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Orthodoxia-neológia
Március 4-én ül majd össze a kong

resszusi zsidóság nagygyűlése az új sta- 
tumok megalkotása céljából. A nagy
gyűlés mintegy summáját fogja adni az 
első kongresszus óta eltelt évtizedek fej
lődésének. Az új nagygyűlés főfeladata: 
érintetlenül megtartani, sőt -megerősíteni 
a jogfejlődésnek mindazon eredményeit, 
melyet az elmúlt évtizedek a zsidóság 
számára magukkal hoztak, s egyúttal 
összhangba hozni a neológ zsidóság belső 
szervezetét, felépítését az újabb fejlődés 
követelményével. Ez a munka különben 
régóta folyik, s a magyar orthodoxián 
belül folyó hasonló 'törekvésekkel párhu
zamosan ér épp most befejezéshez. Az 
egész magyar zsidóság szívből kívánja, 
hogy a nagy mű sikerüljön, s hogy élet
képes megoldáshoz jussanak mindazon 
alapvető kérdések, melyektől a magyar 
zsidóság belső és külső helyzetének ala
kulása függ.

Ha történelmi távlatból tekintünk a 
hamarosan összeülő nagygyűlés elé, fel 
kell ismernünk azt az alapvető körül
ményt, mely idáig .megszabta a magyar 
zsidóság belső felépítésének alakulását. 
Ez .az alapvető 'tény a magyar zsidóság 
táborának kettészakadása, a kongresszusi 
s orthodox zsidóság külön szervezkedése 
volt. Ez a szakadás a díszharmónia je
gyében következett be háromnegyed év
századdal ezelőtt, és sokáig a belső harc, 
a diszharmónia szabta meg a felekezet 
két nagy irányzatának egymáshoz való 
viszonyát s a magyar zsidóság egész 
belső életének alakulását is.

Ma már azonban egészen más erők 
érvényesülnek a vallásfelekezet belső 
életében. Ma orthodoxia és neológja nem 
mint harcbanálló felek állnak egymással 
szemben, hanem mint a zsidó testvériség 
hordozói. Ma már „haladó” részről is el
ismerik, hogy az orthodoxia történelmi 
hivatást töltött és tölt be a zsidóság éle
tében, kiapadhatatlan forrása lévén az 
erkölcsi és vallási regenerációnak, melyre 
felekezetűnknek az újabb idők megpró-

A zsidóság nagy 
problémája

A minap megint összekerültem azzal 
a jól megtermett igazgatóval, meg az 
állástalan megkopott tanárral, akik már 
egyszer-másszor meg-megforgattak ve
lem együtt egy-két kérdést e lap ha
sábjain. A múlt heti MíHwr-cikkem ke
rült szóba.

— Mondja, kedves szerkesztő úr, hát 
mi kivetnivalót talált már megint ezen 
az ifjúsági alakuláson? Olyan nagy 
baj az, hogyha a zsidó ifjúság is bele 
akar tanulni a közéletbe? S van annál 
természetesebb valami, mint hogy a 
mai magyar zsidóság vezéreinek irányí
tása mellett és oldalán tanulja ezt 
meg?!

— Vezér???... Jó!!... Vezér!... 
Heil, heil, Vezér! — Ez stílusos! — 
tör ki a kesernyés kacagás a tanárból. 
— A Vezér irányítása mellett tanuljon 
bele a zsidó ifjúság a közéletbe! Nagy
szerű! A közéletbe! Mert magánélete, 
az persze — nincs. Nem is fontos! A 
közélet a fontos! Az ifjú közélete ér
dekli a vezéreket, a magánélete, az 
nem!

— Ne lázadozzon már megint, tanár 
úr. Akit Ön gúnyosan Vezérnek emle
get, az igenis törődik a zsidó ifjúság 
magánéletével is. Nagyon sok íiattal- 
emberen segített már!

—• Hát én erről nem tudok, de nem 
is tudhatok, mert nálam nem jelentkez
tek. De nem is ott van a baj, hanem 
abban, hogy csak „sok fiatalemberen” 
segítettek — állítólag és nem a zsidó 
ifjúságon! Kiken segítettek? Akiknek 
protekciójuk volt! Hány ilyen akadt?... 
Viszont hány olyan volt, van és lesz, 

báltatásai közben oly nagy szüksége 
van.

Ha a mostani kongresszus volna a ma
gyar zsidóság első ily természetű össze
jövetele, ma nem kellene tartanunk sza- 

aki nem tudott protekcióra szert tenni! 
Ki segít ezeken ?!. .. ö segít — mond
juk — tizen-huszon. De ki segít a szá
zakon, az ezreken ?! És ez a zsidóság 
nagy problémája! A mögöttünk sora
kozó generációnak sorsa! Mi lesz ezek
kel, mit csinálnak ezekért?. .. Egy 
Mikiszt?

Most én is csendesítőleg szóltam 
közbe:

— Nézze tanár úr, a Mikiszből is 
kialakulhat még valami hasznos és élet
revaló dolog. Azért, mert valami nem 
indul mindjárt sokatígérően, azért még 
válhatik belőle erőteljes és értékes ala
kulás !

— Nem hiszek benne, szerkesztő úr. 
Azaz ... hogy ... igaza lehet! Kortes
gárdává alakulhat. Még pedig erőteljes 
és értékes kortesgárdává. A vezéri aka
rat számára mindenesetre értékessé. De 
aztán mi köze ehhez a magyar zsidó if
júságnak? Ha annyira leikükön viselik 
a zsidó ifjúság sorsát, miért vették csak 
ezt a megmozdulást észre és miért nem 
szenteltek figyelmet pl. a vidéki zsidó 
ifjúsági mozgalomnak, vagy a nagy
szerű budai zsidó ifjúsági szellemi elő
retörésnek ? Én megmondom! Mert 
ezek őket nem is érdeklik!

— De most már azt szeretném tudni,
— szól közbe az igazgató — mi volna 
maga szerint az, amit a zsidó ifjúság 
érdekében tenni kellene. Hátha olyan 
jól tudja, hogy mit nem kell tenni, 
mondja meg végre azt is, mit kell tenni.

— Én, — mondj a a már izgatott tanár
— tisztelettel megkérdezem: a kritikus
nak jobban kell tudnia festeni, mint a

kádastól a zsidóságon belül. Egyben bíz
vást elmondhatjuk, hogy a mostani nagy
gyűlésre következő korszak a magyar
zsidóságon belül a testvéri közeledés és
kiegyenlítődés korszaka lesz.
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festőművésznek? Azonban mégis, hogy 
ad rém is kérdezzek egyet-mást: 1. 
Miért nem hívott még senki sem egy 
ankétot egybe a magyar zsidó ifjúság 
ügyében? Miért nem kérdezték még meg 
a zsidó közgazdasági, tudományos, mű
vészi és pedaógiai szakértőket erről a 
kérdésről? — 2. Miért nem jutott még 
senkinek sem eszébe, hogy a zsidó ifjú
ság válsága és problematikus jövője 
szempontjából vizsgáljuk meg azt a 
kérdést, amely hazánkban mindenkit 
foglalkoztat, aki az ifjúság jövőjén töri 
a fejét, a telepítés kérdését. Hátha itt 
is kínálkozik valami a zsidó ifjúság 
számára is. — 3. Ki vizsgálta meg, 
hány zsidó diplomás kapott állást az 
ÁDOB útján? Kapott-e a pl. zsidó vál
lalatokba bejuttatottak közül annyi szá
zalék zsidó ifjú állást, mint ahány szá
zalék zsidó a munkaadók között volt ? 
— 4. Miért nem kezdeményeztek moz
galmat arra, hogy az állástalan zsidó 
ifjak' összeirassanak, kataszterbe vé
tessenek, valamint, hogy a meg-meg- 

■ üresedő állásokról is egy elhelyező 
zsidó szerv mindenkor értesítést kap
jon? Szóval: miért nincs a zsidó állás
talan ifjúság számára egy elhelyező és 
egy tanácsadó iroda? — 5. Azt tud
ják mondani, hogy a zsidó ifjúság ne 
keresse a diplomát! De ha már annvi 
állástalan zsidó diplomás ifjú van. 
miért nem gondoskodnak egy olyan át
képző intézményről, ahol a diplomás 
intellektuel megtanulhatja a szüksé
ges gyakorlati tudnivalókat, ha éppen 
valami gyakorlati elhelyezkedési lehe
tőség kínálkoznak. — Folytassam? 
Mondhatnék — csak úgy kapásból — 
még néhány gondolatot és iniciatívát, 
amely talán volna olyan fontos, mint a 
Mikisz, és talán szintén megérdemelne 
egy kis figyelmet. . .

— Hát abban igazat kell adnom, -— 
Szólok én közbe —, hogy bizony-bizony 
ebben az irányban semmi sem történt!

— Nemcsak ebben az irányban, de a 
zsidó szellemi továbbképzés irányában 
sem. A zsidó ifjú egyre-másra kapja 
zsidóvolta miatt a pofonokat jobbról is, 
balról is. Az a zsidó ifjú, aki orvos
nak, mérnöknek, tanárnak, vagy egyéb 
szakképzettségű diplomásnak készült és 
nem volt sem ideje, sem alkalma bő
vebb zsidó műveltségre szert tenni, hon
nan vegye azt a szellemi .tudományos 
és erkölcsi felkészültséget és azt a tár
sadalmi hátvédet, amely az attakok el
len megvédhetné és amely biztossá te
hetné a zsidó talajon való megállását, 
zsidónak való megmaradását, ha ezzel 
a felkészültséggel és támasszal nem lát
ják el azok, akiknek ez kötelességük 
volna. Ha tetszik és jól esik a méltó

ság, tessék tudomásul venni, hogy nöb
lössé oblige: S ha valahol kötelez, az 
ifjúsággal szemben elsősorban! Ne Mi- 
kiszt, hanem ezt lessék megcsinálni. 
Mert — az ifjúságot így is meg lehet 
hódítani!

