó egyhiz 
autonómiáját mindig olyan időben 
kertük. amikor az illetékesek aka
dályokat gördítettek. A múlt 
elején végre-valahára nem térhet
tek ki a kérés elől és így — m-.r.t 
a titkos szavazásnál megadták a 
lehetőséget, hogy a zsidó szervezet 
kérdése megértésre találjon. A 
kormányzónak és a kormánynak 
^kétségtelen jóakaratából összehív
ták a zsidó kongresszust, amely 
rövid három nap alatt keresztül
hajszolta, amit az első zsidó parla
ment hetek és hónapok alatt meg
teremtett. Amennyire dicséret illeti 
meg a zsidó vezetőséget, hogy az 
autonómia kérdését hivatalosan 
föl lehetett vetni és hivatalos 
alakban megtárgyalni, v^gy hely
zetben letárgyalni: ép oly nagy 
hiba volt olyan elemeket beleke
verni ebbe a kiegészítő szabály
zatba. amely7 a bukás csíráját ma
gában hordozta.

Több mint egy éve tehát, hogy a 
beterjesztett szabályzatok a kor
mány jóváhagyását nem nyerték 
el. Ha az ellentét a pesti és budai 
zsidó hitközség között nem merül 
fel, akkor az a nélkülözhetelen jó
váhagyás már rég megtörtént 
volna. Azok vessenek tehát ma
gukra, akik ezt az éket a két hit
község közé beleverték. Már ak
kor, mikor a zsidó parlament ülé
sein megjelentünk a főváros és a 
vidék hivatottal s választottal érez
tük és tudtuk, hogy ez az ellentét 
sírja lesz az újonnan megalko
tandó szabályzatnak. így is tör
tént. Most persze megvannak is
mét a régi kifogások, ellenvetések, 
nehezmények: ellentét van a két 
legnagyobb hitközség között, lehe
tetlen az adózás keresztülvitele. 
Most már megint és ismét és ál
landóan jogos a mi újévi fohá
szunk: „Uvechén”, ha így fest a 
zsidóság siralmas helyzete, nem 
várható a zsidóság megbecsülése, 
de a te hatalmad, oh Isten, nagy 
és végtelen. ..Szerezzél a te néped
nek tiszteletet” dicsőséget vagy 
legalább hivatalos elismerést 
azoknak, akik Téged félve tisztel 
nek.

Öíven éves 
az újpesti zsinagóga 
Felemelő ünnepség a félszázados jubileumon

Az Arányi Adolf elnök bölcs 
irányításával a község- és temp
lomalapító ősök hagyornányaiban 
élő újpesti izr. hitközség szept. 
6-án, vasárnap emelkedett szellemű 
sorozatos ünnepség keretében ülte 
meg 1886-ban épült zsinagógájá
nak .50 éves fennállását. Az ünnep
ség reggel temetőlátogatással kez
dődött, amelyen a hitközség és 
szentegylet vezetősége és a hívek 
nagy számban jelentek meg. Az 
emlékbeszédet itt dr. Friedmann 
Dénes főrabbi tartotta, az énekré
szeket Kiéin Éliás főkántor látta 
el. majd a templomépítő elődök 
sírjait keresték fel, elsőnek Fried
mann Árminét, a templomépítő 
hitközség akkori elnökéét. Annak 
a Tórának írását, melyet a jubilá
ns ünnepség alkalmából a hívek 
áldozatkészségéből vásároltak, dél
előtt fejezték be ünnepélyes 
keretek között. Ezt követőleg a hí
veket a nagytemplom udvarban 
megvendégelték.

Délután 5 órakor kezdődött az 
ünnepélyes istentisztelet, melyen a 
több ezer főtől zsúfolásig megtelt 
és feldíszített templomban a pol
gári és országos felekezeti hatósá
gok nagy számban képviseltették 
magukat Megjelentek: többek közt 
Stern Samu az Országos Iroda és 
a Pesti Izr. Hitközség elnöke. Epp- 
ler Sándor főtitkár. Krámer 
Miksa, a Pesti Chevra Kadisa el
nöke, dr. Endrei Henrik igazgató
főtitkár. a pestkörnyéki hitközsé
gek rabbijai és elnökei, a városi 
hatóságok, dr. Semsey Aladár pol
gármesterrel az élén, valamint a 
helybeli egyházak képviselői. A 
Hiszekeggyel és zsoltárszóval kez
dődő istentiszteleten a frigyszek
rényben levő összes tórákat a hit
község legöregebbé tagjai és elöl
járói az új tóra elé hozták, majd 
Zinner Manó kultuszelöljáró a 
templombejáratnál az új tórát át
adta a főrabbinak, ki a menet élén 
baldachin alatt bevonult és az új 
szent tekercset a frigyszekrénybe 
helyezte. A mincha-ima után tar
totta meg ünnepi beszédét dr. 
Friedmann Dénes főrabbi, majd 
Kiéin Éliás főkántor a „Saumér 
jiszroel” dalt énekelte. A templomi 
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nehezen nevelhető és tanuló testi és szellemi fogyatékos növendékek 
szakszerű és vallásos nevelést, orth. kóser ellátást 
kapnak. Referenciákkal szolgálnak : Gyógypedagógiai Tanárképző 
főiskola és Izr. Tanítóképző igazgatói. — Fogéi D. Budapest, 
VH,, Klauzál-tér 16- Telefon: 1-309-72.

ünnepség a Himnusszal ért véget.
Ezt követőleg ünnepi díszköz

gyűlést tartottak a Chevra Kadisa 
tanácstermében. Az elnöki megnyi
tót Arányi Adolf hitk. elnök tar
totta. majd dr. Friedmann Dénes 
főrabbi olvasta fel a templom tör
ténetéről szóló dolgozatát, melyet 
a közgyűlés a hitközségi : arany 
könyvben megörökíteni rendelt. 
Az üdvözlések során felszólaltak: 
dr. Semsey Aladár polgármester a 
város és a katolikus egyháztanács 
nevében. Keve Lajos íelkész , az 
evangélikus egyház, Tamás Viktor 
reáigimnáziumi igazgató a hely
beli középiskolák. Katona Gyula 
elöljáró a budai hitközség, dr. 
Neumann .József főrabbi az óbudai 
hitközség, dr. Bande Zoltán fő
rabbi a kispesti hitközség, Du- 
sinszky Mihály főrabbi a rákospa
lotai hitközség, dr. Vincze Jakab 
elnök a pestszenterzsébeti hitköz
ség, dr. Giinzler Péter főrabbi a 
pestszentlőrinczi hitközség, dr. 
Lichtmann Mór rabbi az újpesti 
izr. szentegylet. Wollner titkár az 
újpesti orthodox hitközség, Block- 
ner Gyula igazgató a Fa és Fém
ipari szakiskola, Székely7 Miksáné 
alelnökuő az újpesti izr. nőegylet 
és Barta Dezső elnök a Venetianer 
Lajos Izr. Közművelődési Egyesü
let nevében köszöntötték a jubiláló 
templomot és főpapját, a hitköz
séget és annak elnökét. A közgyű
lési jegyzőkönyvet Zilahi Ármin 
hitközségi titkár vezette.

A jubileum napja ünnepi vacso
rával ért véget, melyet a hitközség 
tanácstermében tartottak. Felkö
szöntőt mondottak: Arányi Adolf 
elnök a Kormányzóra, dr. Antal 
Endre városi főügyész a vendé
gekre. majd felszólaltak dr. Vin- 
eze Jakab pestszenterzsébeti, Brei- 
saeh Miksa kispesti. Bauer Adolf 
hitközségi elnökök, Goldberger Ja
kab szentegyleti elnök, dr. Vidor 
Pál budai rabbi, dr. AVassermann 
.Jenő rabbi, Deucht E. Lajos' szent
egyleti alelnök, dr. Bande Zoltán 
kispesti főrabbi. A vacsora dr. 
Friedmann Dénes főrabbi zárósza
vával és asztali áldásával ért vé
get.
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Felavatták a
Hitközség
A Szent Imre-városi 
avató ünnepélye

Alig néhány hónapja, hogy a 
hatóságok, valamint társadalmi- és 
felekezeti életünk képviselői díszes 
ünnep keretében megtették az elsó 
kalapácsütést a Szent Imre városi 
új zsidó templom alapkövén és 
most megint ott állunk a díszruhás 
rendőrök, frontharcosok és cserké
szek négyszögében a hatóságok, a 
felekezetek, társadalmi és felekezeti 
életünk képviselőinek jelenlétében, 
hogy néhány perc múlva első ízben 
léphessük át Isten új hajlékának 
küszöbét.

Büszkén emelkedik, nemes egy
szerűségében mégis oly impozánsan 
a Lenke-út és Zsombolya-út sarkán 
az új templom, a lágymányosi zsi
dóság régi vágyának kőbe, már
ványba és üvegbe merevedett meg
valósulása. Szemben vele á díszsá
tor, melyben a megjelent előkelősé
gek foglalnak helyet. Ott látjuk az 
ünneplő közönség soraiban többek 
között Lamotte Károly alpolgár
mestert Budapest székesfőváros fő
polgármestere és polgármestere, dr. 
Jalsoviczky Károly kultuszminisz
tériumi osztályfőnököt a kormány. 
Kovács József tábornokot a hon
védség, Hetényi Imre főkapitány
helyettest az államrendőrség, Per- 
racsek Lajos orsz. képviselőt, az 
országgyűlés képviseletében, Wert- 
heimer Adolfot, az Imit és Zsidó 
Múzeum elnökét. Fleissig Sándor 
és Vida .Tenő felsőházi tagokat. 
Beesey Antal főv. biz. tagot, az 
Országos Izr. Iroda és a Pesti Tzr. 
Hitközség elöljáróságát Steril 
Samu elnök vezetésével, a fővárosi 
templomkörzetek és a vidéki hit
községek képviselőit.

— Imához! — harsan fel a cser
készek kürtje és a baldachin alatt 
hozzák a budai hitközség elnöke, al- 
elnöke és elöljárói, valamint a 
lágymányosi templomkörzet elnöke 
és elöljárósága a Verpeléti-úti 
templomból a Tórákat. Zúg a 
Hiszekegy, Hamburger István és 
Novak Ede műépítészek jelentik, 
hogy az építkezést befejezték, Velő 
Sándor knltúrelöljáró, az építő bi
zottság elnöke átadja a templom 
kulcsát Schwarz Samu körzeti el
nöknek, aki azt dr. Kriszháber 
Adolf elnöknek, az viszont dr. La
nt ott e Károly alpolgármesternek

Budai 
új templomát 
körzeti templom impozáns

továbbítja. Az alpolgármester fel
halad a templom lépcsőjén és ki 
nyitva a templom kapuját, Buda
pest székesfőváros közönsége nevé
ben átadja rendeltetésének az új 
templomot.

Most betódul a közönség a temp
lomba. A kép. mely eléje tárul, le
nyűgöző. A nemes egyszerűségű 
vonalak, a kék, fehér és arany 
színek, a világosbarna- és vörös
márvány oltár, hatalmas, színes 
üvegablakok tökéletes harmóniát 
alkotnak. A tóra oldalán, a szószék. 
A modern építkezés vonalai meg
lepően ötletes megoldással vegyül
nek a tradicionális formákkal, ke
rülve minden bántó túlzást és erő
szakolt keveredést.

A tórákat elhelyezik új hajlé
kukban, Sirota Sándor főkántor és 
Perlmann Arnold körzeti kántor 
ajkán felhangzik megkapó szépség
gel a „Vájhi-Binszaúá”, majd a 
„Mátaúvú”-t éneklik az Alpár Ig- 
nácz karnagy vezényelte tökéletes 
kórus kíséretével, Kiss Arnold dr. 
vezető-főrabbi Kelen Hugó által 
megzenésített alkalmi zsoltára kö
vetkezik. majd dr. Kiss Arnold 
tartja meg avató beszédét.

— A zsidónak — mondja — háza, 
menedéke, otthona volt mindig a 
templom, ahol meghúzódhatott az 
élet viharai, a sors csapásai elő!. 
Itt imádkozott a hazáért annak 
balsorsában, amikor felekezetűnk 
egyenjogúságát törvénybe iktatták, 
akkor is itt adtunk hálát az Egek 
Urának, itt kötöttünk frigyet szi
vünk választottéval, itt találtunk 
vigaszt gyászunkban. Ezért a budai 
hitközség nem adhatott méltóbb ki
fejezést annak az eszmekörnek, 
melyben él, mint amikor ezt az új 
templomot felépítette.

Ezután Isten áldását kéri a kor
mányzóra. az ' alkotmányos kor
mányra, a főváros vezetőire, az or
szággyűlés két házára, a honvéd
ségre. minden felekezetre, az egész 
zsidóságra és mindenkire, aki en

JUBADONT JUBA
orih. kóser fogkrémet Kérje mindenül*  ! orth. kóser sütőport

A budapesti orth. hitközség rabbiságának felügyelete alatt készülnek. 
Gyártja : FELES ISTVÁNNÉ, Budapeat, VII., Rottenbiller utca 8.

nek az országnak üdvéért dolgozik, 
majd dr. Benoschofsky Imre fő
rabbi, az új templom lelki pásztora 
gyújtotta meg az örök mécsest.

— Minden világosság múló — 
úgymond — egyetlen világosság ez 
az örökmécses, melynek fényénél 
elmúlt évezredek és következő év
ezredek tekintenek le ránk. De ha 
ezzel az építkezéssel teljesítettük 
kötelességü nket Isten iránt, mun
kánk még nincs befejezve, mert 
úgyanígy kell teljesítenünk köte
lességünket az ember iránt is.

Dr. Vidor Pál rabbi megáldja az 
új templomot, utána dr. Kriszhaber 
Adolf a budai hitközség ősz elnöke 
üdvözli az avatásra megjelent ven
dégeket:

— All a zsinagóga — mondotta 
— megtörtént az ünnepélyes felava
tás és ennek keretében elhangzott 
az ihletett költőpap által megírt és 
az istenáldott dalnok által megze
nésített „IMA A HAZÁÉRT” — 
mint első fohász Istennek színe 
előtt az új hajlékban. Áhítattal el
telve — a Budai Izraelita Hitköz
ség általam képviselt elöljárósága 
és egyetemes közössége szeretettel 
köszönti mindazokat a méltóságo
kat, hatóságokat, testületeket és 
egyesületeket, valamint a külön
féle felekezetiek megjelent igen 
tisztelt képviselőit, kik ez ünne
pélyt megjelenésükkel megtisztel
ték és annak fényét emelni szíve
sek voltak. Üdvözöljük a törvény
hozás mindkét házának megjelent 
illusztris tagjait, a magas kor
mány, a bírói testület mélyen tisz
telt képviselőit, Budapest Székes
főváros közönségének törvényha
tósága képviselőit, a közigazgatási 
hatóságokat, élükön a méltóságos 
alpolgármesterrel. — szeretettel 
köszöntjük a vitéz magyar hon
védség díszes képviselőit, valamint 
a magyar királyi államrendőrség 
tagjait — élükön a méltóságos Fő- 
(kjapitányhelyetessel, köszöntőm 
a gondolatban jelenlevő, velünk 
érző, de bármely okból távolmara
dottakat is.

— All a templom és ime átad
tuk magasztos rendeltetésének, 
hogy hitet, hazaszeretetet, igazsa-
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gosságot, testvéri szeretetet, Re
ményt és vigaszt hirdessen a jelen 
és jövő generációknak. E felemelő 
ünneptől megittasodva, mélységes 
szivbéli óhajunkat fejezzük kí 
imádságos ajakkal: Dicsőséges
Istennek, ki e hitközség Tagjaiban 
a lelkes áldozatkészséget felébresz
tette, hogy a nehéz viszonyok kö
zött is e középületet dicsőséggel 
felemelhettük és Isten szolgálatá
nak szentelhettük.

— Üdv és dicsőség Magyarország 
főméltóságú Kormányzójának, ki 
nagy bölcsességgel kormányozza 
nemzetét és annak polgárait egy- 
«|ás megbecsülésére, összetartásra 
és a közjóra való nemes versen
gésre buzdítja és népét erős kézzel 
a béke áldásai felé irányítja. Di
csőség a székesfőváros közönségé
nek, annak mindennemű hatósá
gának és annak élén a lángoló 
lelkű polgármesternek, kik hatha
tós támogatásukkal lehetővé tet
ték, hogy büszke fővárosunkat új
ból egy díszes középülettel gyara- 
pithattuk.

Dr. Csobádi Samu, a budai hit
község alelnöke méltatta ezután a 
nap jelentőségét, amely beteljesü
lést jelent a kelenföldi hittestvé
rek számára, egyszersmind azon-, 
bán jelenti ez az esemény a nagy 
múltú budai hitközség megújhodí- 
sát. Buda fénykorában három zsi
nagógája volt a budai hitközség
nek, ezek az idő viharaiban elpusz
tultak, de most, hogy a lágymá
nyosi templom is felépült, újból 
három templomban hirdeti Buda 
zsidósága , Isten dicsőségét. Végül 
a felekezeti vezetőket és a testvér
hitközségek és chevrák megjelent 
képviselőit köszöntötte.

A gyengélkedő Schwarcz Samu 
lágymányosi elnök helyett dr. Szi
lárd Bertalan elöljáró köszönte 
meg a fővárosnak, a budai anya
hitközségnek és mindazoknak gon
doskodását, akiknek a templom 
létrejöttében szerepük jutott. Krá- 
mer Adolf körzeti alelnök meg
gyújtotta a halottak emlékmécse
sét. Még Lamotte alpolgármester 
mond avató beszédet a főváros kö
zönsége nevében, melyben az új 
templomot a hit és hazaszeretet új 
hajlékaként üdvözli.

Stern Samu az Országos Iroda 
nevében megértést, kölcsönös meg
becsülést és a szeretet otthonát kö
szönti az új templomban. Szavai 
után a Himnusz hangjaival ér vé
get a fényes avató ünnep.

Halász Sándor

Palesztinában
újra fellángolt az arab terror
Gyilkosságok, rablótámadások midenfelé. — Európaiak ve
zetik az arab bandákat. — Dizengoff polgármester gyenge
ségének bevallására szólítja fel az angol kormányt. —A le
gyilkolt Alter-család életbenmaradt tagjának megrázó nyílt 
levele az angol főbiztoshoz

Tel-Aviv, 1936. szept.
Az angol tétovázás, a zsidók be

vándorlásának eltiltását terjesztő arab 
propaganda megteremte a maga vé
res gyümölcsét: az arab terror, mely 
az utóbbi hetekben már-már, mintha 
ellanyhult volna, ismét teljes erővel 
lángolt fel és újra tüzbe-vérbe borí
totta Palesztina még néhány hónappal 
ezelőtt csendes, munkaéhes telepeit és 
városait. Egymást érik a támadások 
a kolóniák között közlekedő autóbu
szok ellen, telepítvények súlyos munká
jának alig behordott eredménye lesz 
lángok martaléka. Karkur mellett for
mális ütközet fejlődik ki az arab terror
isták és angol sorkatonaság között. Az 
arabokat egy európai egyén vezeti. 
Augusztus 22-én éjjel az utcáról belőtt 
dum-dum golyó találja halálosan Lewi- 
Billig professzort, a jeruzsálemi egye
tem tanárát, a híres orientalistát, aki 
akkor is, amikor a halálos golyó érte, 
éppen egy az arab kérdésre vonatkozó 
tanulmányon dolgozott. Ramle mellett, 
Bajit és Jaffa között, a Mesek Haocar- 
ból Kfár Szábába vezető úton munká
sokat és utasokat szállító autóbuszokat 
támadnak meg az arab banditák. A tá
madások következtében 81-re emelke
dik az arab vérengzések zsidó áldoza
tainak száma.

De igen sok jel mutat arra, hogy a 
zsidó lakosság türelme is kezd elfogyni. 
A Herbert Samuel-kolóniát 250 font 
pénzbüntetéssel sújtják, mert területén 
állítólag megöltek egy arabot. A kolónia 
ennek az összegnek megfiztését meg
tagadja. Szafed zsidó lakói ultimátumot 
intéznek a jeruzsálemi hatósághoz és 
követelik, hogy a Haifába áthelyezett 
Jákob Bergmann nevű zsidó tisztet ha
ladéktalanul helyezzék vissza régi ál
lomáshelyére. mert különben a lakos
ság elhagyja a helységet. Dizengoff Tel- 
Aviv agg polgármestere nyílt levelet 
intéz a kormányzósághoz, mely egy
úttal a mandatárius angol kormányhoz 
is szól és azzal vádolja meg. hogy az 
állami hivatalnokok az arab terrorral 
szemben tanúsított magatartásukkal de
moralizálták áz országot. A kormány
zóság önmagát is csúffá teszi, amikor 
szükségrendeleteket bocsát ki. de azok 
betartásáról nem gondoskodik. Az or
szágot nem a főkormányzó, hanem az 
arab legfőbb tanács kormányozza. Mit 
céloz ez a politika? — kérdi Dizengoff. 
A zsidó bevándorlást akarják megállí

tani és ezt nem merik nyltan bevallani? 
Ha teljesen megadta magát a kormány
zóság az arab legfőbb tanácsnak és be 
akarja szüntetni a zsidó bevándorlást, 
legyen bátorsága ezt a históriai merény
letet az egész világ színe előtt beval
lani! Hadd tudja meg a zsidóság végre, 
hogy a mandatárius hatalom ki akarja 
magát vonni vállalt kötelezettségének 
teljesítése alól! Dizengoff a kiáltvány 
végén kijelenti, hogy érte ő egymagá
ban vállalja a felelősséget.

De még Dizengoffénál is hatásosabb 
és megrázóbb Elija Lipschitz sofedi asz- 
szonynak levele, melyet a főkormány
zóhoz intéz.

— Én, az öreg. 70 éves, családjá
tól megfosztott nagyanya fordulok Fő
méltóságodhoz — írja az öreg asszony, 
akinek szeme láttára mészárolták le 
Safed véres éjszakáján veiét és három 
apró unokáját — mint a hatalmas Brit 
Birodalom képviselőjéhez és lelkem ke
serűségével, megtört szívvel kérdezem: 
nem volt ereje megakadályozni vöm. 
Altér Unger és három apró gyermekének 
lemészárlását? Éjnek idején, az ágyuk 
felett álltak a lázadók és hideg gyű
lölettel lőtték golyóikat a kis bárány- 
kák szivébe. Mindez pedig a hatalmas 
és íélelmetes brit lobogó védelme alatt 
történt! Ártatlan gyermekek tiszta vére 
folyt el a brit birodalom hatóságának 
vétkes mulasztása következtében. Pedig 
csak fel kellene emelni a kormányzónak 
a varázspálcát és ismét béke és nyu
galom honolna az országban.

Anglia pedig még mindig a kecske
káposzta alapon szeretné elintézni a 
kérdést, leghíresebb publicistái keres
nek a hivatalos diplomáciával együtt 
valami megoldást. A Timesben W. H. 
Stocker. a kiváló angol újságíró azt 
ajánlja, hogy a kérdést terjesszék a 
hágai nemzetközi bíróság elé. Vannak 
hangok, melyek svájci mintára arab és 
zsidó kantonokra szeretnék bontani Pa
lesztinát.

A tervek kovácsolása, a királyi vizs
gálóbizottság munkája alatt pedig nőt- 
tön-nö az áldozatok száma és pusztul
nak pótolhatatlan értékek. És valóban 
senki sem képes megérteni, hogy a 
nagyhatalmi presztízsét oly féltékenyen 
őrző Anglia hogyan engedheti így el
fajulni a dolgokat és magát ezzel gyen
gébbnek minősíteni az arab nacionalista 
vezetőknél. De ki ismeri a politika és 
diplomácia útjait? ...
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A hitközségi tisztviselők 
problémája ma már nem „kérdés”, 
„nyugszik a csendes temetőben, sze
mét lezárta a halál.” A temetésen 
óriási részvét, a koporsót sok-sok 
érdekelt zokogása kisérte utolsó út
jára a halottat pedig beiktatták az 
új statútumok néven nevezett te
mető X parcellájának Y sorába. 
Még egy utolsó kaddis és a kérdés 
a — lovagiatlanság szabályai sze
rint be van fejezve. Erről a kérdés
ről tehát nem lehet írni, legfeljebb 
most, az ünnepek alkalmából szo
morú megemlékezésről, mazkirról 
lehet szó.

A bánatos megemlékezés során 
újra elsírjuk a megboldogulthoz 
fűzött boldog reményeket. Milyen 
szomorú, hogy ez a jobb sorsra ér
demes „tisztviselőkérdés” egyálta
lán megszületett. Mindössze az a 
vigasztaló, hogy a gyászjelentést 
az érdemes szülők, szívetszaggató 
kitételek helyett, szinte már előre 
a józan matematika alapján fogal
mazták meg. Pedig mielőtt a világ
ra jött, mennyi örömnek volt kút- 
forrása! Önbizalmat ébresztett, re
ményeket fakasztott, rózsás jövőt 
festett. Elhessegette az öregség 
nyomorgásának fekete rémeit és 
gondolatban a szombati fazekakba 
egy-egy zsiros libacomb illúzióit 
varázsolta. A testvérek, a statútu
mok többi pontjai élnek és előbb- 
utóbb virulni is fognak, csak éppen 
ez nem volt életképes. Tudós dokto
rok hiába injekciózták, a tisztvise
lők serege eredménytelenül imád
kozott, a matematika rideg kaszása 
nem kegyelmezett. A kivénhedt 
kántor és a többi kivénhedt sze
gény ördög a csillagvizsgálók böl
csességével nézheti a eget és 
hitközségi fizetőképessége” és „az 
összes körülmények figyelembeve- 
tele” nevezetű titokzatos bolygók 
szeszélyes járásának tanulmányo
zására van ítélve, hiszen a jövőről 
gondoskodó, megbízható, komolj, 
fix bázis a feneketlen mélységek 
hínárjának karjaiban elmerülve, 
küzdelmes ellentállás után hősi ha
lállal csendesen elszenderült. Odaát 
most álmodhat arról, hogy milyen 
szép is lett volna élni és nemes hi
vatást betölteni ezen a földön. Nem 
akart ő nagyot, vagy lehetelent, 
nem akart o külön a tisztviselők
nek szántani és részükre hat ökröt 
hajtani, csak egy szelet biztos ke
nyeret juttatni azoknak, akik teli 
tüdőből annyiszor fújták a Semá 
.Tisroélt...

A mazkirolás e szomorú percei
ben immár semmi célja a rekrimi- 
nációnak, unalmas is az. De ez al
kalommal meg kell állapítani, hogy 
az érdekelt tisztviselők privát úton 
törvényes testületük pedig hivata
los úton mindent elkövettek.minden 
medicinát megpróbáltak a súlyos 
beteg talpraállítására. E sorok Író
ja is a községkerület egyik gyűlé
sén, éppen a legnagyobb tekintélyű 
és súlyú bizottsági tag támogatása 
dacára „a hitközség fizetőképes
sége” nevű ellenszer mellőzését 
célzó felszólalásával annyira ki
sebbségben maradt, hogy még sza
vazásra sem volt szükség. Ilyen 
volt a közhangulat. Az ilyen rend
kívül kényelmes és nagyon köny- 
nyen népszerű közhangulat kiala
kulásában pedig — mondjuk ki ma
gyarán a felekezeti sajtó nagyobb 
része sem menthető fel. A tisztvi
selők hivatalos lapjának az opti
mizmusra egyébként igen hajlamos 
akkori érdemes szerkesztője az 1931 
márciusi számban „Nyílt levelet” is 
intézett Sándor Pálhoz, mint az 
orsz. nyugdíj bizottság elnökéhez s 
ebben a nyílt levélben többek kö
zött igy ír: „Bizonyára elkerülte 
képviselő úr figyelmét, hogy a fele
kezeti sajtó egy része, melynek pe
dig kötelessége volna ezt a mozgal
mat (nyugdíj-ügy) állandóan pro
pagálni, mélységesen hallgat az 
egész idő alatt. A felekezeti sajtó 
ez a része ,amely pedig jól ismeri 
az' utat a hitközségi titkárokhoz, 
amikor a lap támogatásáról van 
szó, a nyugdíjkérdésben nem áll a 
hitközségi alkalmazottak mellé.

A „Zsidó Élet“ ifjúsági ankétje
Irta: dr. Halpert Salamon tapolcai főrabbi

I.
Elmúlt egy év és visszatekintve 

a zsidó sajtó életének évi útjára, a 
legjelentősebb állomása az ifjúsági 
probléma komoly felvetése volt. 
Merültek fel más problémák is és 
el is merültek a szavak árjában. 
Általában kevés eredménnyel di
csekedhetik a magyar zsidóság 
azonban majdnem cselekedetnek 
számít az, hogy az ifjúság és 
ezzel a magyar zsidóság jö
vője homlokterébe került az ese
ményeknek. Es ebben a tényben a 
„Zsidó Élet”-nek van a legtöbb ér
deme. Sokszor esett szó erről a 
kérdésről sajtónk hasábjain, gyak
ran jelentkezett ez a tárgy, de va
lahogyan meidentaliter, nem hasí

Most jelent meg
Székely Béla

AZ 
ANTISZEMITIZMUS 

TÖRTÉNETE
A világirodalomban egyet
len hatalmas összefoglalása 
a zsidóság évezredes ül
döztetésének, s e súlyos 

sors szociális lélektani 
okainak.

Minden öntudatos zsidó 
könyvtárának büszkesége 

és disze ez a mű.

384 oldal, egészvászonkötésben P. 4.80

Tabor-kiadás

Minden felől hallunk biztató szót, 
csak onnan nem, ahonnan legin
kább elvárhatnánk.”

Az alig-alig rőfnyi göthös cse
mete hiába esengett a sajtó felé, 
hogy „kipattogzott szócskám úgy 
ég, ha te megcsókolnál, mindjárt 
meggyógyulnék”, a sajtó süket is, 
néma is maradt, ilyen maradt az
után a „közhangulat” is. Azt a bi
zonyos csókot nem „gönnolta”. pe
dig igazán nem fizetett volna rá.

Vidéki

tott a lélekba, a sok más téma kö
zött kissé balkan szerénykedett. 
Örömmel állapítom meg, hogy 
azóta komoly értékes ifjúsági lap 
indult meg, a pesti és vidéki na 
gyobb hitközségekben külön ősz 
tály. illetőleg előadó foglalkozik a 
'•tárgykörrel, községkerületi elnö
kök ülésén a magyar zsidóság 
minisztertanácsán nem hiányzik a 
pontok közül az ifjúság ügye. Te
hát hatott eredményesen a „Zsidó 
Élet” ankétja, melyet így történel
minek mondhatunk. Sajnos egye
lőre csak itt tartunk. Még csak be
szélünk, írunk, pedig itt a tizen
kettedik óra, a cselekvések ideje. 
Nagyon kell és nagyon aktuális, 
hogy végre történjen valami. Mert
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Boldog ünnepeket kíván 

kedves vevőinek
BENEDEK DEZSŐ
Budapest, VIII, Bérkocsis-u. és 
Nagyfuvaros-u. sarok.

fogyás, lefeléhaladás, pusztulás az 
útja ma a magyar zsidóságnak, 
bármilyen előre is vetjük nézőpon
tunkat. Pedig van megállás ebben 
a esuszamlásban, sőt van lehető 
sége az előrehaladásnak is, esak 
cselekednünk kell.