— Hát lehet, hogy van valami igaz
ság abban, amit mond. De nem lehet 
mindezt nyugodtan is elmondani?

Roosevelt elnök és az orosz
országi zsidók vallásszabadsága

Mostanában nyílt meg New-Yorkban 
az Amerikai Zsidó Bizottság évi közgyű
lése, amelyen a bizottság elnöke, dr. Cip
rus Adler jelentést tett a zsidóság hely
zetéről a világ különböző országaiban. 
Különösen érdekes volt beszámolója ar
ról a munkásságról, melyet a bizottság 
Szovjetoroszországban folytat a zsidó 
vallásgyakorlat és a cionista sze-vetke- 
dés szabadságának biztosítása érdekében. 
Azt is közölte dr. Adler, hogy Roosevelt 
elnök személyesen érdeklődik eziránt a 
kérdés iránt és levelezést folytat róla 
Litvinov külügyi népbiztossal.

Ez az utóbbi adat rendkívül jellemző 
Roosevelt elnök demokratikus és humá
nus felfogására, azonban nem hihető, 
hogy az American Jewisch Committee. 
vagy akár Roosevelt elnök fáradozásá
nak Oroszországban bárminő sikere le
hetne. Az orosz bolsevista kormányzat 
álláspontja vallási kérdésekben, vagy 
akár a zsidó Palesztina-törekvések tekin
tetében is annyira egyértelmű és határo
zott, hogy e tekintetben nem lehet lé
nyeges engedményekre számítani.

Belső béke Palesztinában
Hírt adtunk annak idején arról a meg

egyezésről, mely az általános cionista 
szövetség és a revizionisztikus cionizmus 
Palesztinái képviselői között létrejött s 
melynek célja az volt, hogy a különböző 
cionista-zsidó pártárnyalatok közötti po
litikai harcot megszüntesse. Azóta a bé
kekötéssel kapcsolatban számos nyilat
kozat jelent meg, amelyekből az a be
nyomás adódik, hogy .mégsem sikerült az 
összes ellentéteket teljes mértékben át
hidalni. (Mint ismeretes, főleg a Histad- 
ruth szakszervezetek és a revizionista 
munkásszervezet közti ellentétekről volt 
szó. Legújabban Ben Gurion, aki az álta
lános cionista szövetség nevében aláírta 
volt a megegyezést, maga nyilatkozott 
oly értelemben, hogy az egyezség még 
nem teljes s csak reményt nyújt a vitás 
kedések békés rendezésére. Az általános

— Nézze, igazgató úr, ha idegesen 
mondom el, akkor sem hallgatnak meg, 
hát még, ha nyugodtan mondanám el!

A beszélgetésből egy kissé feszült 
atmoszféra támadt. Mindegyikünk 
érezte, hogy az igazság villamos ereje 
rázta meg valónkat. Szótlanul váltunk 
el egymástól.

Spectator

cionista szövetség pedig igen határozott 
hangú nyilatkozatot adott ki, melyben 
közli, hogy nem fogja tűrni Herzl müvé
nek, a cionista szövetségnek szétrobban- 
tását. Másfelől a revizionizmus sem mu
tatkozik hajlandónak külön akcióinak 
beszüntetésére. így a belső politikai 
béke a Palesztinái zsidóság soraiban még
sem látszik egészen biztosítottnak.

Az antiszemitizmus „történelmi" 
magyarázata.

Az esseni Nationalzeitung, mely tud
valevőleg Göring porosz miniszterelnök
höz áll közel, igen élesen foglal állást 
Retnhardtnak azzal a tervével kapcso
latban, hogy előadja Franz Werfelnek, a 
neves német-zsidó költőnek ..Az ígéret 
útja” című ünnepi játékát, mely a zsidó
ságnak szenvedéssel .teljes sorsát pél
dázza. „Ismeretes” — jegyzi meg a Na
tionalzeitung ehhez a tervhez — „hogy 
soha nem történt zsidóüldözés, melynek 
oka ne a zsidóknak valamely egészen 
aljas gaztette lett volna. Önhibájukon kí
vül a zsidóknak soha egy hajuk szála 
sem görbült meg... A szaktudósok egyet
értenek abban, hogy a zsidók történetén 
vörös fonálként húzódik végig a gazda
népek ellen elkövetett legsúlyosabb bű
nök hosszú sora, ia középkor és a későbbi 
korok bíróságilag igazolt rituális gyil
kosságaitól kezdve addig a nagyszabású 
valóban ördöginek nevezhető politikai 
kútmérgezésig és rothasztásiig, melyet a 
világ zsidósága egyre újból buzgón gya
korol.”

PÉNTEK ESTÉK
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Imákba foglalt érzézek és 
gondolatok

Irta :
Dr. ÁDLER VILMOS hatvani főrabbi

Ára: 5 pengő
Kapható a szerzőnél Hatvanban
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Uj jelszavak
a budai fronton
Irta: Dr. Serényi Sándor
a budai izr. hitk. választmányának és képviselötest. tagja.

Körülbelül 14 esztendeje annak, 
hogy a budai zsidóság körében először 
merült fel a pesti nagyhitközséggel 
való fúzió gondolata. Ennek az esz
mének akkoriban magam is hive vol
tam, mert Buda akkoriban a vesztett 
világháború és kommunizmus után 
nemcsak anyagilag állt gyöngén, hanem 
ezenfelül más tekintetben is igen siral
masak voltak itt, a főváros jobbpartján 
a közéleti állapotok a felekezet nagy 
érdekei szempontjából. A tervnek azon
ban Pest részéről nem támadt vissz
hangja és a pesti nagyhitközség szem
pontjából az egyesülés nem is látszott 
kívánatosnak, annál kevésbé szükséges
nek, mert ugyanabban az időben vető
dött fel éppen a pesti oldalon a túlmére
tezett hitközség decentralizálásának, a 
körzetek létesítésének ideája, melynek 
nyilvánosan egyik felekezeti lapunkban 
ugyancsak csekélységem adott legelő
ször kifejezést.

Mozgalomnak nem is nevezhető, 
igen szák keretek között maradt pró
bálkozás után úgy alakult Budán a 
helyzet, hogy sikerült a mindinkább 
gyarapodó hitközség tagjainak olyan ki
váló személyt megnyerni vezérül, mint 
az örök és dicsőséges emlékezetű Ba- 
racs Károly volt, aki maga mellé véve 
egy méltán elitnek nevezhető gárdát, a 
szó legnemesebb értelmében vett rene
szánszát teremtette meg a budai zsidó
ságnak. Üj és más szellem vált uralko
dóvá a budai hitközségben és a szellemi 
élet sok-sok kiválósága, aki Baracs Ká
roly ideje előtt elégedetlenül, vagy kö
zömbösen szemlélte a dolgok menetét, 
erősen bekapcsolódott a hitközségi 
életbe, mely ettől fogva a Duna balpart
járól történt tömeges átköltözködések 
folytán is napról-napra gyarapodott te
kintélyben és anyagiakban is és hamaro
san minden tekintetben az ország máso
dik vezető hitközségévé emelkedett.

Nem is volt szó többé Budán a pes
tiekkel való egyesülésről, de itt mind
járt hozzátehetjük, hogy a mostahí moz
galom, jóllehet látszólag a budai kép
viselőtestület több igen érdemes tagja 
propagálja ezt az eszmét, nem budai 
agyakban született meg, hanem annak 
szálai kimutathatóan a pesti Síp-utcába 
vezetnek.

Ez pragmatikusan ki is mutatható- 
Amikor a kongresszus újból való ösz- 

szehívásának gondolata és főképpen az 
elavult kongresszusi szabályzat helyébe 
újabb és a kornak megfelelő létrehoza
tala legelőször szóbakerült, dr. Gábor 
Gyula, a pesti hitközség azóta nyu
galomba vonult főtitkára, — ha nem 
tévedek: 1929-ben — készített új kong
resszusi szabályzatot, mely hivatva lett 
volna a kongresszusi hitközségek bé
kés együttműködését biztosítani és fo
kozni, de amikor a pesti izr. hitközség 
jelenlegi illusztris elnöke vette át a ve
zetést, a dr. Gábor-féle javaslat egy
szerűen sutba került és jóllehet az új 
szabályzat javaslatának kidolgozása vol
taképpen országos érdek, hamarosan el
készült egy új tervezet, mely' kizáró
lag a pesti hitközség céljait és érdekeit 
tartotta szem előtt és amelynek legké
nyesebb pontja: az adóztatásra vonat
kozó — egyenesen Buda léte és fejlő
dése ellen irányult. Amikor ez ellen a 
budai hitközség vezetősége tiltakozni és 
tiltakozását hangoztatni merte, külön
féle új ötlétek kerültek szőnyegre, me
lyek központjában azonban állandóan az 
volt, hogy a létesítendő szabályzat mi
nél radikálisabban orvosolja a pesti hit
községnek azt a panaszát, hogy a Budán 
lakó, de jövedelmüket a pesti oldalon 
kereső hitfelek kultuszadója valami
lyen formában megosztassék, ami a ré
gebbi kongresszusi szabályzat és hét 
évtizedes gyakorlat által megszentelt 
elvvel merőben ellenkeznék. A tárgya
lások folyamán ismételten hangoztatták 
a pestiek, hogy őket és az általuk fenn
tartott országos intézményeket súlyo
san érinti a Budára szinte állandóan 
megnyilvánuló átszívárgás. Ez volt a 
mostani ádáz harcoknak kiindulópontja, 
noha Buda részéről az első pillanattól 
kezdve megvolt nemcsak a készség a 
békés megoldásra, hanem az áldozat
készség is, a kölcsönösség alapján. 
Buda beigazolhatóan elment etekintet- 
ben a legszélsőbb határig, de a hatalma
sabb pesti hitközség mohósága és dik
tatórikus természete a tárgyalások 
hosszú folyamata alatt annál nagyobb 
és erősebb lett, minél előzékenyebbnek 
mutatkozott Buda abban a törekvésé
ben, hogy ez a kérdés a testvériesség 
és igazságosság követelményeinek meg
felelően és Buda létérdekének szem 
előtt tartásával oldassák meg.