Engem ért a megtisztelő felhí
vás, hogy az ankéton történt írá
sokból fogjam csomóvá a felvetett 
ötleteket, gondolatokat, hiszen én 
már évtizeddel ezelőtt is dolgoz
tam és harcoltam a probléma ko
moly megfogásáért, amikor még 
ezt túlzott, felesleges óvatosságnak 
és probléma erőszakolt keresésének 
bélyegezték. Vállaltam a megbíza
tást és szeretném hinni, hogy a 
lelket felrázni akaró kürtharsogás 
szent, számonkérő ünnepén előbb
rejutunk ezen a téren is és a jövő 
újév hozni fog komoly eredményt, 
cselekedetet a riadó és munka 
után.

Minden megszólaló egyben 
egyetértett maradéktalanul és ez: 
a probléma véresen aktuális. És 
rögtön utána szinte egyhangúság
gal: első az ifjúság kenyérkere
sése s azután jön a kulturális 
programm. De a további vizsgálat
nál is megegyeznek a vélemények, 
hogy e kérdésben kétoldali a segít
ség, illetőleg a munka. A közűiéi
nek egyik részről, az ifjúságnak 
magának a másikról kell adnia, 
működnie. Vannak (kötelességek, 
melyeket csakis a közület, az egész 
közösség vállalhat és saját érdeké
ben vállalnia is kell, de nem ma
radhat tétlenül és nem várhat 
mindent a közösségtől az ifjúság.

Mi a közösség feladata? Ké
szítsen és vezessen statisztikát a 
zsidó munkanélküliekről, általában 
a zsidók gazdasági elhelyezkedé
séről, hogy mindenkor világos, 
tiszta képe legyen. Szüksége vau 
rá a támadások visszautasításánál 
s jogainak érvényesítésénél. Az 
angol zsidóság a mozgolódó anti-. 
szemitizmussal szemben micsoda 
hatalmas és eredményes ellenpro 
pagandát folytat. Ki tudja, ha kéz 
dettől fogva felismerjük a vesze
delmet s küzdünk szóban, írásban, 
nem törődve az áldozatokkal, nem 
tartanánk-e sokkal jobb helyen a 
mainál. De erre a felvilágosító 
munkára elsősorban belül van 

szükség, önmagunk soraiban kel! 
meggyőznünk azokat, akik vállala 
tok élén állanak, hogy ne engedje
nek a külső erőszaknak, akár fe
lülről jön a nyomás vagy alulról 
szitják azt. Ne zárják el a munka 
kapuit a zsidó ifjúság előtt, mert 
ez most opportunizmus, mert fél
nek talán adónyomástól vagy más 
rendszabálytól, mert nem tudják 
még. hogy a gazdasági életben a 
gyűlölet politikáját állandósítani 
nem lehet és ennek feltétlenül egy
szer megszűnése után a vállala
toknál oda nem való, vagy oda 
nem legérdemesebbek kerülése ál
tal annak vezetésében, munkájá
ban a világversenynél lemaradást 
s üzleti eredményesség csökkené
sét váltja ki, ami beláthatatlan 
következményekkel és veszteséggel 
járhat az egész magyar gazdasági 
élet és így a magyar nemzet va
gyon és jólét szempontjából is. 
Pap a szószéken, újságíró, közéleti 
ember sajtója hasábjain, előadó
asztaloknál és a gyárakban hir
desse ezt és égesse be minden ve
zető tudatába.

Minden hitközségnek legyen 
állásközvetítő irodája és pályaki- 
választási tanácsadószerve, hogy a 
hitközség tényleg otthona, széle- 
sebbkörü családi kerete legyen a 
tagoknak. Ne csak hitbeli ügyek
kel törődjék a közület, de 
vára. védelme. nélkülözhetetlen 
területe legyen tagjai számára. 
Keresse meg az embereit, fogja 
karon őket, az elkeseredetteket és 
vezesse vissza őket az eltévesztett 
útról áldozatokkal, szeretettel. Ne 
holt legyen és történelmi ez a zsi
dógyülekezet, hanem élő alkotó 
szellemmel éljen együtt tagjaival 
ebben a nehéz problémákkal, ne
héz kérdésekkel zsúfolt hétköz: 
napi életben is.

Harmadszor a közület köteles
sége a zsidó foglalkozások átré- 
tegeződésében segítséget nyújtani 
az egyénnek. Mezőgazdasági, ipari 
iskolákat kell létesíteni és alapí
tani s ugyanilyen arányú szövet
kezeteket. Tiszteséges és öntudatos 
embereket nevelhetünk bennük és 
adhatunk általuk ugyanilyen ke
nyeret. Igaz, hogy nagy áldozatok
kal jár ez és szinte megvalósítha- 
tatlannak látszik, de esak ha tá
volról nézzük. Mert ha a dolog az 
érés stádiumába van, ha kidolgo
zottak a tervek, akad még a ma
gyar zsidóságban ember, aki a 
maga egyéni váltságdíjával meg
teremti az egyik intézménynek a 
lehetőségét és akkor a többi kö-

íanre nsw mtíó
Boldog újévet kíván tisztelt ve
vőközönségének, Brünn utóda 
ENGLÁNDER sütöde és iüszeráruház 
Budapest, Vili.,, Karpfenstein-u. !■ (Teleki tér sarok) 
Fiók ; VIII.. Nép^zinház-u. 22 T. 1-309-24 

Szombaton zárva. »

veti a példát. Természetesen nem 
várni kell sültgalambrepüléseként 
a példát, hanem agitálni, rábe
szélni lelkes megszálottként hir
detni az eszmét. Nem cél a halál 
előcsarnokait, az aggok menházait 
márványpalotákká csiszolgatni, 
hanem kell az élet menedékeit lét
rehozni, a pusztuló magyar zsidó
ságot megállítani a végzetes úton. 
Uj területeket teremteni, ahol ma
gához térjen új munkával új szel
lemmel.

Nem vész el egy tűhegy széle
Irta: dr. HERNÁD HENRIK

Égen, földön, tűz, viz, szellem
Sok alakban, sok módszeren 
Váltakozva élnek, halnak. 
Nem is tudják, mit akarnak.

Mikor vakok némák, holtak
Sírból égbe átszállóitok,
Lelket váltó fény és villám 
Áthallómzik égvilágán.

Élet, idők, terek ura
Athasonít a nagy útra.
Volt, ki bevált, van ki gyatra, 
Erős gyengét villanyozta.

így lett anyag — kristálytiszta, 
Csillagközről így tért vissza, 
De a sárban csak „szín” újra, 
Rákenődi k s i rkapukra.

A vándorlás örökön tart.
Ez ad szemet, szárnyat és kart. 
Beszervez az adott nagy cél, 
Nem fagy le, ha jön is rá tél.

Es az érzés, a sok ideg,
Akármilyen beteg, rideg. 
Szétszakad, vagy csomóban van, 
Benne él a munkáiban.

Tovább él a felhők felett, 
Eszmél, betart szabályt, rendet.
Vagy amikor más a dolga, 
Ekeszarvát ott is fogja.

Egy a világ, egy az élet. 
Némelyik csak beletéved.
Végtelennek ez is része.
Nem rész el egy tűhegy széle.

Ki e csodát hozta létre,
A mindenség eszmeéle.
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Harminckét 
csipketeritö

Szölichósz első napjának délután
ján' fényárban úszik a Dohány-ut
cai templom hatalmas csarnoka: 
átadták redeltetésének azl har
minckét finom munkájú csipkete- 
rítöt, melyet Stern Samuné, a hit
község elnökének hitvese készítei! 
a templom számára négy esztendő 
végtelen türelmű munkájával.

Az oltár melletti padsorokban a 
hitközség elöljárói, a padsorok 
előtt kis asztalka, mögötte szék. A 
női karzatokon sok nő kezében 
pompázó virágcsokor. Virágdísz 
ékesíti az oltár előtti asztalkát is, 
amely felé most lassú léptekkel kö
zeledik férje karján Slern Samuné. 
Alig néhány napja hagyta el a 
kórházat. Csendesen ül helyén, fe
jét lehajtva, befelé néző pillantás
sal, halvány arccal, a meghatottság 
könnyeivel szemében.

Felzendül Abrahámsohn főkán
tor hatalmas basszusán a Má-taúvú. 
Mincha után a „mizmaúr leszaúdó 
horiú” zsoltár zúg, majd Hevesi 
Simon dr. vezető-főrabbi lép a szó
székre és megáldja Slern Samumét, 
aki arcát zsebkendőjére hajtva zo
kog. Ujabb zsoltár következik, s az 
olénu után a Himnusz. Stern Sa
muné, aki a papi áldást is ülve 
hallgatta végig, most nehéz mozdu
lattal feláll és csak akkor ül le is
mét, amikor nemzeti imádságunk 
ittolsó akkordjai is elhangzottak. 
Megmozdulnak a karzatok és felül
ről virágeső hull alá az oltár lép
csőire, Stern Samuné lábai elé, aki 
most már mosolygó arccal, boldog 
ragyogással köszöni meg az ünnep
lést ...

Az elmaradt 
istentisztelet

Megkezdődött a tanítás a főváros 
középiskoláiban. A tanítást minde
nütt ünnepély előzte meg, az ün
nepély előtt pedig templomba men
tek a tanulók hálaadó istentiszte
letre, — mindenki a saját vallásá
nak templomába. így történt ez 
egyik reálgimnáziumunkban is. A 
tanulókat felállították az udvaron, 
majd külön, csoportokba osztották 
vallásuk szerint. Ennek megtör
ténte után elindultak a templomba. 
Először a katolikusok mentek el a 
tisztelendő úr vezetésével. Azután a 
reformátusokat vezette el a tiszte- 

leles úr. Az evangélikusok 
is elvonullak és a hatalmas is
kolaudvaron csak a zsidók kis cso
portja maradt egyedül. Nekük még 
várni kellett, mert a hitoktató úr, 
akinek vezetni kellett volna őket, 
még nem érkezett meg. A zsidók te
hát vártak. Még most is várnának, 
ha közben az iskolaszolga meg nem 
könyörül rajtuk és nem közli velük, 
hogy elmehetnek, úgy látszik, a 
hitoktató úr már nem jön. Nem is 
jött. A zsidók számára senki nem 
gondoskodott a: hálaadó istentisz
telet megrendezéséről, nem is volt 
tehát őket hová vezetni. Ahogy a

„Huj, huj, hajrái..?4
Megélénkült a hadszíntér a chevra körüli harcban.
— A Hitközségi Párt felvonulása

Már legutóbbi számunkban kifejtet
tük álláspontunkat a chevra-választá- 
sok körül kialakult küzdelemről. Rámu
tattunk arra, hogy a chevra érdekei el
len valónas tartjuk a pártalakulásokat, 
mert a chevra feladatai oly szentek, ha
gyományt oly szilárdak, hogy csak hiva
tásának teljesítésében zavarja minden, 
ami körülötte zajt, békétlenséget vagy 
éppenséggel küzdelmet támaszt. Megái 
lapítottuk, hogy a chevra élén ma is 
vannak hivatásuk magaslatán álló ki
tűnő elöljárók és hogy a vezetőkben 
nemcsax a jóindulat lesz meg, de a ké
pesség is alt a, hogy a ciievrát az újon
nan jelenti-ező feladatok teljesítésében

HÉZAGPÓTLÓ ÚJDONSÁG!

DK- HEVESI SIMO N 
pesti vezető főrabbi fordításában 

ö'iiBin öi'i hjb’.t ti’S'S ntna
MACHZOR-

ÜNNEPi IMÁDSÁGOK
Újév és Enge zlelőnapra a pesti 
izr. hitközség főmtemplomának 
imarendje szerint

Egyszerű és diszkötésekben.

Kapható minden 
könyvkereskedésben

Kiadó: Schlesinger Jós. Könyvkereske
dése Budapest, VII.. Király-ucca 1. sz. 

kórházakban nem látnak a betegek 
soha zsidó papot, ahogy a hívők 
a templomon kívül nem találhatnak 
a liivök a hitközségi funkcionáriu
sok érdeklődésének semmiféle jelé
vel, kivéve az adókivetést, úgy nem 
törődik senki azzal sem, hogy a kö
zépiskolák zsidó tanulóival is fog
lalkoznék valaki az iskola falain 
kívül is. De ki is törődne. A kerü
leti rabbi-titkároknak annyi dolguk 
van a különböző választási szervez
kedésekkel járó adminisztrációs 
munkával, hogy ezekre a csekély
ségekre valóban nem maradhat 
idejük.

is biztos kézzel irányítsák, féltékenyen 
vigyázva a chevra önállóságára és füg
getlenségére. Megmondtuk, hogy ha eb
ben csalódnánk, minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy a közvélemény nyomásá
val hassunk a chevra ügyeinek intézé
sére. Mert ez szent ügy, ez nem sze
mélyi ügy! Éppen ezért nem tartjuk 
kielégítőnek az ellenzék „programm- 
ját” sem, amely voltaképpen nem is 
programút, csak sejttetésekböl, általános
ságokból és citátumokból áll.

1)“ a leghatározottabban kell tilta
kozó szavunkat felemelnünk a Hitköz
ségi Pált harci felvonulása -ellen. Miért 
avatkoznak ezek az urak a chevra po
litikamentes. az egyéni érdekektől és 
törtetők harci zajától mindenkor félté
kenyen őrzött csendes életébe? Miért 
akarják ők megmenteni a chevrát? Ta
lán valóban készén tartják már a szám
lát, amelyet most jó borsosán állíthat
nak össze és amelynek benyújtását a 
chevra , megmentésével” okolhatják 
meg? Nekünk eszünkbe jutnak a hit
község elnökének szavai, amelyekkel 
b.zonyos esetekre kilátásba helyezte a 
felügyeleti jog gyakorlását. Nos, hát 
erre nem is lesz szükség, mert a kan
cellária esze nagyszerűen kispekulálta 
azt a megmentést játékot, amelynek el
lenszolgáltatása az lesz, hogy a Síp-utca 
nem felügyeletet íeg majd gyakorolni a 
chevra fölött, hanem egyszerűen gyám
kodni fog majd fölötte. Hiszen már a 
Hitközségi Párt gyűlésén adták elő a 
hivatalos jelöltek a maguk chevra-pro- 
grammját, egy hitközségi hatalmi cé
lokat szolgáló pá'trak a gyűlésén. Itt 
hangzott el a Fűiméinek is vigyázatlan 
elszólása, amely elárulta titkos szándé
kait a chevrát illetőleg, amikor a Ha- 
gyományhü Párt vezetőjének szemrehá
nyást 'esz, hogy- miéri ment kifogásai-
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val a nyilvánosság elé és miért nem 
terjesztette azokat a Pesti Izr. Hitköz
ség elé? Az igf.zi tendenciát ilyen 
óvatlanul eláruló elszólás ellenében 
hiába hangoztatják a chevra önállóságát 
és íiiggetlenségét. Még a jelenlegi el
nökhelyettes is szükségesnek tartotta 
programinja e’sö pontjaként hangoztatni 
a chevra önállóságának és függetlensé
gének fenntartását! Miért kell erről be
szélni? Talán veszély van? Hiszen de 
stiigis quae r.on sunt. nem szoktak és 
r.etn is kell említést tenni!