Hogy Pest akarata százszázalékig ér

vényesüljön, a dolgok ezen stádiumá
ban dobta bele néhány tagja a budai 
képviselőtestületnek a vitába a fúzió 
gondolatát azzal a nem is titkolt meg- 
okolással, hogy Pest, melynek vezére 
egyúttal az Országos Izraelita Iroda el
nöke is, akaratát keresztül fogja vinni 
a kongresszuson, ez esetben pedig Buda 
anyagi ereje annyira meg fog bénulni, 
hogy képtelen lesz a reá váró feladatok
nak eleget tenni. Jobb lesz tehát a fuzio
nálás, melytől egyesek azt a sok jót 
(templomokat, iskolákat, stb.) remé
lik Buda javára, amit pedig köztudo
más szerint Pest önmagának sem képes 
nyújtani. Az igazság különben az, hogy 
Pest hivatalosan még semmifele aján
latot vagy ígéretet Budának nem tett 
és egyelőre csak abban mutatkozik meg 
áldozatkészsége, hogy a rossz nyelvek 
szerint a Sip-utcai székházból finanszí
rozzák az unifikációs párt hadjáratá
nak költségeit.

A budai hitközség képviselőtestülete 
ismételten impozáns módon juttatta ki
fejezésre azt az álláspontját, hogy ra
gaszkodik Buda autonómiájához, önálló 
élettel akarja a maga tégláit behelyezni 
a magyar zsidóság fölvirágoztatását 
szolgáló épületbe és nem hajlandó Pest
nek körzetévé átváltozni.

Most azután új jelszóval igyekszik 
nyilván ugyanaz a forrás a budaiak ge
rincét meghajlítani. Ahelyett, hogy a 
kettős adóztatások, illetve az adók igaz
ságos megosztásának kérdését igyekez
nének mindkét felet kielégítő megoldás 
felé vezetni, egy látsiat-autonómia han
goztatása mellett a két hitközség gaz
dasági egyesítésének vagy legalább is 
gazdasági együttműködésének tervével 
állanak elő és anélkül, hogy ennek az 
új tervnek mibenlétét, részleteit és nyil
vánvaló komplikációit és súrlódási fe
lületeit becsületesen föltárnák, azzal 
sikerült számos képviselőtestületi tag
ját Budának egy ilyen irányban veze
tendő tárgyalás eszméje részére meg
nyerni, hogy ez lesz az ellenszere, a 
fúziónak, anyagi megnyomoríttatásunk 
lehetőségének és ezen gazdasági egvütt-
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működés megbeszélése céliából kívánják 
egy bizottság kiküldését.

Itt ismét rá kell mutatnom arra, 
hogy az ajánlat formailag nem Pestről 
jön és ennek a taktikának nyilván az a 
célja, hogy úgy tüntessék fel, mintha a 
budai hitközség tagjai óhajtanák és 
tartanák szükségesnek a gazdasági 
együttműködést, holott eltekintve at
tól, hogy első tekintetre is kilátszik a 
burkolt fúzió lólába, talán mégis az 
volna a természetesebb, hogy a pesti 
nagyhitközség álljon elő konkrét és tel
jesen kidolgozott tervvel és juttassa ki
fejezésre azt a kívánságát, hogy velünk 
valami másról szeretne tárgyalni, mint 
a — gombócról, mely ezideig mindig és 
kizárólag előtérben állott.

Azt is célozzák nyilvánvalóan a gaz
dasági együttműködésért epedő ci-de- 
vant unifikációs budai hittestvérek, 
hogy a budai hitközség közgyűlése új 
delegátusokat küldjön ki a pesti hitköz
séggel való tárgyalásra, még pedig nyil
ván abból a taktikából indulva ki, hogy 
azok az urak, akik Buda részéről ed
dig a tárgyalásokat vezették és a rész
letkérdések minden csinját-binját ala
posan ismerik, félreállittassanak és le
hetőleg gyöngébb kezek szánjanak 
szembe az egyoldalú pesti érdekeket 
szolgáló törekvésekkel.

Megvagyunk győződve arról mi mind
azok, akik Buda autonómiáját féltéke
nyen őrizzük, hogy a budai hitközség 
képviselőtestülete, ha arra kerül a sor. 
hogy ebben a kérdésben a maga akara
téit megnyilvánítsa: — a gazdasági egy
ség vagy együttműködés üres jelszavá
nak nem fog tartalmat adni és erre a 
célra nem fog bizottságot kiküldeni. 
Szinte megdöbbentő, hogyan lehet egy 
ilyen üres frázisnak mondható tervvel 

állni, a kt retet l ilteni hivatott tar
talom és minden közelebbi, még csak 
vázlatos megjelölése nélkül is. A gomb 
tehát megvolna már, most tehát küld
jünk ki egy öttagú bizottságot, hogy ez 
tárgyaljon a pestiek hasonló módon ki- 
küklendő öttagú bizottságával arról, 
hogyan lehetne ehhez a gombhoz jó ka
bátot hozzávarrni.

Mi szívesen tárgyalunk pesti hittest
véreinkkel továbbra is a felmerült vi
tás kérdés felől, melyet kölcsnönös en
gedékenységgel minél előbb dűlőre kell 
juttatni, nem pedig majorizálás vagy 
oktrojálás útján, ami beláthatatlan kö
vetkezményeket vonna maga után az 
egész magyar zsidóság jövőjének ala
kulása szempontjából. Ennek a fonalát 
kell felvennie a pest: nagyhitközségnek, 
melynek éleseszű, de eddigi sikerei ál
tal elbiza.-iodotta tett elnöke akkor vívná 

ki legszebb győzelmét, ha önmagát 
győzné le és lemondva a „sic volo, sic 
jubeo” veszélyes és a zsidó mentalitás
sal ellenkező jelszaváról, felismerné és 
támogatná azt a nagy és országos zsidó 
érdeket, mely Buda ugyanazon szent

Uj antiszemitizmus felé ?
Elvitathatatlanul érezhető az antisze- 

ínita erők új gyülekezése nálunk: Seré
nyen folyik a Németországban győze
lemre jutott elgondolások áthangolása 
itthoni viszonyainkra. Kiérezni ezekből 
az akarózásokból valami enyhe sajnálko
zást is: ha ezt akkoriban tudtuk volna! 
S mindenesetre megpróbálnak, idegen 
áramlatok hatása alatt, időszerűvé tenni 
ismét olyasmit, ami belső okoknál fogva 
bizonyult nálunk hatástalannak és idő
szerűtlennek.

«
Az aktív antiszemitizmus egyik vezető 

publicistája ezt írta a minap: ..Az új vi
lág nagy küzdelme az emberiséget két 
részre osztotta: a kapitalizmus, a nagy
városi elemek és a proletariátus táborára, 
a másik oldalon pedig a középosztály, a 
befolyása alatt álló kispolgári elemek és 
a parasztság táborára és a zsidóság min
den esetben az előbbi párton foglalt ál
lást. Miután a zsidóság az egész világon 
mindenütt a középosztálynak és a polgári 
rétegeknek csinál szociális konkurrenciát. 
az uralomra jutott középosztály minde
nütt elodázhatatlanul kitermeli magából 
az antiszemitizmust, hogy a zsidóság ér
vényesülését a közélet, a politikai és gaz
dasági élet hadszínterén visszaszorítsa. 
Ezek a mondatok egész szellemi és logi
kai tartalmukkal éles világot vetnek az 
új antiszemitizmus gondolkodásmódjára. 
\ együk szemügyre őket kissé közelebb
ről.

Az antiszemita publicista szerint az 
új világ érdekharcában a kapitalizmus és 
proletariátus áll (nyilván szövetséges tár
sak gyanánt) az egyik oldalon, míg velük 
szemben a másik oldalon a középosztály, 
a kispolgárság és a parasztság vívja — 
ugyancsak szövetségben — a maga élet
halálharcát. A zsidóság az előbbi front
ban helyezkedett el, s ebből következik 
a cikkíró szerint, hogy az uralomrajutó 
középosztály „kitermeli magából’' az an
tiszemitizmust; hisz a zsidók mindenütt a 
kispolgárságnak, a középosztálynak csi
nálnak konkurrenciát. Sajátságos érvelés! 
Igazán, jobb volna, ha nem keresnének az 
antiszemitizmus számára fellengösen 
hangzó szociológiai ürügyeket; hisz az 
ilyen elméletgyártás minden csak félig- 
meddtg logikusan gondolkodó ember sze

cél szolgálatában való önálló működését 
nemcsak lehetségessé teszi, hanem azt 
meg is erősiti. Mert nem egyéb üres 
frázisnál az a beállítás, hogy két elő
kelő hitközség csak úgy tud összefogni, 
ha egységgé tömörül . . .

mében önmagát járatja le. Nem elég, hogy 
a zsidóság kapitalista és proletár egy 
személyben; hozzá még kispolgári és kö
zéposztálybeli is, s éppen ez utóbbi el
helyezkedése okozza, hogy ellene támad 
az „uralomrajutó” középosztály, mert 
„konkurrenst” érez benne. A konkurren- 
cia motívuma persze valóban érezhető, 
de logikus értelmezése éppen az, hogy 
az uralomrajutó antiszemita réteg a zsi
dóságot is középosztálybeli rétegnek 
érzi; csak ideológiai szempontból kon
struálja meg ehhez az elemi észrevételhez 
a zsidóságnak „kapitalista-marxista" ar
culatát, mely egyébként az egész „új 
antiszemitizmus” legképtelenebb badar
sága.

Lássuk azonban a társadalmi helyze
tet a maga valóságában. Azokban az or
szágokban, ahol valóban a középosztály 
és a kispolgárság uralkodik, így Francia
országban és Angliában, nincs antiszemi
tizmus: ott tehát e rétegek nem „termel
ték ki" magukból múlhatatlanul az anti
szemita tendenciákat. Ami pedig a kapi
talizmust és proletariátust illeti, ezek 
mindenütt ellentétes táborokban állnak 
egymással szemben, s mondani sem kell, 
hogy mindegyik táborban vannak keresz
tények és zsidók egyaránt. Nem a közép
osztály az, mely a maga érdekének érzi 
az antiszemitizmust, hanem csak a közép
európai középosztálynak egy csoportja, 
mely úgy hiszi, hogy egzisztenciális alap
jait a mai súlyos időkben kiszélesítheti 
azáltal, ha a zsidó kispolgárt, intellek- 
tuelt. stb. leszorítja a maga alapjáról. 
Naiv elképzelés, mert a megsemmisített 
egzisztencia nem adhat másnak kenye
ret. De a gyűlöletnek szüksége van a 
maga igazolására is: ezért tünteti fel a 
konkurensnek érzett zsidó úgy mint a 
kapitalizmus és egyúttal a proletáriátus 
exponensét, hogy ezáltal gyűlöletessé 
tegye mindama csoportok előtt, melyek
nek érdekei akár az egyikkel, akár a má
sikkal ellentétesek. így válik világossá az 
antiszemita fejtegetések körmönfont lo
gikája.
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A XIII. hitcikk az arisztotelészi 
filozófia megvilágításban 

Irta: dr. Goitein Zsolt
A középkor a zsidó vallást, az újkor 

a zsidó kultúrát támadja. A modern an
tiszemitizmus fronteltólást végzett. Nem 
a zsidó hit ellen indít pergőtüzet, hanem 
a faji kultúra 'ellen. Még pedig két tábor 
küldi egyszerre két oldalról mérgezett 
nyilait. Az egyik rohamot vezet a zsidó 
kultúra ellen, mert az izolált, nem talál 
kapcsolatot általános, emberi törekvé
sekkel. hanem elszakadt a világkultúrá
tól. A másik viszont éppen ellenkezőleg 
azt sérelmezi, hogy a zsidó kultúra nem 
eredeti, kopiroz idegen kultúrákat, át
vesz. de nem alkot. A zsidó tehát ezek 
szerint izolált, eredeti, de egyben utánoz 
és másol.

A két vád. így egymás mellé állítva 
nem szorul külön cáfolatra. Logikai kép
telenségük, belső ellentmondásuk any- 
nyira nyilvánvaló, hogy önmagukban 
összeomlanak. Mégis ezen a helyen hadd 
mutassuk ki. hogy a zsidó kultúra nem 
izolált, hanem szoros kapcsolatban van 
minden nagy emberi alkotással. Átvesz 
kultúrértéket. de megfelelően átdolgozza 
azt. Szellemiségének szerves alkotó ré
szévé alakítja. Amit magába vesz, az a 
zsidó géniusz retortáiban egy vegyi ana
lízis s szintézis folyamatán megy keresz
tül és utána, mint eredeti zsidó érték, 
mint teljesen új alkotás folyik vissza az 
emberi kultúra értékgyiijtő medencéjébe.

A zsidó géniusznak kétségkívül van
nak tekintélyes számban erdeti. önálló 
alkotásai, de hogy kívülről kapott érté
ket milyen asszimiláló munkával tud 
zsidó értékké formálni, arra szolgáljon 
ízelítőül egy példa a sok közül:

Az imakönyvből isméjük a XIII hit
cikket. amely Maimumi Mózestől szárma
zik. A hívő zsidó hitvallomásai ezek. 
Hirdetik Isten létét, egységét, oszthatat
lanságát. testnélküliségét, a világ terem
tett voltát, a tóra isteni eredetét, a ha
lottak feltámadását és így tovább. Vizs
gáljuk meg ezeket a hittételeket az arisz- 
toteleszi filozófia fényénél, hogy miképen 
válik a legnagyobb görög filozófus mód
szere a legnagyobb zsidó filozófus rend
szerében eredeti zsidó gondolattá.

Vallási irodalmunk Maimuni előtt nem 
ismer hitvallomásokat. A zsidó vallás a 
tett vallása. A Szentírás mindenekelőtt 
azt mondja: ezt tedd, ezt ne tedd! De se
hol sem mondja: ezt higyjed! azt meg 
ne higyjed! A vallásos zsidó a biblia 
minden szavát isteni kinyilatkoztatásnak 
tekinti anélkül, hogy azt külön hangsú
lyozná. Annál feltiinöb, hogy Maimonidész 
a legnagyobb zsidó gondolkodó szüksé
gét érzi egy zsidó credo megfogalmazá
sának.

Maimuni gondolatai azonban mé
lyebbre szántanak. Nem csúcsosodnak ki 
csupán hittételek felállításában. Többet 
akar ennél, még mást is, Arisztotelész 
módszerét alkalmazza, még pedig hozzá 
■igen szerencsésen, a zsidó vallás rend
szerére.

Mi volt Arisztotelész módszere?
Arisztotelész abból a felívásból indult 

ki, hogy minden dolognak valamilyen 
előfeltétele van, amely nélkül nem létez
hetik. Ennek az előfeltételnek aztán újabb 
előfeltétele van és így tovább. Akárme
lyik pontján ragadjuk .meg a valóságot, 
annak mindig lesznek előfeltevései. így 
például a rózsának is van több előfelté
tele. Ezek között szerepel elsősorban 
az a tény, hogy növények vannak. Mert, 
ha növények nem lennének, akkor a ró
zsa, amely maga is növény, szintén nem 
volna. A növény előfeltétele pedig a szer
ves test. Ha nincsenek szerves testek, 
növények sem létezhetnek. A szerves 
test előfeltétele a test és a testnek az. 
hogy valami létezik. Ha tehát a rózsából 
kiindulunk, akkor visszafelé következ
tetve az előfeltevések egész során vé
gig mehetünk. Ez a sor a következőképen 
alakul: rózsa, szerves test, test, valami. 
Tovább nem mehetünk. A valaminek 
nincs előfeltétele. Arisztotelész észre
vette, hogy az előfeltevések sorozata 
mindig véges, vagy tudományosan kife
jezve: nincsen végtelen regresszus. A 
valóság bármelyik pontjából indulunk 
el. az előfeltevések sorozata véges számú 
tagból áll. Mindig eljutunk bizonyos vég
ső előfeltételekhez, amelyeknek nincse
nek további előfeltevéseik. Ezeket a 
végső elveket nem lehet bebizonyítani, 
de ez fölösleges is. Igazságuk önmaguk
ban nyilvánvaló, nem szorul idegen bi
zonyítékra de velük minden bebizonyít
ható és belőlük minden levezethető.

Arisztotelész rájött arra, hogy minden 
tudomány néhány véges számú előfelte
vésen, alapelven, úgynevezettt axiómán 
épül fel, amelyek az előfeltevések soro
zatainak végső tagjai és mint ilyenek 
nem bizonyíthatók, de minden bizonyítás 
kiindulási pontját képezik. Alappillérek, 
amelyekre az egyes tudományok rend
szerei épülnek. Ilyen sarkigazságok pél
dául a geometriában Euklidész axiómái, 
vagy az azonosság elve a logikában és 
így tovább.

Maimuni Mózes tehát Arisztotelész 
álláspontjára helyezkedik, amikor felteszi, 
hogy a zsidó vallás tanításainak, elvei
nek, törvényeinek is meg vannak a ma
guk előfeltevéseik, és ezeknek sorozata 
is, szükségképpen elvezet bizonyos vé

ges számú, végső előfeltevéshez, olyan 
legáltalánosabb elvekhez, amelyek nem 
szorulnak további indokolásra. Például 
induljunk el a szombatból. A szombatot 
meg kell szentelni, mert Isten paran
csolta. Isten azért adhatta a parnesot, 
mert létezik. De Isten létének nincsen 
további előfeltétele. Annak elismerése 
végső és legáltalánosabb elv, amelyet 
mindenki, aki magát hívő zsidónak valja, 
feltétlenül elfogad.