Mi a magunk részéről tehát nem 
hisszük, hogy a hitközség urai nagyon 
tiszteletben tartanák a chevra függet
lenségét. Miért is tennék? ök nem tar
tották tiszteletben a budai chevra füg
getlenségét sem, amelyhez ugyan semmi, 
de semmi közül, de amelynek választási 
kampányába a Pesti Hitközség főtitkára 
és pénzügyi elöljárója a legszemélyeseb
ben próbálkoztak beleavatkozni, de szé
gyenszemre voltak kénytelenek a had
színtérről elsurranni. Miért tartsák hát 
akkor tiszteletben a pesti chevra füg
getlenségét, amikor most ők „mentik 
meg" a rozxiók mostani birtokosaik 
számára?! Hogy ők valóban így- gon
dolkoznak a kérdésről, arra jellemző az 
a beszélgetés is, amely az Országos 
Iroda alelnöke (a budai hitközség ki
bukott alelnöke) és a budai autonómista 
párt einöke között lefolyt. Az a kör
levél ke’ült szóba, amelyet a Hitköz
ségi Párt bocsátott ki a pesti chevra 
választása ügyében. Az Országos Iroda 
a'e'nöke is hangoztatta a körlevél in
telmét. hogy nem szakad a chevra ke
belében pártoskodni, reir. szabad an
nak egységét megbántani, mert a chevra 
szent intézmény! Mikor az autonómista 
párt elnöke arra azt kérdezte, hogy hát 
a budait szabad volt megbontani, az 
nem szent intézményi' -■ erre csak azt 
a zavart választ kapta, hogy hát az 
más eset volt

Ezért tiltakozunk r.P a Hitközségi 
Pártnak a chevra-váiasztásba való bele- 
avatkozása ellen. Ha már elkerülhetet
len a pártok szembekerülése, ha nem 
lehet kitérni a kcrlézia elől, hát csi
nálják azt a chevra emberei, a chevra 
körében, de ne engedjék, hogy a Hit
községi Párt a maga erőszakos módsze
reivel vegye kezébe a választás irá
nyítását, persze a chevra házában 
tartva fenn pártirodáját és bizonyára a 
chevra költségén is. Ez ellen tiltakoznia 
kell minden jóérzésű zsidónak!

Egyébként igen mulatságos volt a 
Fűimet választási beszéde, amellyel ér
demes volna egy kicsit elszórakozni. 
Nagyon fájt neki, hogy Steiner Mór a 
kavéháztan tar'ja partjának összejövc- 
te e:t és o*t  mondja cl a maga kriti
káját, ahelyett, hogy inkább a Pesti Izr. 
Hitközséghez ment vclr>a és ott adta 

volna elő kifogásait. Ügy látszik, a hit
község elnöke megfeledkezett arról, hogy 
a Síp utcából a legutolsó chómec-bat- 
lenoláskor a kritika jogát is végleg 
kipusztitották. És aztán, ha a kávéház 
jó a hitközségi elnöki szezsurokra, miért 
ne volna jó ellenzéki vezéri tanácsko
zásokra? Különben is, hogyan mehetett 
volna a hitközséghez, hisz a 300 pen
gőjét sem fogadták el? — Azt mondja 
azután az eli.ök űr. kegy bár csak annyi 
zsidónak menne rosszul a dolga, ahá- 
nyan Steiner Mór mögött felsorakoz
tak... Hát, sajnos, sokkal többnek 
megy rosszul! De kinek kellene erről 
tenni:... Végül bennünket is kitüntet 
figyelmével, megemlékezvén arról, hogy 
..akad egy olyan felekezeti sajtó, amely” 
Nem tudjuk, hol szunnyadt a nagy. Ho- 
mér, amikor e mondat megszületett. Ügy' 
látszik bennragadt az álom a szemében 
és azért látott egy fát egész erdőnek, 
azért mondott egy lap vagy sajtóorgá
num helyett „sajtót”. A „felekezeti sajtó” 
t. i. az elemi iskolai beszéd- és érte- 
'eingyakorlati tankönyvek szerint a fe
lekezeti lapok összességét jelenti és 
nem egy' lapot. Avagy' talán már... a 
többi lapok is? Szent Isten, csak nem 
apadt ki a szubvenciós kassza?...

A budai izr. hitközség alábbi 
templomaiban és pótimaházaiban a 
föünnepi istentiszteletek rendje a 
kővetkező:

I., Chevra üdülőházában (Zugli- 
geti-út 19). Svábhegyen, Szegő vil
lában, I., Eötvös-u. 8, Budakeszi 
Erzsébet-szanatóríumban, Nemzeti 
Parkban (Vadorzó-ut 1.), II., Öntő- 
ház-u. 5—7 főtemplomban, Budai 
Vigadóban (Corvin-tér), Budagyön- 
gye vendéglőben (Budakeszi-út 11.), 
Alsó Törökvész-iít 3. Karvay-villa,
III.,  Zsigmond-u. 49 templomban, 
XI., Szent Imre templomban (Lenke- 
út és Zsombolya-út sarok.

Zechaur Beris raus hásónó elö- 
napján, szeptember 16-án reggel %6 
órakor. (A lágymányosi templomban 
az ima kezdete 5 órakor.)

Roshasonoh beköszöntő estjén, 
szerdán, szeptember 16-án este 6-kor 
Roshasonoh két napján csütörtökön 
és pénteken, szeptember 17-én és 
18-án reggel %7 órakor az Ontőház- 
uccaifö templomban 7 órakor, Beszéd 
9 órakor. Délutáni ima y24 órakor, 
esti 6 órakor.

A bűnbánati napokon, szeptem
ber 20—25-ig reggel 6 órakor és 
délután y26 órakor.

Zsidó Elet
=minden magyar zsidó lapia=
= Fixessen elő ! ==

Sölós eszré mídósz
Tisri hó 8-án (szent. 24.) szent 

és nagyjelentőségű szöliehósz-nap 
az úgynevezett sölós eszré midósz, 
amikor Isten végtelen könyörüle- 
tességéről és bűnbocsátó irgalmá
ról teszünk hitvallomást. A szöli- 
chósz napokon jámbor emeberek 
bőjtölni szoktak, de erev Jóm kip- 
pur-kor nem szabad bőjtölni; sőt 
a bőséges étkezés olyan vallásos 
eselekedetszámba megy, mint a 
Jomkippurkor való böjtölés; a sok 
magyarázat közül legelfogadha
tóbb oka ennek az. hogy a közvet
len Jomkippur előtt való böjtölés 
legyengíthet és megakadályozhat 
bennünket a jommkippuri böjtö
lésben.

Régi szokás hogy Jomkippur 
előtt férfi és fiúgyermek részére 
kakast, nő vagy leánygyermek ré
szére jéreét veszünk és bizonyos 
ima elmondása közben háromszor 
fejünk körül csóváljuk, levágatjuk 
és vagy’ magát a szárnyast, vagy 
— ami sokkal helyesebb — annak 
értékét szegényeknek ajándékoz
zuk. Egyes régi deeizorok (L. Túr 
Óraeh Chájjim 605) azonban ezt az 
eljárást idegen eredetű, babonás 
szokásnak minősítik és mint ilyet 
a zsidó vallásos szokások közül — 
melyek tisztasága nem tűr semmi
féle babonát, — kiküszöbölni igye
keztek. A szokás eredetéről és 
okáról semmi bizonyosat nem tu
dunk és ezért úgy mondják, hogy’ 
babonás kiilszine abból a későbbi 
téves magyarázatból származha
tott, amely szerint ezekkel a szár
nyas állatokkal a régi bűnbakot 
akarnék helyettesíteni, melyekre 
ráolvasva és ráhelyezve bűneinket 
magunk helyett engesztelő . áldo
zatként. halálba küldjük. Ez a ma
gyarázat azonban nem valószínű, 
ami abból is kiviláglik, hogy 
ugyancsak régi időkben nem szár
nyasokat, nem élőlényeket hasz
náltak erre a célra. Már Rasi (Sah- 
both 81. b. s. v. Párpiszo) idézi a 
gáonok nevében; „Régi szokás volt 
hogy Rós-hásónó előtt minden 
egyes fiú- és leánygyermek ré
szére pálmalevelekből font kosarat 
vettek, benne porhanyós földben 
hüvelyes zöldségfélét vetettek el. 
Erev Rós-hásónókor pedig, mi
után ki-ki a magáét hétszer feje 
körül megcsóválta, a folyóvízbe 
dobta.” Ebből is látjuk, hogy nem 
igen volt áldozati tendenciája, ha
nem inkább emberi gyarlóságainkat 
akartuk jelképesen szemléltetni 
vele, hogy t. i. életünk múlandó és 
hervatag, mint a fűszál (L. Jezs. 
40. 6-7.), mely máról holnapra el
fonnyad. ezzel a ténnyel pedig a 
megtérés gondolatát akarjuk fel
ébreszteni bensőkben. A szárnyas 
állatokra való átmenet későbbi 
eredetű lehet. (L. még Sziddur 
•há mminhogim, rós chódes : tisri. 
Tóldóth Eszter 68. erre vonatkozó 
igen érdekes fejtegetéseit.) Min
denesetre, még jelen formájában 
is rendkívül nemes és üdvös szo
kás, amennyiben erkölcsi célzata 
van: jótékonyság gyakorlása, sze
gények támogatása.
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Ki „rántja sárba“ a hitközség tekintélyét?
— Beszélgetés __

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

Tudja-e, kedves tanár úr, hogy 
ebben az esztendőben utoljára 
ülünk most itt együtt, barátságos 
fekete mellett? Mire legközelebb 
találkozunk, már benne leszünk az 
új esztendőben. És remélem, akkor 
már nemcsak a feketénk lesz ba
rátságosabb, hanem a diskurzu
sunk is.

— Miért mondja ezt, direktor 
úr? A beszélgetésünk soha sem 
volt barátságtalan. Legfeljebb az 
igazság, amit kimondtam, volt 
néha egy kicsit érdes. De én azt 
a jövőben is ki fogom mondani. 
Ha tehát Ön azt reméli, hogy 
jövőbeli beszélgetéseink Önnek is 
kellemesebbek lesznek, akkor azt 
kell hinnem, hogy komolyan szá
mít felekezeti közéletünk megja- 
vulására, hogy tehát nem lesz 
majd oka kellemetlen igazságo
kat hallani. Őszintén szólva, én 
nem hiszek benne. Semmi jel sem 
szól amellett, hogy azok az urak, 
akik közéletünket irányítják, 
megváltoztatták volna gondolko
dásmódjukat és magatartásukat.

— Hát nem csak így lehet. Az 
Ön bírálata róluk megenyhülhet 
akkor is. ha ők nem is változtak, 
ellenben az Ön felfogasa módo
sult. Ez olyan lehetetlenség? Én 
hiszem, hogy ha Ön revizió alá 
veszi az egyesekről és közéleti 
szereplésükről alkotott vélemé
nyét. ebből még jó is jöhet ki.

— Nagyon optimista, kedves di
rektor úr. Azt hiszi, hogy ahhoz, 
hogy az én véleményem módosul
jon. nem kell más. csak egy kis 
jóakarat az én részemről? Arra 
nem is gondol, hogy engem meg 
is kell győzni! Persze. Önök ezt 
nem így szokták. Meggyőzni — 
az nem mindig olyan egyszerű 
dolog, sőt néha lehetetlen is! En
nél sokkal könnyebb a legyőzés! 
Ehhez csak hatalmi eszközök kel
lenek, azokkal pedig, úgy hiszik. 
— ha nem is kivétel nélkül min
denkivel szemben — eléggé ren
delkeznek. Pedig én nem kerülöm 
a vitát, sőt szívesen is bocsátkoz
nám nyilvános disputába. De tud
juk és látjuk, mit jelent az. ami
kor a Führer — mint a legutóbbi 
chevra-választási ülésen is - - veri 
a mellét: „Senki sem akarja a 
jogos kritika útját állani. Ez azt 
jelenti, hogy jogos kritika: a di

cséret, a tömjénezés, — ez szabad. 
De próbáljon csak valaki kifogá
sokat, bármily jogosakat is 
emelni, akkor az „méregkeverő, 
az rendbontó, az a zsidóság köz
ellensége”. Minden kilátásom meg
van tehát arra, hogy ezeket a 
megtisztelő titulusokat a jövőben 
is megkapom, de a legkevesebb 
sem arra, hogy komoly vitára al
kalmat és lehetőséget adjanak. 
Aki pedig csak egyoldalúan vi
tatkozik, arra igazán könnyű rá
fogni, hogy támad. ígyhát én csak 
továbbra is „támadni” leszek 
kénytelen. És ha kénytelen le
szek, fogok is.

— De nézze, tanár úr, most 
jönnek a nagyünnepek. Ilyenkor 
talán mégis inkább helyén való a 
békés szándék és a békés hang. 
Próbálja meg ...

— A nagyünnepek? Hát igen, a 
békét is jelentik. A lelkek béké
jét, amely a megtérést, a magába- 
szállást, a hiúságokkal való le
számolást követi. Előbb tehát en
nek kell elkövetkeznie: a megté
résnek, a tévedések és hibák be
látásának, a gőg és önhittség le- 
vetkezésének, az ál-chéf-nek.

— Megint nagyon kemény sza
vakat használ, tanár úr.

— Tudom, hogy a fiihreri fra
zeológia ezt „sárbarántás”-nak ne
vezi, mintahogy a chevrai válasz
tógyűlésen mondta megtisztelő 
megkülönböztetéssel rólunk :„Akad 
felekezeti sajtó, amely a vezető
ség személyein keresztül akarja 
sárbarántani a hitközség tekinté
lyét. „Hát persze, hogy akad, mert 
van, amin fennakadjon! Pl. azon, 
hogy ő magát a hitközséggel azo
nosítja. L’état c’est moi. És ez el
len mi éppen a hitközség tekin
télye érdekében tiltakozunk. Igen
is. mi vagyunk azok, akik a hit
községek tekintélyét védjük! Véd
jük, ha kell — az ő akaratuk, 
szándékaik és törekvéseik elle
nére is. Mert ki védi a hitközség 
tekintélyét és ki rántja sárba? 
Az-e. aki követeli a zsidó ifjúság 
jövőjének megmentését és ennek 
érdekében komoly kezdeményezé
seket sürget, vagy az. aki nagy
hangú kijelentéseket tesz, de nem 
juttatott kenyérhez annyi zsidó 
ifjút sem. ahány elöljárója rábó
lintott öblös ígéreteire? És ki

Ahol SIDOL a munkatárs, 
ott ragyog a háztartás I

védi a hitközség tekintélyét és ki 
rántja sárba? Az-e, aki saját hit
községét iskoláktól fosztja meg, 
de más hitközséget iskolák ígér
getésével csalogat a maga utcá
jába? Aki saját hitközsége tag
jainak túlnyomó többségét kire
keszti a felekezeti alkotmány 
sáncaiból, amikor a fúzióba csá
bítgatott hitközség legdemokrati
kusabb alkotmányának csorbítat
lan tiszteletben tartására eskü
szik? Avagy az, aki mindezekről 
őszintén elmondja az igazságot? 
És ki tapossa sárba a hitközség 
tekintélyét? Az-e, aki a valóság
ban azért akarja Budával a fú
ziót, hogy adójövedelmét Pest 
javára megcsorbítsa, de a nyilvá
nosság előtt azt mondja, hogy a 
pesti hitközség ég a vágytól, hogy 
a budait megmentse, sőt fellen
dítse, — vagy az, aki e kérdés
ben is őszinteséget, becsületes 
nyíltságot és a mások élethez 
való jogának teljes tiszteletben 
tartását követeli? Az-e. aki az 
adózásban igazságot, a szociálpo
litikában koncepciót, az iskoláz
tatás és a vallásos nevelés terén 
komoly és modern tervszerűséget, 
az egész vonalon pedig szakszerű 
hozzáértést, önzetlenséget és ta
karékosságot követel, a hiúságok 
oktalan tömjénezésének, a sze
mélj i kultusz túltengő rendszeré
nek költséges fenntartását perhor- 
reszkálja, — vágj’ az, aki a fe
lekezet pénzét kedvelt leibzsur- 
náljára számlálatlanul pocsékolja, 
ellenben öreg tanítóknak, vágj- öz
vegyeknek amúgy is szűkre sza
bott nyugdíjacskáját apró pen- 
gönyi összegekkel megnyirbálja? 
Ki rántja sárba a hitközség te
kintélyét az-e, aki pl. azt hirdeti, 
hogy ő a sulchan áruch alapján 
áll. de péntek este, vágj’ szombat 
délután vígan fiistölget a duna- 
parti kávéház terraszán, miköz
ben izgalmas pilpulba bocsátkozik 
arról, vájjon a fúzió, vágj- az 
együttműködés hoz-e teljesebb 
boldogságot Budának, — avagj’
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pedig az, aki megmondja, hogy 
— kérem, ez talán mégsem járja?

— Elég, tanár úr, elég! Ne foly
tassa. kérem, látom, már megint 
rúzsban van. Hát valóban ilyen 
sötétnek látja felekezeti közéle
tünket, vagy esak belelovalta 
magát? Még az ünnepi hangulat 
sem tudta lecsendesíteni felhábo- 
rodottságát?

— Nem. mert igazán fájdalmas 
látni azt a sivárságot, azt a lel
ketlen nemtörődömséget, amely- 
lyel felekezetűnk közügyéit a hi
vatalos tényezők kezelik. Nem a 
közérdek itt a fontos, hanem az, 
hogy a pozíciókban ülők zavar-

40 fillér egy fúziós aláirás ára
Terrorizálnak a budai hitközségi választási fronton. — 
„Tehát megtagadja az aláírást?" — Hogy fest az a bizo
nyos egység a gyakorlatban. — Mi történt a Wesselényi- 
utcai hónapos szobában?

Az a mozgalom, melyet a Pesti 
Izr. Hitközségnek és egyszemély- 
ben az Országos Irodának is — szi
gorú szombattartásáról ismert - 
elnöke a pesti chevraválasztás al
kalmából indított a „zsidó vallási 
hagyományhűség” szabadalmazta
tására, mind szélesebb körökben 
hódit nemcsak Pesten, hanem már 
Budán is. Az elnök úr pesti törzs
kávéházában azóta szombat délu- 
tánonkint „streng kóser” címkével 
szívják a „szombati szivarokat” és 
megszületett a legfrisebb szenzáció 
is; a „hagyományhű” szombattar
tást szigorúan kötelezővé tették a 
sip-uteai kancellária által tervezett 
és fenntartott budai fúziós válasz
tási irodára nézve is.

Sajnos, a többszörös elnök úr 
„hagyományhű” intencióit budai 
exponensei nem értették meg. mert 
csak ennek tulajdoníthatjuk, hogy 
a Zsigmond-u. 1. sz. a. bérelt budai 
fúziós választási irodában szomba
tonként is — reggeltől késő délu
tánig — vígan folyik a választási 
kortesmunka. A budai hitközségi 
választásokra érvényes választói 
névjegyzék összeállításának határ
ideje szept. 4-én, pénteken járt le. a 
fúziós iroda emberei másnap, 
szombaton reggel jelentkeztek a 
hitközség Fő-utcai hivatalában a 
névjegyzék megtekintésére és ki
írására s borzasztóan méltatlankod
tak, hogy a budai hitközség szom
baton zárva tartja hivatalát. A hit
község keresztény altisztje hiába 
magyarázta nekik, hogy a Sulchan 
Arueh kifejezetten tiltja a szom
bati munkát és e tilalom alól még 

talmiul élvezhessék „nagyságu
kat” és tekintélyüket, hogy kel
lően körtiltömjénezzék őket, hogy 
mindenfelé hirdessék „érdemei
ket”. Pedig, ha jelent nekik vala
mit a most elkövetkező ünnep, 
akkor azt kell, hogy jelentse, amit 
a legszerényebb kis zsidó ember 
uek is: a magábaszállást, önbírá
latot, leszámolást a hiúságokkal, 
felelösségreébredést, a vállalt kö
telezettségekért, egyszóval sze
rénységet és igazságot. És ha ők 
nem látják be a hibáikat és vét
keiket, nincs más hátra, mint fe
jükre olvasni a kolnidrét és az 
ál-cliétet...

olyan halaszthatalan szent cél. mint 
a budai hitközség egységének meg
bontása. sem képez kivételt, a fú
ziós kortesek fejcsóválva távoztak 
a Fő-utcáról és az egész szombati 
napon bosszankodva malmoztak a 
Zsigmoml u. 1. sz. alatt.

így esak másnap kerülhetett sor 
a 6000 budai választó nevének és 
címének kiírására. (Úgy látszik, 
nem -gén fogott a budai választási 
bizottság színes ceruzája, mert en
nél több választójogosult alig van 
a tízszer akkora pesti hitközségben 
sem!) És megindult a fúziós gőz
henger. Azt hitte volna az ember, 
hogy a múltkori 1041 „hiteles” (!!!) 
aláírással ellátott körlevél után ki
fogyott a fúziósok tudománya, de 
lovaglásán el kell ismernünk, hogy 
méltatlanul kicsinyeltük le a fúzió
sok 4a!álékonyságát. A budai szél
rózsa minden irányába pelyhedző 
bajusza állástalan ifjak száguldot
tak sz jjel és jobb sorsra érdemes 
buzgósággal rohamozták meg a vá
lasztói névjegyzék 6000 kipécézett- 
jét. Meg kell vallanunk, hogy ahhoz 
a 40 fillérhez képest, amit egv-egy 
aláírás megszerzéséért kaptak, kis
sé túlnagy energiát pazaroltak el.. 
Szigorúan vállalóra fogták a sze
rencsétlen választót: hol született. 

NEUWIRTH TESTVÉREK
ó.í. é. ék„.,é.iek 

v!., KiráIy.„ 28.

Briliáns, arany és ezüst beváltás. relések nagy válasz-
Saját műhely Szombat és ünnepnap zárva. tékban___________•

a szüleit hogy hívták, melyik párt
ra akar szavazni? A „különös is
mertetőjelekre” már nem is voltak 
kiváncsiak, — válogatás nélkül el
szavalták a fúziósok programmját 
s ha a választó még sem akart kö
télnek állni, türelmetlenül intették 
le: „Engedje legalább magát meg
győzni”! Ha nem engedte magái, 
az inkvizíció vérfagyasztó eszkö
zeire emlékeztető szigorral rivaltak 
rá: '.Ön tehát megtagadja az alá
írást?!” A nyugodtabb vérmérsék
letű választó csendes humorral je
gyezte meg: „Igenis, vagyok olyan 
bátor!” A temperamentumosabbak- 
tól azonban bizony — „elvétve csa
padék" is esett. A szegény állásta
lan inkvizitorok jobb pályát is vá
laszthattak volna, mert igen gyé
ren csöppent-csurrant a 40 fillér. 
Pedig elkelt volna náluk! A pesti 
hitközség Wesselényi-utcai nép
konyhájának egyik női alkalma
zottja például két fiatalkorú albér
lőjét kereste a választási irodán, 
akik azzal hitegették, hogy maid 
megfizetik a lakbért azokból a 40 
fillérekből, amit a fúziós aláíráso
kért keresnek. — nehezen mehetett 
az aláírásgyűjtés, mert egy óvatlan 
pillanatban feltörték a lakásadónő
jük szekrényét, kifosztották és 
odébb állottak ...

A 40 filléres terror folytán a 
Budai Izr. Hitközség Autonómiáját 
Védő Párt elnöke kénytelen volt 
körlevélben figyelmeztetni a vá
lasztókat:

— „A Pesti Izr. Hitközség veze
tősége — írja — az általa financiro- 
zott” Együttműködési, azaz fúziós 
pártnak” igen nagyszámú állásta
lan fiatalembert bocsájtott rendel
kezésére, hogy azok Budán 40 fillér 
ellenében aláírásokat gyűjtsenek, 
illetve, hogy híveinket a fúzió 
szükségességéről meggyőzzék. — 
Miután több oldalról panasz érke
zett be hozzánk, hogy ezek az urak 
a 40 filléres díjazás elnyerése vé
gett sok helyen terrorisztikusan 
lépnek fel és az aláírás megtaga
dása esetén fenyegetőznek, — kér
jük igen tisztelt hittestvéreinket, 
hogy az aláírást minden esetben 
megtagadni s ezeket a jobb sorsra 
érdemes idegeneket kegyelemben 
elbocsájtani szíveskedjenek.”
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HÍREK

Szept. 17, csütörtök — 5697. Tisri 1 (Ros- 
hasono 1. n.), — szept. 18, péntek — Tisri 
2 (Ros-hasono 2. n., szombat bejöv : 5.52),
— szept. 19, szombat — Tisri 3 (Sábbosz 
suvó, hetiszakasz: Háázinu, háftóra : Suvó 
Jiszroél, Hoséa 14 fej. 2-10, szombat kimen.: 
6.37), — szept. 20, vasárnap — Tisri 4 (Gö- 
daljohu böjtje), — szept. 21, hétfő — Tisri 
5, — szept. 22. kedd — Tisri 6, — szept. 
23, szerda — Tisri 7, — szept. 24, csüt.
— Tisri 8, — szept 25, péntek — Tisri 
9 (Erev jom-kippur, Kol nidré-est, szombat 
bejöv.: 5.37), — szept. 26, szomb. — Tisri 10 
(Jomkippur, mázkir, szomb. kimen.: 6.22),— 
szept. 27, vasárnap — Tisri 11, — szept. 
28, hétfő — Tisri 12. — szept. 29, kedd
— Tisri 13, — szept. 30, szerda Tisri 14

(Erev-szukkoth. éruv-távsilin).

— Áser ben Jechiél. Most 609 éve 
a napjainkban dúló spanyol belviszály 
során sokat emlegetett Toledó városá
ban elhúryt Tisri havában hagyományos 
irodalmunk egyik szellemóriása: Áser b. 
Jechiél, akit Rós néven ismer a törté
nelem. Köln városában született 1250. 
körül. Mé'tó tanítványa a nagy rothen- 
burgi Méirnek. ki Habsburgi Rudolf 
pénzsóvársága folytán az emisheimi to
ronyban feiezte be életét, ahol holtte
teme hét éven át hevert temetetlenül. A 
talmudi irodalom hérosza, ki a mos
toha viszonyok folytán hosszas vándor
lás után Toledo városának lett rabbija. 
Talmudi kompendiuma és vallási dönt
vényei tették nevét ünnepeltté. Etikai 
müvével, mely a zsidó életre nagy ha
tást gyakorolt, emelte a spanyol zsidó
ság erkölcsi nívóját. Vademecuma lett 
a zsidóságnak, melyet sokáig a hét 
napjaira felosztva olvastak a zsidó kö
zösségekben. Fiai ünnepelt mesterei let
tek népüknek. Legismertebb köztük: Já
kob b. Áser. a Turin című törvénykönyv 
szerzője.

— 5697. A bibliai időszámításunk sze 
rinti 5697-ik év küszöbén szeretettel kö
szöntjük a ,,Zsidó Élet'1 hűséges olvasótá
borát : felhötelen, boldog, szerencsés uj 
esztenöt kívánunk I Lösonoh tauvo löchá- 

jim áruchím unöimim tikoszvu vöszé- 
choszmu 1

Pensione Ristorante
Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal —
Teljes pensió 25 lírától. 
Clearing fizetés.

Újévre
Akárhova nézel is, ég a világ, 
a csóva a fellegig ér.
Piros lett az ég meg a föld meg. a 

[ fák, 
piroslik a láng meg a vér.

Megcsörren az ablak, a szél belezdg 
és dobol a ház tetején.
Hogy élek-e holnap s hány méter 

[az út, 
Istenem, mit tudom én?

Hogy zeng a telegráfrúdon a drót, 
ezerfele táviratoz.
Úristen, szánod-e nékem a jót. 
vagy énnékem jut csak a rossz?

Most újul az év és fordul az út, 
kezemben reszket a bot.
Te nyújtsz küszöböt és társz ki

[kapát 
és vezetsz, mint a vakot.

Én arra megyek, hova istenem űz, 
árkokon, bokrokon át.
Mint latrok az úton, a Víz meg a 

[Tűz 
már lesi áldozatát.

A völgy csupa tör, a hegy csupa 
[kés 

és csupa titok az ég.
Mit tudhatom én, hol botlom el és 
holnapig élek-e még?

BRÓDY LÁSZLÓ

— A pécsi megyéspüspök jánosi En- 
gel Józsefnél. A pécsi lapokban olvas
suk a következő érdekes hírt: Virág 
Ferenc megyéspüspök szemleútján a 
hegyháti járásban fekvő Mecsekjánosi 
községbe érkezett. Ez alkalommal láto
gatást tett a plébániának Jánosipusz- 
tán időző kegyuránál, jánosi Engel Jó
zsef udv. tan., mecsekjánosi földbirto
kosnál, mint aki a kegyúri kötelmeket 
57 év óta mintaszerűen teljesíti. A 
megyéspüspök tiszteletére Takács Ist
ván mecsekjánosii esperes a plébániá
ban ebédet adott, melyre jánosi Engel 
József szintén hivatalos volt. A megyés
püspök búcsúzáskor felkérte jánosi En
gel Józsefet, hogy mielőbb viszonozza 
látogatását pécsi rezidenciájában. — já
nosi Engel József udv. tanácsost, a pécsi 
községkerület illusztris elnökét, a ma
gyar zsidóságnak kultúrája úri egyéni
sége és felekezetéhez való áldozatos hű
sége révén köztisztelt vezéralakját érte 

pécsi püspök megkülönböztetett meg
tiszteltetése. Jánosi Engel. József pél
dát mutatott arra, hogy kell elöljárni a 
felekezetek közti megértésben és ezzel 
többet használt hittestvéreinek, mint 
azok, akik fölösleges ellentétek felidé
zésével igyekeznek „megmenteni” a 
zsidóságot.

— Aschner Lipót kitüntetése. Az Új
pesti Izraelita Hitközség Aschner Lipó- 
tot, az Egyesült izzólámpa és villamos
sági rt. vezérigazgatóját abból az al
kalomból, hogy újpesti lakását Budára 
helyezte át, kiváló érdemei elismeré
séül dísztagjává választotta és ugyan
ekkor az Újpesti Szentegylet örökös 
tiszteletbeli tag címével tűntette ki. Az 
erről szóló okleveleket lakásán küldött
ség nyújtotta át, az üdvözlő beszédet 
Arányi Adolf ’hitk. elnök tartotta. A 
szept. 5-iki szombati istentisztelet ke
retében dr. Friedmann Dénes .főrabbi a 
lóra előtt átnyújtotta az ünnepeltnek a 
tiszteletbeli morénu oklevelet. Erre az 
a'kalomra a felekezeti és városi ható
ságok testületileg jelentek meg a zsi
nagógában. élükön dr. Semsey Aladár 
polgármesterrel.