Ilyen végső és legáltalánosabb elve
ket állít fel Maimuni a XIII. hitcikkben 
Arisztotelész mintájára, hogy azokból 
szigorúan tudományos módszerrel a val
lás egész rendszere levezethető legyen, 
éppen úgy, mint például az euklidészi 
sarkigazságokból a geometria. Ezek a 
hitvallomások egy nagyméretű vallás
filozófiai rendszerűek alapköteteiét je
lentik, hogy arra a zsidó vallás hatalmas 
épülete ráépíthető legyen. Maimuni ezzel 
eredeti és szerencsés módon ülteti zsidó 
talajba Arisztotelész gondolatát anélkül, 
hogy szolgai módon utánozná, vagy a 
zsidó felfogásra bilincseket rakna,_____

Lovag Sándor
Százhúros hegedű

Lovag Sándornak a kitűnő fiata1- köl
tőnek, 'akiinek sok szép versében gyö
nyörködtek már a Zsidó Élet olvasói, 
szerkesztésében és az „Uj Ut“ kiadásá
éin! . Százhúroc hegedű4’ címen antoló
gia jelent meg. mely a legf'atalabb költő 
nemzedék termését köti friss színekben 
pompázó csokorba. Mi mindig teljes 
mellel álltunk ki a fiatalság segítésében 
és most is nagy szeretettel köszöntjük 
ezt a munkát sok értékével és sok kez
detlegességével együtt. És mert senkinek 
indúlását clgánqso’ni nem akarjuk, a 
kezdetlegességekről hallgatuk is. hogy 
annál több melegséggel emeljük k' a ki
forrottságot, a felcsillanó értéket vagy 
legalább Ígéretet. Igv Birátos Endrét, 
akinek keserű líráját ismerősként köszönt
jük a ,.Nyugat4’ hasábjairól így Bcdő 
Miklóst. Bégányi Schwarc Lajost. Fiam 
Juditot. Lülitt Júliát, Weisz Györgyöt. 
Lovag Sándor, aki dicséretremé’tó. érté
kes munkát végzett az • antológia össze
állításával, már nem ígéret. Kiforrott, 
megkapó líra ú, intenzív köz’őképességű. 
tisztalátású költő akinek van mondani
valója és a mondanivalói számára forma 
és kifejeztőkészségg. A „Fehér négerek 
tizenhat sorban egy sokezeréves? nap 
imája44, mely sűrített, leegyszerűsített 
szenvedését és bizakodását, megingatha
tatlan hűségét dalolja a kötet legszebb 
verse. Amint az ő versei a csokor leg
szebb, legeredetibb illatú virágai. Nekünk 
régi barátunk, munkatársunk és? ezért re
méljük. nem ért félre egy kötelezően ob
jektív. de e’engedhetetlenüi fontos fi
gyelmeztetést : ha valaki gondolatait ké
pes versméretekbe esetleg rímelő for
mába öntve elmondani, még nem költő A 
versírás még nem költészet. És éppen az 
igazi kö’tők érdekében kell ezerszeresen 
vigyázni az antológia szerzőiének, hogy 
kegyetlen szigorral utasítson vissza min
den nem hivatott próbálkozást. Ne le
gyen a merték erőszakoltan túlhajtott, 
de legyen mérték
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Spinoza háromszáz éve
Irta: Dr. Grózinger M. József

Hegel szerint az igazi filozófia csak 
Spinozánál található és Spinoza nélkül 
nincsen filozófia. Vagy spinózizmus vagy 
semmiféle filozófia, ez volt Hegel jel
szava. Lichtenberg pedig arra a konklú
zióra jutott, hogy ha a világ sok szám
talan évig fennáll, akkor az unfverzál- 
vallás tisztult spinózizmus lesz... Spi
noza tekintett bele először a mindenség 
arcába (facies totius universi). A filozó
fia minden kérdésére keresett és talált 
választ és filozófiája a filozófiai proble
matika egész komplexumát felölelte. Eb
ben a sokoldalúságban mutatja be Spino
zát. egy a jubileumesztendö után meg
jelent Spinózakönyv (L. Spinózafest- 
sclirift. herausgegeben von Siegfried 
Hessing. Zum 300. Geburtstage Benedikt 
Spinozas. Heidelberg, 1933.), amelynek 
bő tartalmát röviden ismertetni óhajtjuk.

J. Brucar „Spinoza és a lélek örök
kévalósága” c. tanulmányában azt fej
tegeti, hogy Spinoza azért bizonyította a 
lélek örökkévalóságát, hogy az „Ámor 
Dei intellectualis” tanítását ezzel veri
fikálhassa. Mert Isten intellektuális szem
léletéhez csak akkor jutunk el, ha a lel
ket sub spécié aeternitatis (örök lélek), 
tehát a gondolkodás (intellectus) és nem 
a kiterjedés kategóriájának szemüvegén 
át nézzük.

„Spinóza és a chassideus misszió” cí
men értekezik — Martin Buber cikke. 
Buber a chassidizmust Spinóza tanításá
nak antitéziseként fogja fel. Spinóza el
választja Istent az embertől, Isten sze
mélytelensége, szerinte, kizárja azt. hogy 
az ember öt megszólíthassa. Az ember 
monológizáló helyzetét Istennel szemben 
a chassidizmus istenközelsége kiküszö
böli és azt tanítja, hogy az ember Istent 
úgy szólíthatja meg, mint bármilyen más 
személyiséget. A spinózisztikus monológot 
a chassidi'kus dialógus váltja íel.

„Egy Spinózahódolat" c. cikkben Pet- 
rovici Spinozát, mint az egész világ filo
zófusát ünnepli. Mint Beethoven zenei 
harmóniában írt filozófiai költeményeket, 
úgy ábrázolja Spinóza rendszere az em
beri gondolkodás hatalmas szimfóniáját. 
Vasile Gherasim Spinóza affectustanának 
jelentőségét tárgyalja. Azokat az okokat 
keresi, melyek Spinozát, az ősracionalis
tát az árácionális aífektusok kutatására 
bírták, amelyeket objektíven, tehát „mint 
vonalakat, síkokat és testeket” kezel. 
Max Grünwald Spinozát, mint életfilozó
fust mutatja be, aki a „Suum esse con- 
servare” tanításával az életet a Legma

gasabb jónak glorifikálja. „A szabad em
ber boldogsága” c. tanulmányában Sieg
fried Hessing azt a kéTdést veti fel, 
hogy kit tart Spinóza boldognak és sza
badnak? Boldog és szabad Spinóza sze
rint csak az lehet, aki egynek érzi ma
gát a természettel (omnia animata) és 
aki szenvedélyeit és hajlamait és effek
tusait megfékezve, a természet szerint él. 
A bukaresti főrabbi J. Nimerower „Egy 
nemspinózista spinózaliódolata" c. tanul
mányában Spinozát a nagy achérnak 
mondja és az etika korszakalkotó meste
rének, az Isten iránti szeretet nagy gon
dolkodójának és a soha el nem ért szent 
ideálembernek hódol. Marc Marcianu Spi
nozában az intellektuális istenszeretet 
misztikusát és a modern kozmológia, bio
lógia, energetizmtis, szociológia és jogtu
domány előfutárját látja. Ignácy Mislicki 
Spinozát, mint a követendő mintaképet 
méltatja és filozófiáját modernizált szok- 
ratikus-sztoikus életbölcseletnek mondja. 
Lendületes szavakkal ecseteli Romain 
Roland azt a hatást, amit Spinóza ethikája 
rá tett és elmondja ifjúkori élményét, mi
kor Spinozához menekült. Spino
zában Romaín Roland realistát lát, aki 
filozofikus lelki nyugalommal és megelé
gedett boldogsággal örült az életnek 
(essendi fruitio).

Ellentétben a monisztikus spinóza- 
interpretációkkal Cári Siegel kimutatja, 
hogy Spinóza rendszerét nem tekinthetjük 
egy szigorú monisztikus világfelfogásnak, 
mert egész filozófiája, metafizikája, is
merettana, lélektana és ethikája a dualiz
mus bélyegét hordják magukon. Nakum 
Sokolov szerint pl. Spinóza a régi zsidó- 
hellénisztikus bölcsesség iskolájának volt 
a kvintesszenciája. Simon Bubnov a ki
közösített filozófusról ír és Cári Gebhart 
Spinozát gótikus zsidónak mondja (szem
ben a frank, vagy román zsidókkal. Kari 
Sas Spinoza bibliakritikájáról és isten
fogalmáról értekezik és Spinozát a szel
lemi monoteizmus megalapítójának 
mondja. A monoteizmus t. i. Isten testet- 
lensége által különbözik a henoteizmus- 
tól. Jákob Klatzkin azokat az oko
kat kutatja, amelyek miatt Spi
nozát oly sokszor félreértették. Félre
értették életét, személyét és egész rend
szerét. Ezen félreértések oka születésé
ben illetőleg zsidóságában keresendők, 
amit még nem kutattak ki eléggé. Filo
zófiai rendszerének félreértése a more- 
geometrico metódusában található, vala
mint nyelvi ügyetlenségében. Klatzin 
ugyanis azt a nézetet valja, hogy Spinoza 

eredetileg héberül írta Ethikáját és a 
héber eredetiből fordította latinra és azt 
állítja Klatzkin, hogy az Ethika jó héber 
fordítása eredetibb volna, mint a latin 
szöveg. A félreértések igazi forrása on
nan származik, hogy nem különböztették 
meg kellően az Amsterdam! Baruch Spi
nozát a Rynsburgi és Haagi Benedictus 
Spinozától. Josef Klausner „Spinoza ta
nításának zsidó karakterét” kutatja és ki
mutatja, hogy Spinoza alkotása a zsidó
ságból származik. Mert nemcsak a „Tlteo- 
lóigai-politikai Iraktatus" c. könyve, ha
nem majdnem minden könyve zsidó tár
gyakról szól és összes müvébe bedol
gozza a Bibliát, a Talmudot és az egész 
akkori zsidó irodalmat. Ezért nem lehet 
Spinozának atheizmust, materializmust, 
mechanizmust, determinizmust, utilitariz- 
must, machivellizmust, stb. a szemére 
vetni: zsidó beállítottsága folytán éppen 
az ■ellenkezőjét tanítja: theizmust, idealiz
must, finalizmust, indeterminizmusát, stb. 
Intellektuális istenszeretetc a biblia „sze
resd Istent egész lelkeddel...” monda
tában gyökerezik és „Deus sive natura” 
tanítása egyenlő a zsidó „vagyok, aki 
vagyok” Istentermészet fogalmával. To
vábbi zsidó vonatkozása abban áll, hogy 
mint a középkori zsidó filozófusok a filo
zófia minden ágát felölelték, csak az esz
tétikát nem, úgy Spinóza sem vonta be az 
esztétikát filozófiai rendszerébe. Optimiz
musa, valamint az aszkézis ellen irt ér
vei is zsidó eredetűek.

Az a sokfényű prizma, amelyen ke
resztül Spinóza szellemének káprázatos 
ragyogását a Festsdhriftben szemlélhet
jük, méltó emlékezete a Rynsburgi íiveg- 
lencse-csiszolónak.

Zsidók 
a Saar vidéken

Január 13.-án dönt a Saar-viclék népe, 
hogy visszakivánkozik-e német hazájához, 
vagy a mostani népszövetségi kormány
zást akarja-e? A népszavazás eredménye 
ötezer saar-vidéki és ezer odamenekült 
német zsidó sorsát is eldönti. Ha Német
országhoz csatolják ezt a területet, így 
tizenkét hónap múlva a zsidók a német
országi jogtalanságba süllyednek.

A németek javára való döntés: ese
tén a zsidóság számára, amelynek a gaz
dasági helyzete különben sem rózsás, 
csak a menekülés marad meg Erre 
azonban pénze alig akad valakinek mert 
akinek van is vagyona fekvőségekben, 
képtelen azt értékesíteni. Zsidótól senki 
nem vásárol, mert abban bizakodnak, 
hogy úgy is ingyen jutnak majd1 hozzá 
értékeikhez.
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Buda megvédi önállóságát
Nem megy bele sem a fúzióba, sem a gazdasági együttműködésbe 
— Elénk szervezkedési mozgalom mindkét oldalon — Jövő héten 
megalakul a Budai Autonómiát Védő Párt — Kedden rendkívüli 

közgyűlésen választ Buda uj alelnököt és elöljárókat

lom és amennyiben vállalják a jelöltsé
get, megválasztatásuk egészen bizonyos. 
Ezzel a budai elöljáróság rekonstrukciója 
befejeződik és az új elöljáróság megerő
södve gondoskodhatiik a 800 éves budai 
autonómia védelméről minden külső és 
belső támadás ellen.

Á íeriioridőtf btfdai hitközségi alelnök- 
riek a .gazdasági együttműködésre vonat
kozó terve élénk hullámokat vétett a 
pesti és btidái hitközségekben. Azaz hogy 
a pesti zsidóság fástfíf közönnyel, bizo
nyos nemtörődömséggel nézi a fúzió kö
rül hónapok óta folyó tusakodást; itt a 
hitközség Vezetősége irányítja a harcot 
az Országos Iroda és az Egyesülési Párt 
közreműködésével, — maga az ösvá- 
lasztó közönség és a képviselőtestület 
nem avatkozik a dologba. Annál intenzi
vebb érdeklődés nyilvánul meg a kér
désben Budán, melynek zsidósága, mint a 
felriasztott méhraj, úgy nyüzsög, izgul, 
agitál, persvadeál, lelkesedik vagy lázad, 
aszerint, amerre meggyőződése, vagy 
személyi rokonszenve húzza.

Megállapítható, hogy a gazdasági 
együttműködéssel hígított fúziósok moz
gékonyabbak, viszont a fúzióellenesek 
clszántábbak. A fúziós párt természete
sen szolidaritást vállalt a gazdasági 
együttműködés propagálóival, a gazda
sági együttműködés megvalósulása ese
tére bevonja vitorláit; ami annál köny- 
nyebb, mert ugyanazok hirdetik most a 
gazdasági együttműködést, akik eddig a 
fúzió csalhatatlansága mellett fogadkoz- 
tak, másrészt pedig, mert a gazdasági 
együttműködés clöbb-utóbb úgyis a fúzió 
kikötőjébe vezet. Viszont a budaiak túl
nyomó nagy többsége, amely egy esz
tendeig rendíthetetlenül állta a fúziós 
rohamot, első pillanatban érthetelenül 
állott a váratlan pálfordulás előtt. Hama
rosan nem tudta, mit jelent a fúziós vi
har hirtelen Iecsendesúlése. A jóhiszemíi- 
ek úgy vélték, hogy talán a fúziósok jobb 
belátásra jutottak és marad minden a ré
giben (már t. i. ahogy a fúziós mozga
lom előtt volt!)

Személyes érzelmek is szerephez ju
tottak, amidőn a gazdasági együttműkö
dés látható kezdeményezője megkezdte 
Budán a „felvilágosító munkát”. Sorra 
vette munkába és kapacitálta az auto
nómia táborában levő személyes bará
tait, hogy írják alá a gazdasági együtt
működés megvalósítása érdekében rend
kívüli közgyűlést összehívó ívét, mert 
„hiszen itt tulajdonképpen nincs szó vég

leges állásfoglalásról, csak arról, hogy bi
zottságot küldjenek ki a felvetett kon
cepció megvizsgálására. Akadtak, akik 
belementek a játékba, aláírták az ívet, 
de amint atltonómiás barátaiktól értesül
tek arról, hogy megismétlődött a báány- 
börbe bujt íarkas meséje, sietve vissza- 
vóntiftak és az e tárgyban összehívandó 
újabb közgyűlésen az „együttműködők” 
már nem számíthatnak az ö szavaza
taikra. Ahol a baráti kérés nem használt, 
ott erősebb „befolyásolás” is érvényesült, 
de a titkos szavazás ezeket is meg fogja 
védeni.

A fúziósok újabb mozgolódása erélye
sebb akcióra késztette a budai tótközségi 
autonómia .mellett kitartó képviselőtestü
leti tagokat is. Napok óba folyt megbe
szélések eredményeképpen szerdán, ja
nuár 9-én szervező bizottságot válasz
tottak Gesztes Ferenc elnöklésével és a 
jövő héten formailag is megalakul a Bu
dai Autonómiát Védő Párt, amely előre
láthatóan a budai képviselőtestület négy
ötödét és az ősválasztó közönségnek, 
még ennél is nagyobb százalékát fogja 
egyesíteni. Ezek után a fúzió és a gazda
sági együttműködés terve Budán végleg 
elintézettnek tekinthető.

Egyébként a budai (hitközségi képvi
selőtestületet január 15-én, kedden dél
utánra rendkívüli közgyűlésre hívta az 
elöljáróság, hogy a múlt közgyűlésen le
mondott alelnök és elöljárók helyeit be
töltse. Alelnökké előreláthatóan (Katona 
Gyula igazgató, szertartásügyi elöljárót, 
néhai Baracs Károlynak egyik legmeg- 
hittebb intimusát választják meg. Ez a 
választás.nemcsak az elöljáróság tekin
télyét fogja megnövelni, hanem a jóté
konysága és puritán jelleme névén közbe
esőit új alelnöknek elégtételül fog szol
gálni .a legutóbbi községkerületi válasz
táson érdekelt oldalról szervezett kortes
manőverért. Gerö Ödön, a kiváló író a 
múlt közgyűlés eseményei után vissza
vonta a kultúrelöljárói állásáról történt 
lemondását és így a keddi közgyűlés 
csak négy megüresedett elöljárói széket 
tölt be. Értesüléseink szerint Fahn Fülöp, 
Lőrincz Géza, Sebők Zsigmond és Vető 
Sándor személye felé fordul a közbiza

'A.

Ez is zsidókérdés
Megemlékeztünk róla nemrégiben, 

hogy miképpen került egymással kapcso
latba ez a két látszólag egymástói any- 
nyira táv o’cső dolog. A fővárosi közgyű
lés antiszemita pártja vetette fel azt a 
szempontot, hogy a főváros érdekeit nem 
képviselheti zsidó a most alakítandó für
dőbizottságban, mert félő volna, hogv a 
prospektusi hirdetésekből kihagynák a 
keresztény cégeket. Hogy mire alapította 
e sajátságos aggodalmat az antiszemita 
párt vezére, azt máig sem tudjuk; a je
lölések ügyében azonban érdekes fordú- 
latról számolhatunk be.

Mint ismeretes, a fővárosi egységes 
párt jelöltje, Bánó Dezső volt egyike 
azoknak, akik e'len felekezeti kifogást 
emelt az antiszemita párt. (Véletlenül a 
szocialisták is zsidót jelöltek.) Hírül 
adtuk, hogy a községi kormánypárt ve
zére, Zsitvay Tibor az antiszemita tilta
kozás után hozzájárult a szavazás elha
lasztásához. Annakidején kifejeztük azt 
a reményünket, hogy ez nem jelenti azt. 
mintha a kormánypárt vezére magáévá 
tette vo’na az antiszemita tételt- Most 
azután érdekes fordulat történt ebben az 
ügyben: a Nemzeti Egység fővárosi párt- 
jának újabb értekezletén Zsitvay Tibor 
pártkérdésse tette, hogy a párt tagjai 
Bánó Dezsőre szavazzanak.

Ez a nyílt és őszinte állásfoglalást 
megnyugvást ícelthet mindazokban. akik 
a fővárosi politikában zsidóel'enes elto
lódástól tartottak. Az ügy természetesen 
estik egy bizonyos vonatkozásban érinti 
a zsidóságot: ha ugyanis Bánó Dezsőt, 
az elismeri) szakembert, azért mellőzték 
volna annak a tisztségnek a betömésénél, 
melynek ellátására teljes mértékben hi
vatva van, mert zsidó, úgy ebben joggal 
lehetett volna az illető párt részéről anti- 
szemtiszemita tendenciát látni. Egyébként 
azonban nem tekinthető zsidó ügynek az. 
hogy Bánó Dezső fogja-e képviselni a 
fővárost a fürdőügyi zsidóságban. Ha 
megválasztják, úgy Bánó Dezső abban a 
testületben nem zsidó érdekeknek, hanem 
az egész magyar fürdőügynek és idegen
forgalomnak. s a rábízott székesfővárosi 
érdekeknek fog szolgálatot tenni azzal a 
kivételes szakértelemmel és puritánság
gal, mely egyéniségét jellemzi. S megbí
zatása, melyet az antiszemitizmus irigyel 
tőle, neki nem díszt s érvényesülést,hanem 
újabb munkát és önzetlen szolgálatot je
lentene.