— Angol püspök a zsidók mellett. 
Londonból jelentik, hogy Chichester püs
pöke egyházmegyéjének hivatalos fo
lyóiratában óva intette híveit a zsidó
gyűlölettől és az egyház minden kép
viselőjét felhívta, hogy működjenek 
közre a zsidókkal való barátságos kap
csolatok megerősítésében.

— Az új római főrabbi. Rómából je
lentik, hogy a múlt évben elhunyt An- 
geló Sacerdoti helyébe Dávidé Prato 
alexandriai főrabbit választották meg a 
római hitközség főrabbijává.

- Löw Sámuel — 90 éves. A fő
város társadalmi életének köztisztelt 
egyénisége dr. Löw Sámuel főorvos — 
dr. Löw Jmánuel felsőházi tag, szegedi 
főrabbi fivére — a napokban töltötte be 
90-ik életévét. Ebből az alkalomból a 
magyar zsidóság irányadó tényezői is 
resztvettek az ünneplésben, melyben a 
társadalom legkülönbözőbb rétegei ré
szesítették a fővárosi orvosi kar do
yenjét.

— A bajai hitközségi viszály epiló
gusa. A bajai hitközség és papja közötti 
viszályból kifolyólag különböző híresz
telések kerültek a sajtóba. A bajai hit
község elöljárósága most nyilatkozatot 
tesz közzé, melyben a főrabbi elbocsá
tását kívánó határozatának ismertetése 
után kijelenti, hogy az elbocsátás iránti 
javaslatot a hitközség a községkerületi 
bírósághoz felterjesztette. Ami pedig a 
főrabbi részéről a bajai büntető járás
bíróság előtt megindított és folyamat
ban levő ügyeket illeti, az elöljáróság 
megjegyzi, hogy a hozott ítéletek még 
nem jogerősek, azok ellen az érdekeltek 
fellebbezést jelentettek be.

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
löwy-nél Budán

II.. Fö-u. 79. Tel • 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá- 
sától 2 percnyire.
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- Avatás a budai főtemplomban. A 
budai Ontőház-utcai főtemplomban szep
tember 4-én avatták fel az új orgonát, 
amely a budai hitközség elöljáróságá
nak határtalan áldozatkészségét dicséri. 
Dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi avató
beszéde után Sirota Sándor fökántor 
művészi éneke zárta be az ünnepséget 
az Aipár Ignác mesteri vezénylete 
alatt működő kórus kíséretével.

— Rosenberg Ármin halála. Rosen- 
berg Ármin, a pesti hitközség nyugal
mazott kasrusz-rabbija, az Emberbarát- 
imaház, majd a Nagyfuvaros-utcai kör
zeti templom nagy szeretetnek és tisz
teletnek örvendett, tudós papja szept. 
6-án hosszú betegség után elhúnyt. 
őszintén gyászoló, ragaszkodó hívek 
százai kísérték szept. 8-án utolsó út
jára. Vele a régi, hagyományúd zsidó
ság egyik legismertebb nevezetessége 
dőlt ki az élők sorából. Nagyon sok 
tisztelője és csodálója volt a másval- 
lásúak körében is, akik felsőbbrendűsé
get, valósággal látnoki erőt tulajdoní
tottak neki és válságos napokban ta
nácsért fordultak hozzá. Sírjánál Briszk 
Salamon, Eppler Izidor, dr. Farkas Jó
zsef, dr. Fischer Benjámin, dr. Scheiber 
Lajos, dr. Weisz Sámuel rabbik és Wert- 
heimer Soma elöljáró méltatták emberi 
és papi erényeit, végül fia, Rosenberg J. 
Lipót a Rombach-templom volt elöljárója 
vett tőle megrendítő búcsút.

— 20.000 mezüzó. Mélyen tisztelt 
Szerkesztő Or! Az egyik felekezeti lap
ban azt írja Knöpfler Frigyes úr, hogy 
Budapesten 20.000 mezüzó készül gyári
lag. Ennek igazolására közlöm, hogy 
Balatonfüreden voltam. Ott időzött Peri 
M. pápai szófer is. ö mutatott nekem 
egy ilyen poszül mezüzót, amelyet ott 
tényleg egy bíberkalapos chaszidikus 
kinézésű ember 1 pengőért árult. A meg
csalt hitrokonunk átadta azt a szófer- 
nek. Tartsa minden felekezeti lap kö
telességének, hogy e hamisítványokra 
figyelmeztesse olvasóit. Kiváló tisz
telettel dr. Linksz Izsák, kőszegi rabbi.

— Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk Jubadont fogkrém hir
detésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbiságának 
felügyelete alatt készül, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által minden 
aggodalom nélkül használható.

Hymen. Herczl Béla, a Budai 
Che'-ra Kadisa intézményi elöljárójának 
és nejének Anna leányát okt. 4-én. va
sárnap déli 12 órakor vezeti oltárhoz 
a budai öntöház-utcai főtemplomban 
Guttmann Rezső.

diák teljes ellátását, korrepe
tálását olcsón vállalja

KLEIN hittanlanár, MISKOLC
1-2

Sabbosz-suvo
Tisri hó 3-Sn (szepí. 19-én) Sab- 

bosz-suvó. Nevét az ekkor olva
sandó háftóra kezdő szavától, suvo 
jiszroél-tól nyerte, később a kiej
tésben a sábbosz szó utolsó betűje 
összeolvadt a suvo szó kezdőbetű
jével és így tösuvónak hangzik. De 
lehetséges, hogy már eredetileg is 
tösuvo volt, mivel a bűnbánó na
pok szombatja ez. A mogén ovósz 
uál közbeiktatjuk hámmelech hák- 
kodós-t. A délelőtti istentiszteleten 
jócér; ovinu málkénu-t nem mon
dunk, mivel ennek tartalma a hét
köznapi sömóne eszré-nek felel 
meg. A Tórából M. V. 31. Vájéleeh 
szidrát olvasunk. Amikor ugyanis 
két szombat nap van Ros-hásónó 
és Szukkóth között, akkor inkább 
kapcsoljuk össze máttósz és másza 
szidrákat. noha hosszabbak, csak 
hogy elválaszthassuk vájjélech-től 
niec-ovim-ot, mely átkot tartalmaz 
és így niccovim-ot még az óévben 
olvassuk fel, amivel azt a kívánsá
gunkat akarjuk kifejezni, hogy az 
óesztendővel együtt érjen véget 
minden átok és szenvedés. Mártír
nak a rabbit vagy más jámbor 
életű férfiút hívnak fel. A háftó- 
rául választott prófétai szakasz: 
Hósea 142 végig, mely Izráel meg
téréséről szól. A délelőtti istentisz
teleten, sok hitközségben pedig a 
délutáni mincha-istentisztelet előtt 
a rabbi beszédet tart a szent na
pok és a megtérés jelentőségéről. 
□CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

— Házasság. Krámer Jenő, Krámer 
Adolfnak, a lágymányosi templomkör
zet alelnökének fia szept. 8-án délben 
tartotta a pesti Rombach-utcai templom
ban esküvőjét Propper József és neje, 
néhai Elmer Teréz Klára leányával.

— Támogassuk a Patronázst! Szere
tettel ajánljuk olvasóink meleg érdek
lődésébe az Orsz. Izr. Patronázsnak la
punk mai számában közzétett felhívá
sát. Minden hívő zsidó, minden nemesen 
érző ember tartsa kötelességének, hogy 
nagy ünnepeinken emlékezzék meg er
ről a fontos hivatását válságos anyagi 
viszonyok között lelkesen teljesítő em
berbaráti intézményünkről. Mindenki te
hetségéhez képest segítse és adományait 
küldje közvetlenül az Orsz. Izr. Pat- 
ronázshoz (Bpest. Vili.. Nagyfuvaros
utca 4.)

Halálozás. Özv. Salzer Ignácné, 
szül. Wassermann Katalin szept. 3-án 
áldásos élete 69-ik évében hosszú be
tegség után elhúnyt Budapesten. Szept. 
6-án temették általános részvét mel
lett. Az elhúnytban Fürst György igaz
gatónak. számos fővárosi zsidó intéz
mény köztisztelt vezetőjének felesége 
édesanyját gyászolja.

- MINDEN HÁZTARTÁSI KÉRDÉS
BEN (különleges és diétás receptek) 
díjtalanul áll a háziasszonyok rendelke
zésére, útbaigazítással a Meinl Gyula 
rt. Háztartásgazdasági Tanácsadója VII.. 
István-út 23—25. »z.

— Orthodox leánytovábbképző tan
folyam. Mint megírtuk az orth. hitköz
ség támogatásával szeptemberben négy 
középiskolát végzett leányok szálpára 
továbbképző tanfolyam nyílt meg, 
melynek ideális célja zsidó nevelés és 
általános művelődés nyújtása, {zsidó 
irodalom, vallástan, magyar- és világ
irodalom, művelődés- és művészettörté
net, neveléstan) praktikus célja pedig 
olyan ismeretek tanítása, amelyek meg
élhetést nyújthatnak. (Cyors- és gépírás, 
— idegen nyelvek, ícegennyelvű ke
reskedelmi levelezés, könyvvitel, ke
reskedelmi ismeretek, müvirág-kesztyü- 
készítés. fehérnemű ’ tatás, stb.) A tan
folyamra a beiratkozá ok tekintettel a 
vidék: érdeklődésre még mindig tar
tanak. (Budapest, VII., Dob-utca 35.)

— „Betár-Park" a Királyerdőben. A 
Betár jobboldali zsidó ifjúsági világszer
vezet agilis magyarországi képviselete 
érdekes kísérletet tett a közelmúltban. 
Közei 1000 négyszögölnyi pompás erdő
területet vásárolt a Csepelszigeten levő 
Királyerdőben azzal a céllal, hogy a 
cserkészparkhoz hasonlóan, természete

sen sokkal szeiényebb keretekben hasz
nálja fel. A nyár folyamán négyhetes 
sportszerű táborozás volt ezen a te
rületen iélszáz szegény zsidó fiatal
ember részvételével, akik a zsidó ha
gyományok szigorú megtartásával él
tek a „Betár-parkban” Most ez a te- 
riiet sportgyakoriatok céljaira szolgál- 
tavasszal pedig kibővítik é, a zsidó fia
talság átrétegeződését szolgáló kertészeti 
kiképzőt létesítenek rajta.

— Az „Áhávász Réim” Országos Fe
lebaráti Szeretet Egylet szegény bete
geket élelmező és segélyző egyesület 
fokozott buzgalmat fejt ki zsidó fő
ünnepeink előtt, hogy a székesfőváros 
közkórházaiban fekvő zsidó betegeket 
ünnepi élelmezéssel ellássa. Az egyesü
let elnöksége ezúton is kéri hitfeleke- 
zetének áldozatkész tagjait és pártfo
góit. hogy a jelzett célra juttassák el 
adományukat az egyesület hivatalába, 
(Budapest, VII., Síp-utca 12.) vagy pos
tai befizetési lapon a 20358 számú csekk
számlájukra.

— Munkaközvetítés. A Pesti Izr. Nő
egylet munkaközvetítője elhelyez min- 
denrendű női munkaerőt, bentlakót és 
bejárókat. Jelentkezés minden kedden 
és pénteken délelőtt 10—12-ig. (VI., 
Dessewffy-utca 41. 1. 7.)

Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény - fQggSny

tóraköppeny 
művészies kivitejben készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest. Király-utca 8.
Kíránatra anyagminták h árajánlatok díjtalanul.



17 — ZSIDÓ ÉLÉT

MARTIN BUBER:

Feleletmondások
Fordította: Dr. Gedő Simon

KÜRTFUVAS ELŐTT
Újév napján harsonafúvás előtt 

így szólt egyszer Rabbi Pinchasz: 
„Minden teremtmény megújul az 
alvásban, még a kövek és vizek is. 
És az embernek, hogy élete szünte
lenül megújuljon, le kell vetkeznie 
alakját és árva lelkét Istennek kell 
ajánlania, mielőtt fejét álomra 
hajtja. A mai nap pedig a nagy 
megújulás napja, ma minden szel
lemi lényre, angyalokra és szent 
nevekre és az írás betűire mély 
álom borul. Ez az értelme az egye
temes Ítéletnek, amelyben a szellem 
újjászületik. Ezért ma az ember 
vesszen el a mély álomba, és Isten
nek megújító keze fogja érinteni,”

E szavak után ajkához emelte a 
sófárt.

•
MEGEMLÉKEZÉS ÉS FELEDÉS

Újév napján így szólt a rosdoli 
Rabbi Jeehuda Cvi: „Ma így imád
koztunk: Öröktől fogva megemléke
zel mindenről ami feledésbe ment! 
Mit mondtunk ezzel? Isten csak ar
ról akar megemlékezni, amit az 
ember elfelejt. Ha valaki jót tett 
és tettét nem tartja észben, hanem 
úgy tudja, hogy mitsem vitt vég
hez, szolgálatáról megemlékezik 
Isten. Ha azonban valaki nagyra- 
törő szivéhez így szól: „Szépen ájta- 
toskodtam, szépen búvárkodtam”, 
ebből Isten színe előtt semmi sem 
marad meg. Ha valaki bűnbe esett 
és ezután minden erejével erre rá
eszmél és megbánja, ez Istennél fe
ledésbe ment. A könnyedén levetett 
bűnöket azonban számon tartja.”

*
A NAGY MEGTÉRÉS

A megtérés szombatján így szólt 
a rizini Rabbi Izrael: „Hosea hir
deti: Térj meg, Izráel, az örökké
valóhoz, a te Istenedhez! Ezt az 
egész világnak s az ég és föld va
lamennyi teremtményének mondja. 
Mert minden teremtett lénynek, 
lent és fent, a Legfelsőbb minden 
szolgájának, angyaloknak, szerá
foknak, mennyei állatoknak, szent 
kerekeknek, fel egészen Istennek 
'■trónzsámolyáig, valamennyinek 
dolga, hogy megtérjenek. És erre 
vonatkoznak a szavak: „az örök
kévalóhoz, a te Istenedhez : min
den rendű lénynek, a legfelsőbbig. 
4stennek trónusáig, valamennyi
nek dolga, hogy megtérjen.”

Ezután azonban önmagához szó
lott: „Óh, Izrael! Térj meg, Izrael, 
az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez!”

*

KIENGESZTELÉS
Jomkippur előestjén egyszer a 

primislani Rabbi Meir községe so
káig várakozott a eaddikra. Ami
kor végül megjött, megállóit a kü
szöbön, végignézett az embereken 
és így szólt hozzájuk „összegyűlte
tek hát itten és azt hiszitek, hogy 
Meir számotokra kol nidret mond; 
amilyenek vagytok, ugyan várhat
tok reggelig és Meir nem fog kol 
nidret mondani.” Egy idő múlva 
tovább beszélt helyéről el nem moz
dulva: „írva van a misnában: Is
ten és ember közötti bűnökre hoz 
engesztelési az engesztelő nap, az 
ember és embertársa közti bűnökre 
nem hoz engesztelési, kivéve ha 
előbb megbékültünk embertársunk
kal. Ezért elvárja Meir, hogy egy
másnak megbocsássatok”. Azonnal 
kiáltották valamennyien: „Megbo
csátunk egymásnak”. De a rabbi 
még mindig a küszöbön állva ma
radt és így szólt: „Azt hiszitek, 
Meir nem lát át rajtatok: most egy
másnak megboesájtottatok és a 
szent nap után a hitelező az adós
nak kiszedi a párnát a feje alól. 
Meir elvárja, hogy aki fizetni tud, 
bőséges haladékot kapjon, aki nem 
tud fizetni, ne sanyargassák végle
tekig.” Volt pedig az egybegyűltek 
között néhány lembergi vagyonos 
ember. Ezek megértették, hogy a 
szó rájuk célzott; odaléptek a rabbi
hoz és megígérték, hogy utasításá
nak eleget tesznek. Rabbi Meir az
után a frigyszekrényhez ment és 
imádkozott: „Világ Ura, zsidóid 
mondják:Vétkeztünk, de többé nem 
tesszük és te ezt elhiszed és megbo
csátasz nekik. így hát Meirnek is el 
kell ezt hinnie. Ha azonban valaki 
közületek, zsidócskáim, szavát nem 
fogadja, majd meglátja, mi az Is
ten igaza.” És elkezdte kol nidrét 
mondani.

*

DÁVID ÉS MI
Megkérdezték Rabbi Bunaniot: 

„Mi, akik jomkippurkor oly sok
szor teszünk bűnvallomást, miért 
nem nyerünk a megbocsátásról hír
adást. Dávid ellenben, alig hogy

Dr. Frenkel Bernét íúí' zsidó nevelőintézete 
VI, ARÉNA-UT 84. — TELEFON: 1—288-43. 
a városligeti villanegyedben minden iskolatípus közelében 
fiuk és leányoknak.
14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú 
tanfolyamok.

INTERNÁTUS

egyszer megszólalt: Vétkeztem,
máris megkapta az izenetet: így az 
Örökkévaló elvette bűnödet!”

Ö így felelt: „Dávid azt mondta: 
Vétkeztem az Örökkévaló ellenében 
és azt vélte: Tégy velem úgy amint 
akarod és én szeretettel viselem 
azt, mert igazságos vagy Örökké
való! Mi pedig, amikor azt mond
juk: Vétettünk, azt gondoljuk, illő, 
hogy Isten nekünk megbocsásson, 
és mikor közvetlenül azután azt 
mondjuk: Hütlenkedtünk, azt gon
doljuk, illő, hogy Isten, miután 
megbocsátott nekünk, minden jóval 
megajándékozzon.”

•

A LEGMAGASABB FOKON
Megkérdezték a vorkibeli Rabbi 

Jizehakot:
„írva van: És ez az az áldás, 

mellyel megáldotta Mózes, az Isten 
embere Izráel fiait halála előtt.” E 
szavakat halála előtt Rasi így ma
gyarázza: Közel kimúlásához és in
dokolásként hozzáfűzi a mondást: 
Ha most nem hát mikor? Mit akar 
ezzel mondani, amit nem ért meg 
mindenki már az írásból?

„Vegyétek figyelembe” vála
szolta a rabbi, „hogy Mózes ezen az 
egyetlen helyen neveztetik Isten 
emberének. Azonban úgy történt, 
hogy ő szeretetében már régen és 
minduntalan megáldani óhajtotta 
Izraelt, de mindig ráeszmélt, hogy 
még magasabb fokra kell eljutnia 
és még nagyobb erőt nyerhet ál
dása, ezért halogatta azt. Most 
azonban, hogy Isten emberének fo
kára eljutott, az angyalok fokára, 
akik nem járnak emberek módjára, 
hanem magukban megállanak, 
tudta, hogy közeledik kimúlása, és 
ő megáldotta Izraelt”.

— Felhívás a szülőkhöz. Nagyon kér
jük az igen t. szülőket, hogy ha gyer
mekeik valamelyike házitanításra szo
rul, jelentsék azt be titkárságunknál, 
ahol elemi, gimnáziumi és kereskedelmi 
iskolások házitanításában és egyes tár
gyak (héber, latin, német, stb.) oktatásá
ban jártas állásnélküli tanítók és taná
rok csekély díjazás mellett állanak ren
delkezésükre. Orsz. Izr. Tanítóegyesü
let, VII.. Wesselényi-utca 44. Telefon: 
1-44C-S5.
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Hála Istennek, 
vannak meg igaz 
emberek is köztünk

Két hír: a. A Pécsi Napló és a 
Dunántúl szept. 3.-iki számában ol
vastuk a hírt, hogy Virág Ferenez 
megyéspüspök szemleútján a hegy
háti járásban fekvő Mecsekjánosi 
községbe érkezett és látogatást tett 
a plébániának Jánosi pusztán idő
ző kegyúránál, jánosi Engel Jó
zsef udv. tanácsos, földbirtokosnál, 
a pécsi izr. községkerület általáno
san tisztelt elnökénél, aki a kegy
úri kötelneket 57 év óta mintasze
rűen teljesíti. Ez az igazi kiddus 
hasém. b. A másik hír, hogy Rom
ját Ernő, az V. kér. templomkörzet 
elnöke, a fiúárvaház és a Mikéfe 
áldozatos támogatója a Hantos
cég tulajdonosaival együtt a maga 
költségén végeztette el azt a hatal
mas munkát, amellyel a fiúárva
ház templomát olyan ragyogó szép
pé avatták. Tehát a közrokonszenv 
övezte, kitűnő Fiirst György zsidó 
áldozatossága után új mecénás ter
mett a Fiúárvaház elöljárói karú
ban. Mi, akik ismerjük az ő pur - 
tán egyéniségét, nem csodálkozunk 
ezen, valamint azon sem, amin 
közéletünk nem egy „kiválósága” 
bizonyára csodálkozni fog. hogy 
fotográfiája olyan ritkán jelenik 
meg a fotográfiákban utazó feleke
zeti lapunkban. Ez a szerénység és 
áldozatkészség is igazi kiddus ha
séin ..

Jelenet a pesti 
iskolában

Móricka: Tanító bácsi, kérem, 
hogy van az. hogy Ádám és Éva 
nem kötöttek egyházi esküvőt? 
Dolfika: (jelentkezik) Tanító bácsi, 
kérem, én tudom. — Tanító: Hát 
mondjad. — Dolfika: Adóm és Éva 
azért nem kötöttek, azért nem köt
hettek egyházi esküvőt, mert, mert 
a kancellária az esketésért sokat 
kért tőlük és nem tudtak meg
egyezni, mert az Egyakarat bácsi 
nem engedett és inkább hagyta 
őket kimenni a boltból... Tanító: 
Te csacsi, miket fecsegsz te össze
vissza. Hát tudod te, mi az a kan
cellária és hogy ki az az Egyakarat 
bácsi? — Zlolfí/.'o; Persze: A kancel
lária az, ahol Pesten csinálják a 
zsidó vallást. Az Egyakarat bácsi 
pedig az a bácsi, aki csinálja és 
szabott áron árulja ...

Az ördög nem alszik
A „Zsidó Élet” legutolsó számá

ban. a Naptárban, megírtuk, hogy 
a szölichósz első napja 13.-án lesz. 
Egy külön cikkben is foglalkoztunk 
a szölichósz jelentőségével és abba 
hiba csúszott. A szölichósz első 
napjául 6-ika volt megjelölve. Na
gyon drukkolunk, milyen töchó- 
chában fog Vigyázó bácsi most ré
szesíteni bennünket. Pedig biztosan 
ő csinálta ezt is. Ö cimborái az ör
döggel. bizonyára az csúsztatta te 
valami hókusz-pókusz útján ezt a 
sajtóhibát. Ha nem,... akkor na
gyon sajnáljuk, ha netalán a mi 
hírünkre 6-án hajnali 4-kor kelt fel 
és ment — szölichószra.

*
Kőlecolás az uszodában

Tudvalevő, hogy a budai auto- 
nómiaellanes pártnak nem sikerült 
mgesinalni a pesti és budai hit
községek egyesítését, vigaszul te
hát fuzionáltak maguk- a pártok. A 
fuzionált pártok vezérei — mind 
hősök ők és bankvezérek — egy 
forró nyári napon együtt lubickol
tak az uszodában az autonómista 
párt vezérével. A megoldódott nyel
vek a következőképpen enyelegtek: 
(FAfuziós, A—autonómista)

F. No, hogy állunk a hitközségi 
választásokkal"?

A. Úgy, hogy önök csúfosan 
megbuknak. Úgy fognak járni, 
mint a budai községkerületi tagva- 
lasztásnál, Emlékszik, maga is bu
dai ember létére csak a pesti vá
lasztáson tudott bejutni.

F. Én abban a választásban a 
testvéri egység tanújelét látom. S 
jelét annak, hogy el fog követ
kezni a béke, mert el kell követ
keznie.

A. Adig nem, amíg az Országos 
Irodának a mai vezér lesz az el
nöke...

F. (gúnyosan) S amíg én az ő 
alelnöke, úgy-e? Pedig nem mi ál
lunk a béke útjában, hanem Önök. 
Hiszen a budai elöljáróság is jelölt 
engemet és még 1-2 társamat a 
községkerületbe, de Önök kibuktat
lak minket.

A. Nem, majd rózsavizet hor
dunk az Önök fürdőkádjába' Ami
kor Önök agyongúnyoltak és meg
rágalmaztak bennünket dicső lap
jaikban. Talán bizony azt várták, 
hogy majd diadalkapún át juttat
juk Önöket a községkerületbe?

F. S mi lesz a Heller-üggyel?
A. Hát mi legyen? Ezt maguk 

főzték, tessék! Most persze jó vol
na „megállni, urak, megállni!”

F. Több objektivitást kérünk. 
Tárgyilagosakban kellene Budának 
Pesttel a nézeteltéréseket elintézni.

A. Önök beszélnek objektivitás
ról? Akik ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a pártatlanságra hivatott és 
kötelezett országos irodai és köz
ségkerületi elnök a pesti háborús 
párt vezére legyen? Hát valóban 
nem találnak Önök a három elnöki 
állásra három külön embert, mind
egyikre alkalmasabbat és megfe
lelőbbet nála? Mert én tízszer 
hármat is találnék...

F. Már megint kezdi? ...

Ászeresz jömé íösuvo
A tiz bűnbánó nap minden reg

gelén szölichósz. a reggeli és esti 
imánál ovinu málkénu. a sömóné 
eszrében pedig közbeiktatjuk a 
megfelelő helyeken: zoehrénu, mi- 
chomóchó-, hámmelech hákkodós-, 
hámmeleeh hámmispot-. nichtov- 
böszéfert.

Ros-hasónó-t követő vasárnap 
(szept. 20, tisri 4-én): cóm Gödal- 
johu. Gödaljohu böjtje, mert a ha
gyomány szerint tisri hó 3-án öl
ték meg Gödaljohut, Judeának a 
babilóniai király által kinevezett 
helytartóját, ami Judea végpusz
tulását eredményezte. (Jerem. 41.). 
Erről a böjtről megemlékszik már 
a Szentírás is (Zöchárj. 7, 5 és 8, 
19.) Reggel korán megyünk szöli- 
chósz-hoz, a sömóné eszré-ben az 
előimádkozó, mint a község képvi
selője góél jiszróél után ánénu-t 
mond, mert a 19. zsoltár befejező 
szavai curi vögoáli után közvetle
nül a 20. zsoltár kezdő szavai: já- 
ánchó Adónaj böjóm coro követ
keznek. tehát góél-t ánénu követi. 
Ellenben a község tagjai csak este 
mondják a sóméá töfillo-nál, mert 
a község minden egyes tagját egy- 
egy magányos (jochid) személynek 
tekintjük; magányos személy -pe
dig csak sóméá töfilló-nál iktat
hat közbe külön börochó-t a sö- 
móne eszré-be. Míg azonban az eló- 
imádkozó már a reggeli sömóné 
eszré-nél is mondhat ánénu-t, mi
vel az egész hitközségben okvetle
nül számíthatunk tiz böjtölő sze
mélyre, addig a község többi tagja 
csak a délutáni sömóné eskre-nel 
mondhatja, mert reggel „még bi
zonytalan, vájjon végigböjtölheti-e 
az egész napot. Reggel és délután 
a Tórából vájchál-t olvassuk (M. 
II. 32, 11-13, 34, 1-10) három felhí
vott egyén előtt, délután a harma
dik felhívott máftir: a háftórául 
választott prófétai lecke: Jes. 55, 6- 
13, 56. 1-8. melyben Istenhez való 
megtérésről van szó. A, mincha- 
imánál is a sömóné eszré-ben bir- 
káth kóhánim és szim sólom. Ha a 
bűnbánó napok bármelyikén cir- 
cumeisio fordulna elő, akkor a 
reggeli szöliehósz-nál mondjuk a 
szokásos zöchor börisz-t. de a tá- 
chánun elmarad, még eom-Gödál- 
johu napján is. Ellenben él erech 
áppájim és az ásré-uvolöcijjon kö
zött való lámnácéách-ot mondjuk.
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MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
Irta: Dr. LINKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi

Ez mindazon két szóban foglaltatik: 
„hasérn elaukénu." Mennyei Atyánk leg
jobban tudja azt, mikor követelheti tő
lünk, hogy törvényét tiszteletben tartva 
vessük magunkat az ö akarata alá. 
Mert e két szó azt is tanítja: "Isten a 
mi sorsunknak Intézője,, de egyszers
mind cselekedeteinek Vezetője. Mert Ö 
a Törvényhozó, de egy személyben 
igazságos Biránk is. Mi akarata elle
nére nem boldogulhatunk. Ha igen, mi
ért van annyi szerencsétlen halandó a 
világon, hisz mindenki tudja, "mit kell 
tennie." Igaz, hogy sok jámbor, becsü
letes és humánus ember is szenved. Az 
ő óhajaikat sem hallgatja meg mindig 
az árvák Atyja. De legyünk meggyő
ződve arról, hogy amint az intelligens 
férti neveli az ö fiát: az atyák Atyja a 
legjobban tudja, kit milyen sorsban ré
szesítsen. A fő az, hogy jámborsággal 
minden helyzetben megfelelhetünk em
beri hivatásunknak.

Akiknek szivét ezen eszmék lelkesí
tik, azok újév napján áhítattal járulnak 
kegyes színe elé és fohászkodnak: 
Atyánk. Királyunk, írj be minket a meg
élhetés és ellátottság könyvébe! — 
Minthogy sorsunk, cselekedeteink sze
rint igazodik: a komoly izraelita tiz nap 
alatt őszintén megbánja bűneit, áhitatos 
imával megtisztítja szívét és gyakoribb 
jótékonysággal Isten gyermekei iránt 
megnyeri magának mennyei Atyja szi
vét. Sorsa tehát jobbra fordul. Jom- 
kippur szent napján megtisztulva bűnei
től. új életet kezd. Boldog.

És teljesíteni fogja ezentúl minden 
tekintetben szent kötelességeit, ha a 
Tatamidban (Béca 16. a.) megörökített 
Rabbi Tachliiának szent meggyőződé
sét magáévá teszi. E bölcs arra tanít 
minket: A ros-hasónó és jomkippur kö
zötti napokban meghatározza mennyei 
Atyánk évi jövedelmünket. De a szom
batok és az ünnepek túlkiadása és a 
gyermekek tanításának költségei a Tal- 
mud-tórában nem tartoznak oda. Mert 
(ez 'külön elbírálás alá esik), ha keveset 
szentel azokra, keveset nyer, de ha 
(jóságos Istenében bízva), erre a legna
gyobb áldozatokat hozza, meggyőződik 
arról, hogy csodás módon megfelelő 
külön jövedelemben részesül. — Mint
hogy a jomkippuri határozatot nem kéz
besíti nekünk írásban a mennyei Bíró
ság, legyünk szerények és elégedjünk 
meg jövedelmünkkel. Adósságokba ne 
vergődjünk. Gondoljunk mindig arra, 
hogy vannak emberek, akik még annyit 
sem keresnek. És azt is, hogy ha Isten 
ments! csak egy családtag is folyton 
betegeskedne — a legnagyobb jövede

lem mellett is távozna az öröm a csa
ládból. Szomorkodnak a gazdag szülök 
akkor is, ha fiaik, leányaik, életmódja 
keserűséget okoz nekik.