W? W ideális száj- és
& * JCi n V U iorok-öblögeiö
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hogy a magyar filmgyártás eddig nem 
igen tudott komoly sikert aratni. Minden 
u magyar művészetre büszke ember ököl
beszorított kézzel nézte, hogy amikor a 
magyarság adja a külföldnek az első
re ml ű rendezőket, filmszövegírókat, zene
szerzőket, szereplőket, itthon nem tudnak 
egy épkézláb képet kihozni- Nagyobbára 
azért nem volt sikerük a filmeknek, mert 
ugyanaz a rendező (történetesen zsidó 
vallásu) csinálta és csak a maga családja 
és baráti köreinek tagjait szerepeltette. 
Annyi balsiker után egy idáig is műkö
dött, de elnyomott outsider rendező (szin
tén zsidó) csinált kisebb eszközökkel, de 
annál ötletgazdagabban egy filmet, a 
„Mese autó* ’-t és frenetikus sikert ara
tott vele. Hetek óta fut a film, hozzámért 
sikere egyetlen hazai készítménynek sem 
volt, jobb- és baloldalról egyáltalán elis
merték a kiválóságát. A nagy siker kellős 
közepén most megszólal a szélső jobbol
dal színház lapjának színházi kritikusa 
és utókritikában harsogó erővel megtá
madja az egyetlen nagysikerű filmet, mert 
többségében zsidók szerepelnek benne. 
Az, hogy annyi pénz felkészültség, műnké, 
kárbaveszett, hogy eddig nem lehetett 
■helytálló filmet készíteni nem volt baj. 
most, hogy végre van egy nagysikerű 
film ■ már glejchschaltolást követelnek 
Nem a siker fontos, hanem a felekezeti 
arány.

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a zsidó szellem kiveszőben van. Egy 
előkelő funkcionáriusnál történt, hogy 
egy tisztelője, malac kocsonyával kedves
kedett neki. Bevitték az asztalra, de fi
gyelmeztették. hogy tilos húsból készült 
a főzet. Az illusztris hitközségi elöljáró 
megszólalt:

— Nem baj. csak a levéből kóstolok, 
így természetesen nem vétett a ritu

álé ellen, — gondolta

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy azok sem jutnak el az üdvözülés
hez. akik azután, hogy mindent, vagyont, 
rangot, pozíciót elérték még az utolsó 
terhet is levetették magukról és kikeresz
telkedtek. Akár milyen hatalmasok és 
gazdagok, mégse, vagy éppen annál ke- 
vésbbé kerülnek be az annyira áhított 
társaságokba. Vannak bizonyos alkalmak, 
amikor meghívják őket, mert kénytelenek 
vele, de igazi intim összejövetelekből tá
vol tartják ökot. Ezek az előkelő se ide, 
se oda nem tartozók, mégis élnek társa
dalmi életet s mert a még zsidó hason
szőrűiket lenézik, csak a magukfajta neo- 
keresztényeket hívják meg. Egy ilyen 
összejövetelen, egy vacsorán történt, hogy 

a házigazda, a szellemességéről Ismert 
gyárigazgató körülnézett és önmagát 
marcangoló epésséggel mondotta:

— Ahogy itt körülnézek a vendégse
regen egy min éré valók vagyunk. S ha
mar ennyire magunk között vagyunk, 
miért kellett úgy tennünk, mintha nem

Budai kultúrmunka
„Évkönyv a Budai Izraelita Hitközség 

Kulturális Szakosztálya ifjúsági csoport
jának 1933-34. évi működéséről”: így ne
vezik el az Évkönyvnek kiváló szerkesz
tői: Beneschotszlky Imre dr. és Vidor Pál 
dr. azt a magas nívójú, tartalmas füzetet 
melynek közleményei ragyogóan meg
győző dokumentumai a zsidó ifjúság 
kultúrértékének és törekvéseinek. Kilé- 
nyi Endre bevezetője után a csoport ke
retében elhangzott előadásokból ad kis 
ízelítőt az Évkönyv és ez az ízelítő tény
leg étvágyat gerjeszt az olvasóban az 
iránt, hogy a jövőben a budai fiatalság 
kultúrmunkájával közelebbről ismerked
jék meg. A helyes értélkelés, a tökéletes 
felismerés intenzitásával állítja elénk 
Beneschofszky Imre dr. Edelstein Berta
lan dr.-nak, az embernek, papnak, lelki 
vezetőnek megdicsőült alakját és a ta
nítvány lelkesedésével Vidor Pál dr. a 
nevelőt, útmutatót, az ifjúság áldozatos 
barátját.

„Nyugat és Kelet” című tanulmányá
ban Thomas Marin munkáinak tükrében 
látjuk a mai kor szellemi válságát Bene
schofszky Imre tanulmányában. Marni, a 
mai kor történetírója meghasonlik a sa
ját korával és menekül előle. A Nyugat
ról- Keletre. a jelenből a múltba. A „Zau- 
herberg” a „Mario und dér Zauberer” az 
„Unordnung und friihes Leid” a „Budden- 
brocks” a ..Tód in Vénedig” költője meg
írja Jákob és József történetét. A ratio 
lezáruló korszakának határán megta
lálja az egyetlen útat. mely tovább vi
heti, a hit útját. A Jákob végén és a Jó
zsef néhány oldalán az istenismeret nagy 
magasságába jut el.

Beneschofszky Ilus a német tudomány 
új útjait ismerteti, az új utat, melynek 
legjellegzetesebb tünete a fajelmélet. Úgy 
látja, hogy az új német rend nem ellen
sége a tudománynak, a jelek igen ked
vezőek és tiszta szívből kívánja a német 
nép boldogulását.

Lőrincz Rózsi Jákob Wassermannról 
szóló emlékbeszéde szintén alapos tanul
mány eredménye. A „Renatc Fusch,, a 
„Fali Maurizius” az „Etzel Andergast” a 
„Caspar Hauser” és nem utolsó sorban a 
„Mein Weg als Deutscher und Jude” író
jának munkáiban híven tükröződik visz- 
sza a mai idők zaklatottsága, összevissza

közénk valók volnánk.
Ezúttal az elmés urnák nem volt sok 

sikere operettjével. A vendégek mind a 
tányérjuk fölé hajoltak és hallgattak. 
Talán éppen a brochét mormolták, amit 
gyermekkorukban vagy apáik gyermek
korukban tanultak és mondtak.

sága. nyugtalansága lelki felépítettsége 
olyan elevenen, ahogy azt csak egy ilyen 
nagy író képes megeleveníteni.

Vidor Pál dr. a zsidó cserkészet ered
ményeiről, a cserkész mozgalom nagy je
lentőségéről, nevelő hatásáról számol be. 
Kálmán >Zuzsa pedig Edmon-d Fleg-ről, 
a legzsidóbb francia zsidóról értekezik. 
Steiner Lenke dr. Max Brod irodalmi je
lentőségét méltatja, végül Vidor Pál dr. 
összefoglaló közleményéből ismerjük meg 
a maga teljes egészében a kulturális cso
port egész évi eredményes munkáját.
OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOO

A bolognai diákok
Kertész Gábor, a Fővárosi Operett- 

Színház kitűnő bonvivánja meséli:
- Olaszországi turnén voltam egy 

operett-társulatial, melynek több ma
gyar tagja volt. Eljutottunk Bolognába 
is, mélynek egyetemén sok magyar 
diák tanul, túlnyomórészben zsidók. 
Első előadásunk előtt p. diákoknak kül
döttsége keresett fel öltözőmben és 
árra kértek, szerzzek a ré.áciikre sza
badjegyet az előadásra. Rég -nem vol
tak színházban, most magyar színészek 
játszanak, a színházéhségükön kívül 
ezért is boldogok volnának, ha az elő
adáson jelen lehetnének. A helyzet tel
jesen reménytelen volt, mert telt ház 
ígérkezett, de azért mégis kísérletet tet
tem az impreséáriónknál — persze sí 
kcrtelenül. — Hogy fogom én ezeknek 
a boldog reményben égő fiúknak meg
mondani, hogy nem szerezhetem meg 
nekik a forrón áhított élvezetet? — töp
rengtem, mialatt öltözőm felé mentem. 
P.s amikor már a. z ajtó előtt álltam é> 
hallottam nevetgélő beszélgetésüket rá
jöttem, hogy — sehogyan sem tudom 
megmondani. Szépen megfordultam, le
mentem a pénztárba és rendes áron 
annyi jegyet váltottam számukra, ahá
nyon voltak. Azután beléptem az öltö
zőbe és átadtam a „szabadjegyeket". 
A cm bántam meg. .-Imikor a felvonások 
után hallottam harsogó magyar kiálto
zásukat, tele lett könnyel a szemem. .1 
fiuknak persze se ítélniük sem volt, 
hogy pénzért váltott jegyeket kaptak. 
Most, ezekből a sorokból fogják meg
tudni.
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ZSEDÖ FEJEK:
Dr. Orova Zsigmond

Amikor már tizedszer zavarnak 
bennünket, amikor már végighall
gattam az özvegyasszony pana
szát, aki fiát szeretné bejuttatni a 
szellemi szükségmunkához, a 
menyasszonyét, aki vőlegénye ma
gyar állampolgársági folyamodvá
nyának támogatását kéri, a volt 
tanítónőét, aki napközi-otthonban 
szeretne dada lenni, csüggedten 
feladom a harcot, hogy Orova 
Zsigmond doktorral irodájában 
beszélgethessek. Öt, persze, nem 
idegesíti ez az invázió. Megszokta. 
Napjának túlnyomó részét hasonló 
ügyekkel tölti. 0 egész Óbuda ki
járója, a szónak ilyen nemes ér
telmében.