Ha a vallás szelleme hatja át a csa
lád minden tagját, adjanak hálát a Min
denhatónak és legyenek mindennel meg
elégedve. De ha arról van szó, a szom
batot mgeszentelni és kitüntetni, ezen a 
napon kizárólag mennyei Atyánk szol
gálatában állani: ne takarékoskodjunk! 
Örvendeztessük meg lelkünket és hozzá
tartozóink szívét! Meglátjuk „az ég és 
föld Ura megáld minket. Ugyanilyen ál
dozatokat hozzunk” az ünnepeken, ha 
Isten kegye megengedte, hogy megszen
telhetjük azokat előírás szerint. „Örvendj 
ünnepeden!" De legnagyobb kötelessé
günk, gyermekeink vallásos neveléséről 
gondoskodni. Fontoljuk meg, a házban 
van cseléd, az üzletben segédek, köny
velők, a gazdaságban gazdatisztek, mun
kások stb. És a gyermekeink vallásos 
nevelése mellékes? Erre már nincs pén
zünk? — Fontoljuk meg, hogy ebben a 
tekintetben a legnagyobb áldozatokat 
egy külön .mellékjövedelem fogja ren
dezni. De egy más szent könyv még egy 
negyedik dolgot említ, melynek kisebb- 
nagyobb kiadásait csodás módon fedez
hetjük, és ez a kultuszadó, az egyletek
nek járó tagsági díjak és a jótékonyság. 
És erről meggyőződve lenni, nagyon fon
tos, mert hitközségeink és intézményeink 
ma azért pusztulnak, mert az erre vo
natkozó vallásos igazságokat senki sem 
hirdeti nekik. Sok lelkész maga sincs er
ről meggyőződve, hogyan hirdesse tehát 
ezt a szószékről? Az Isten iránti biza
lom nem vert gyökeret a szívekben, 
azért vannak ilyen szomorú állapotok a 
hitközségekben, azért nem tudják intéz
ményeiket fenntartani.

Járuljanak hozzá az itt hirdetett esz
mék a gyógyuláshoz. Figyelmeztessen 
minket már a „Tisri" név az itt hirdetett 
igazságokra. Mert a héberben „Tisri" 
t, s, r, és j mássalhangzókkal iratik. A 
„t” a talmud-tórára emlékeztet, a gyer
mekek vallásos nevelésére: az „s” a 
szombatok megszentelésére: az „r” a 
ros-chaudes, azaz a hónapok elsejére, 
amikor a kultuszadó és az egyes egyle
tekbe a tagsági díjak fizetendők. Végre 
a „j” a jómim-tauvim, az ünnepekre cé
loz, hogy ezeket előírás szerint megszen
teljük. Ne féljünk a rendkívüli nagy kiadá
soktól! Szeressük Öt minden vagyonúnk
kal. Bízhatunk abban, hogy amikor mi a 
Tisri hónap tiz napján parnószó v’chal- 
kólóért fohászkodunk, hogy e négy do
log számára külön mellékjövedelemben
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fog minket „Atyánk részesíteni és meg
hallgatja azon imánkat is: Atyánk, Ki
rályunk, írj be bennünket a boldog élet 
könyvébe! — Azért „Izráel! Bízzál az 
Örökkévalóban! Segítségünk és paj
zsunk Ö.” „És Abrahám feltétlenül bí
zott az Örökkévalóban és ö öt ezért 
oly jutalomban részesítette, mintha jó
tékonyságot gyakorolt volna.” (mert 
hisz evvel ősatyánk másoknak a jó 
példával járt elől,) „megáldotta öt min
dennel.”

VI. Az élet útján mennyei 
Atyánk kísérjen el minket 1
Nemcsak sorsunk intézője a mi jósá

gos Teremtönk, hanem Nevelőnk is. Ezt 
szem előtt tartva, mindig arra fogunk 
gondolni, hogy van egy szem, mely 
minket lát; egy fül, mely mindent hali. 
E tudat erőt fog adni, hogy távozzunk 
a bűntől és teljesítsük kötelességeinket.

A Mindenható Szodomát bűnei miatt 
el akarta pusztítani. Tudta, hogy szol
gája, Abrahám azt hiszi, hogy ott leg
alább 50 jámbor ember is lakik. Ha tu
domása nélkül elpusztítaná a város 
összes lakóit, megingana ősatyánk hité
ben, mert azt gondolná: „A jámbornak 
ugyanaz a sorsa, mint a gonoszé. Nem 
látom, hogy a világ Bírája igázságos”. 
Tehát előre hirdette Isten ősatyánknak, 
mit szándékozik tenni. így alkalmat 
adott neki fohászkodni és így tanulta 
meg, hogy a mennyei Atya előtt 10 
jámbor oly nagy becsben áll, hogy ér
demeik miatt életben maradnak a go
noszok is. Ha tehát Szodoma elpusztult, 
nem voltak ott igazságos emberek.

Azon álommal, amelyet Béthélben 
Jákobnak mutatott, amely a Tórában 
meg van örökítve, nevel a Mindenható 
még minket is.

Ézsau haragja elöl menekül idegen 
országba Jákob. Elhagyott, senkisem 
kíséri el. Nincs pénze: ingyen nem kér 
szállást, inkább a mezőn alszik. Amit 
álmában lát, amit hall, befolyásolja 
egész életét: A föld az éggel össze 
van kötve. Az ég és föld Alkotója íme 
törődik Adám fiaival. Akaratát végre
hajtó angyalai sürögnek, forognak az 
emberek közt. Egyesek visszatérnek az 
égbe, mások onnan lejönnek. Törődnek 
az emberfiával. De milyen tiszteletben 
állhat a Mindenható előtt egy jámbor 
ember gyermeke, ha ö maga is meg
nyugtatja. megvigasztalja, felvilágosítja, 
buzdítja: „Én vagyok Ábr. atyád Is
tene: e föld — t te hazád lesz; nagy 
nemzet származik tőled. Veled va
gyok.”
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Más ember lett Izrael, midőn feléb
redt. Bízik a jövőben. Tudja, hogy küz
delmeiben vele van mennyei Atyja. Fá
radozásának édes gyümölcsével ö fogja 
boldogítani. Szent meggyőződése halá
lával nem lesz eltemetve. Tízezren 
százezren vallani fogják: átveszik azt 
utódaitól a világ összes népei. Lassan- 
lassan távozik majd a pogányság sűrű 
felhője Izráel fiainak fényétől...

Hát minket, Izráel maradékát, nem 
boldogíthat ilyen tudat? Mi is ki va
gyunk téve mások részéről mindenféle 
zaklatásnak és kérdezhetjük: Oroszor
szágban nem látja-e a föld igazságos 
Bírája, hogy' hogyan gyűlölik a vallásos 
embert? Gúnyt űznek belőle, ha imád
kozik. Az öt napos munkáshéttel meg
tévesztik, hogy nem is veszi észre, mi
kor van szombat. És a germánok zsar
noksága nem hatol füléig? Még az 
égiek is tűrik, hogy Jákobot mint a fér
get tapossák? És hol látjuk az emanci
páció, a recepció áldásait, ha mostoha 
gyermekei vagyunk ismét az államnak? 
Miért dühöng ismét a háború, miért 
szaporodnak megint az özvegyek és 
árvák?

Még sok kérdést lehetne felvetni; 
mert nem lehet megérteni, hogy' midőn 
nap-nap után más felfedezéssel lepik 
meg a világot, a műveltség terjed: mi
dőn azonnal megtudom, mi történik a 
föld végén, midőn a sok gép megköny- 
nyíti az emberek munkáját, miért kell 
szenvedni, éhezni, szomorkodni, miért 
nem bízhatunk a jövőben? Miért nem 
tudnak fiaink elhelyezkedni, leányaink 
férjhez menni? Miért van annyi nyo
mor a világban? Miért dobják el any- 
nyian életüket?

Műt egyszer Ászai is elmélkedett 
ilyen jelenségek fölött:

„Elgondolkozom a hajdatíkor napjain, 
az ősidőnek éveire gondolok, 
elmélkedem éjjel, szivemben töp

rengek, 
s ide-oda fürkész lelkem:
vájjon örökre eltaszít-e az Ür, s 

nem fog kegyelmezni többé?
Megszünt-e kegyelme mindenkorra, 
véget ért-e nemzedékről-nemzedékre 

szánt ígérete?
Könyörülni Isten elfelejtett, 
avagy haragjában elnyomta irgal

mát? (77. Zsolt.)
Aszaf megnyugodott a múlt esemé

nyei fölött való elmélkedése által. Ha mi 
a következő tanítást megértjük és 
aszerint járunk el az életben, sok min
den megváltozik: örvendeni fogunk is
mét életünknek. Sohasem szabad 
ugyanis megfeledkeznünk, hogy nem
csak testünkről kell gondoskodnunk, 
hanem lelkünket is ápolnunk kell.

Aki becsületesen dolgozik és mun
kája befejezése után a bibliát olvassa. 

azt életútjain egy angyal kiséri. Ezt hir
deti Mózes II. k. 23. fejezetének 20. 
verse: „íme, én angyalt küldök eléd, 
hogy megőrizzen téged az úton”. Aki 
szombat szent napján kizárólag lelkét 
ápolja és a biblia 24 könyvét tanulmá
nyozza, már legalább két angyalt kap 
kísérőjéül, mint azt a 91. zsoltár e 
verse bizonyítja: „Mert angyalait ren
deli melléd, hogy vigyázzanak rád 
minden utadon.” De még ennél nagyobb 
tiszteletben részesül az, aki munkája 
befejezése után alaposan foglalkozik a 
szóbeli tannal, hogy alkalomadtán min
den parancsolatot az előírás szerint pon
tosan tudjon teljesíteni. Nem. angyal, 
hanem m. Atyja őrködik fölötte: „Az 
Örökkévaló megóv minden bajtól, meg
óvja lelkedet, az Örökkévaló megóv 
jártadban, keltedben most és mind
örökké.” (121. Zsoltár.) Ezt a íontos 
tant a „Tanna di-bé Elijáhu” c. könyv
ben olvashatjuk. Ebből következik, ha 
Adám fiai nemi tisztelik Teremtöjüket, 
ö sem tünteti ki őket.

Az ég Ura, ugyanis arra tanította 
Éli főpapot: ,;Mert tisztelőimet tiszte
lem, megvetőim pedig megalacsonyul- 
nak.” (I. Sáitn. 2,fej, 30. v.). Atyáink fel
fogása szerint, ha ketten nyugodtan ül
nek és nem beszélik meg közösen a 
Tóra szavait, akkor ez már gúnyolódók 
helye Ha azonban a Tóra igéit beszé
lik meg egymással, akkor Isten dicső
sége van közöttük. (Rabbi Chananja 
ben Teradjon tanítása III. Perek 3. 
misnájában.) De egy zsidó is, ha nyu
godtan ül és a Tóra igéivel foglalkozik, 
ezért nagy jutalomban részesül. A ju
talom. mint látjuk, hogy egy vagy több 
angyal, sőt sokszor maga a jóságos 
Teremtő őrködik fölötte.

És most már megértjük korunk szen
vedéseit, az emberek gondjait, a le- 
hangoltságot. a gazdasági krízist, a ki
látástalan jövőt.

Az emberek többsége nem szeret 
dolgozni. Nem végzik lelkiismeretesen 
munkájukat. Alig, hogy abbahagyják 
azt, minden szabad idejüket kávéhá
zakban, moziban töltik. Már jobb em 
bernek számít, aki sportot űz. aki 
ügyességével lefűzi társait. Nem ez a 
zsidóság ideálja. Jákob ősatyánk „sát
rakban ült," Sem és Éver tanházaiban 
és mégis erősebb volt, mint a pászto
rok Cháranban. akik a követ a kút 
szájáról nem tudták eltávolítani. Ö 
könnyedén gördítette le. Sőt — mint 
tudjuk — még Ézsau őrangyala sem 
tudta őt legyőzni. Már megmagyaráz
tam, hogy nem a vagyon, nem az erő, 
hanem a szellem győz. Minden szabad 
időben a szellemet kell ápolni. Citáltam 
mar Rabban Gámliél tanítását is. Mint 
látjuk, mestereink .mind azt kötik szi
vünkre, hogy ápoljuk leikünket. Isten 

képmása az esmber. A Tórából kiáradó 
fény élteti. Aki vele foglalkozik, Te
remtőjét tiszteli. És csak ö ‘boldogít
hatja istenfélő teremtményeit. „Jaj az 
embernek a Tóra lenézése miatt." A 
próféták1 meg akarták menteni Izráel 
utódait. Jesája szomorúan hirdeti: „így 
szól az Örökkévaló, megváltód, Izrael 
szentje; én vagyok az ö. Istened, aki 
saját javadra oktatlak, arra az útra te
rellek, melyen járnod kell. Vajha ügyel
tél volna parancsaimra, akkor csak 
úgy özönlenék jóléted és boldogságod, 
mint a tenger hullámai" (Jes. 4$.) Mi 
epigónak sem adhatunk kortársainknak 
más tanácsot. Olvassuk el és írjuk szí
vünk tábláira az 1. zsoltárt és boldo
gabb korszakot láthatunk! Amely hit
községben megszívlelik a Tanna di-bé 
Élijáhu figyelmeztetését, az ismét virá
gozni fog, ott virágozni fog ismét min
den intézmény. Ha azonban ezentúl is 
követjük saját okosságunkat és szívünk 
hajlamait, az lesz szomorú sorsunk, 
amit az 1. zsoltár végszavai hirdetnek. 
Mert „csak azon ember halad a jóban, 
aki nem járt a vallástanok tanácsában, 
a vétkesek útján meg nem állt, sem a 
gúnyolódok ülésében nem ült? Hanem 
az ö. tanában vagyon a gyönyörűsége, 
az Ö. Tórájában búvárkodik nappal is 
meg éjjel. Olyan lesz az, mint a vizek 
mellett ültetett ía, mely gyümölcsét 
adja a maga idejében, levele nem szá
rad el és minden, amit teszen, sikerül. 
Nem úgy a vallástalanok, mert olyanok 
ők, mint a pelyva, melyet a szél széj
jelszór. Azért nem állnak meg a vallás
tanok az (égi) ítéletben, sem a vétke
sek az igazak gyülekezetében, mert is
meri az Örökkévaló az igazak útját, a 
vallástalanok útja meg vesztükbe megy." 
„Ember, válaszd magadnak az életet!”

VII. Szól a kakas már
A zsidó irodalom egy gyöngye a hat 

fejezetből álló „Pereksíró”. Csupa 
szentírási versből áll. A nagy termé
szet minden, egyes része egy-egy vers
ben elmondja tulajdonságát, természe
tét. hasznát. Péld. a macska hirdeti: 
Üldözöm az ellenségeimet és utolérem, 
vissza nem fordulok, míg el nem 
pusztítom őket.” (18. Zsolt. 38. v.) Cé
loz arra, hogy az egerektől tisztítja 
meg a házat. A szarvas szájába adja 
az 59. Zsolt. 17. versét: „De én meg
éllek lem maid hatalmadat, újjongok reg
gelre szerető kegyeden, mert te voltál 
mentsváram nekem és menedékem az 
nap. hogy megszorultam.” Az üldözött 
szarvas csodálatos megmentésére és a 
nehéz szülési aktusra emlékeztet.
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