— Bizony, ez nem megy más
kép — mondja, amikor ott ülünk a 
kis kávéház csendes zúgában, 
ahová a beszélgetés folytatására 
menekültünk. Akit úgy ismernek 
szűkebb pátriájában, mint engem, 
annak meg is kell dolgoznia a nép
szerűségéért. Nem lehet a felüle
ten mozogni. A közszereplés, a 
közbizalom, nemcsak azt jelenti, 
hogy az embert polgártársai bizo
nyos méltóságokkal ruházzák fel, 
hanem azt is, hogy bizonyos 
ügyeik elintézésére joggal kérik 
meg maguk fölé emelt polgártár
sukat és joggal követelik, hogy a 
számára juttatott befolyást az ő 
érdekükben használja fel.

Amikor Orova Zsigmond doktor 
maga is megállapította magáról, 
hogy öt ismerik Óbudán, hogy 
népszerű ember, valóban nem volt 
szerénytelen. Ami őt körülveszi, 
több mint népszerűség. Több mint 
nimbusz. Több mint szeretet. Ö 
az az ember, akitől mindenki se
gítséget vár. Olyan páter familias- 
féle. Óbuda egyik családfője. A 
családja pedig úgy tartozik hozzá 
Óbuda képének teljességéhez, 
mint a Flórián-tér, vagy az újlaki 
templom. Azt, hogy mióta él Óbu
dán az Orova-család, azt a ,.salád 
tagjai maguk sem tudják. Orova 
Zsigmond dr. apja, Orova Jónás 
mindenesetre ott születet. Nagy
apjára vonatkozólag annyit l ?bet 
megállapítani, hogy a most ala
kult zsidó-múzeumban őrzik 
Podhragy hitközségének átiratát, 
rrelvben arról értesíti az óbudai 

hit Kézséget 1832-ben, hogy az ott 
született és jelenleg Óbudán lakó 
Ó -óva Kálmán igen jó családból 
származik. Szóval száz évnél min
denesetre jóval légebb'. időpont
ban telepedtek le az Oro^ák Óbu
dán. A Gattein-család, Orova dr 
anyjának családja pedig több szá
zadév óta lakik itten.

— A hitközségi életben való 
szereplés — jegyzi meg a későbbi 
beszélgetés során Orova dr. — 
szintén tradíció nálunk. Ez a tra
díció az oka, hogy én a hitközségi 
életben egyáltalában szerepet vál
laltam. Legénykoromban egyálta
lában nem voltak ilyenirányú am
bícióim, de apám, aki évtizedeken 
át volt a hitközség és a Chevra 
elöljárója, ragaszkodott hozzá, 
hogy én is szerepet vállaljak 
Egész fiatalember voltam, amikor 
első hitközségi pozíciómat elfog
laltam, ami akkor forradalom 
számba ment, mert ezeket a pozí
ciókat csupa 70 év körüli öregúr 
töltötte be. Ezzel kezdődött, az
után már benne voltam és valóság
gal belesodródtam új és új köz
funkciókba. 24 éves koromban fő
városi iskolaszéki és választmányi 
tag voltam. 32 éves koromban 
törvényhatósági bizottsági póttag, 
majd bizottsági tag és vagyok az
óta a forradalmi ciklust kivéve, 
amikor nem vállaltam mandátu
mot.

Ezen a ponton félbeszakítom az 
életrajzi adatok felsorolását. Meg
mondom Orova doktornak, hogy 
mindezt, — mármint a közszerep
lés mozzanatait ■— pontosan isme
rem. Itt nem mondhat semmi 
újat. Tudom, hogy helyettes el
nöke volt az autóbusz-üzemnek, 
igazgatósági tagja a Beszkártnak, 
tagja ma is az igazoló-választ- 
mánynak és a szociálpolitikai bi
zottságnak, társelnöke az óbudai 
egységes pártnak, de mindez csak 
kerete lehet az arcképnek, amit 
róla rajzolni akarok, ' nem tar
talma. Szép, csillogó keret, de ke
ret. A tartalom mélyebben van. 
Ott. ahol a rugók mozognak, me
lyek a cselekedeteket mozgatják. 
Kérem, mondja el, mit tett például 
az óbudai zsidó hitközségi elnök, 
mint a Beszkárt igazgatósági 

tagja. Orova dr. elneveti magát, de 
azután nagyon komolyan mondja:

— Megteremtettem egy új fog
lalkozási ágat. A zsidó villamos
vezetőt. Mert kalauz, autóbuszka
lauz, sofför volt. De villamosve
zető egy sem. Nemcsak azért, mert 
nem alkalmaztak, hanem mert 
nem is kívánkozott senki erre a 
pályára.

Az óbudai hitközség intézmé
nyeiről beszélgetünk. Az elemi is
koláról, a Talmud-Tóráról, a nép
konyháról, ahol 150—180 ember 
kap naponta ebédet, a Chevra Ag- 
gok-Házáról, mely 20, a Nőegylet 
Szeretet-Otthonáról, mely 6 em
bernek nyújt hajlékot, a felruhá
zásról, mely 160 felnőttnek és gye
reknek juttatott meleg téli ruhát 
és Orova dr. legszemélyibb alkotá
sáról, szívügyéről: a Múzeumról, 
melynek 4 terme rengeteg kincset 
rejteget. A pénzügyekről, arról, 
hogy Óbudának fillér adóssága 
nincs. És ezen a ponton önként 
adódik a kérdés: miért ellenzi 
Óbuda a fúziót. Erre a kérdésre 
Orova dr. igen határozott, de an
nál meglepőbb választ ad:

— Óbudán ma sem éhező, sem 
fázó, sem hajléktalan zsidó ember 
nincsen. Amíg hasonló helyzetet 
nem látunk a többi hitközségnél, 
nem vagyunk hajlandók senkivel 
sem egyesülni. Attól félünk, hogy 
ha engednénk ebből az álláspon
tunkból, akkor csakhamar lenné
nek Óbudán is éhező, fázó és haj
léktalan hittestvérek. De mi ettől 
eltekintve is azt tartjuk, hogy de
centralizációra és nem centralizá
cióra van szükség. A túlnagy terü
leten túlmessze kerülnek a hívők 
a templomtól és a hitközségi ta
gok a hitközség székházától. Ha 
tőlem függne, odaát Pesten is több 
hitközség lenne teljesen önálló ve
zetéssel, mondjuk Páva-utcai hit
község, Bethlen-téri hitközség, Li
pótvárosi-hitközség, amely felett, 
mint felsőbb szerv állhatna a hit
község jelenlegi adminisztrációja.

— Használni a zsidóságnak. 
Mert akkor, amikor a közért, a 
nagy közösségért dolgozom, ami
kor nem-zsidó polgártársaimnak 
ugyanazzal a szeretettel és kész
séggel állok rendelkezésükre, mint 
hittestvéreimnek, végeredményben 
a zsidóságnak használok. Leg
alábbis szeretnék, akarok hasz
nálni . . .

— Miben foglalja tehát össze 
egész közéleti szereplésének cél
ját ? Halász Sándor
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Koréin Dezső:

„Élősdiek”
A világháborút követett nagy össze

omlás után ráfeküdt a magyar társa
dalomra egy típus, amely képzettség 
helyett nem hozott mást, mint lihegő 
szomjúságot, kielégíthetetlen étvágyat 
és vakmerőséget. Gazdasági értékekké, 
anyagi jólétté akarta felváltani a forra
dalmak után felszínre került világnézet’, 
értékeket cs ezt a hangzatos programmot 
csengő arannyá, mások hitét és meg
győződését saját gazdagságává akarta 
tőkésíteni. Divatos jelszavak alatt ala
pítottak ezek a tehetségtelen, de jót szi- 
matú kalandorok pénzintézeteket cs 
iparvállalatokat. Ök megmutatják, 
ezentúl mi leszünk „a zsidók”. Min
denütt, ahol eddig régi bevált tapasz
talt és megbízható üzletemberek voltak, 
ott nyüzsögtek ök, az új „zsidók”, akik 
alaposan kihasználva a magyar társa
dalom lázas állapotát és közhangulatát, 
mindent gründoltak. Az elvi azonossá
got cs világnézeti egyöntetűséget han
goztatva. százezreket húztak ki előkelő 
uraktól, akik a vállalatok összeomlása 
után nagy pénzeket fizettek, hogy a bot
rányt kikerüljék 'és nevük meghurcoki- 
sától meg legyenek kiméivé. Már pedig 
a közgazdasági élet vérkeringése nem 
tűr zavarokat, annak egészségesnek kell 
maradnia. Világnézeti felfogások, faj
elméletek vág}' egyéb ideológiák sejtjei
nek nem szabad azt megfertőzni. A köz
gazdaság irányelvei adva vannak, ott 
csak a rátermettség, a tisztesség, meg
bízhatóság és reális számítás megingat
hatatlan törvényei jöhetnek kombiná
cióba.

Jóleső erkölcsi elégtétellel regisztrál
juk az egyik régi fajharcosnak, a fenti 
értelemben a Magyarságban írt kesergő 
cikkét, amelyben többek között a kö
vetkezőket írja:

„Egy éleseszű zsidó nagyvállalkozó, 
aki tiszta szemmel nézte a ..világnézeti” 
vállalkozások vonaglásait, egyszerűen 
formálta meg véleményét:

— Xekiink igazán szerencsénk van, 
hogy nem tehetséges emberek törtek a 
gazdasági életbe, hanem apró tolongok. 
Ezek azután ellopják az alaptőkét és 
ezt sehogysem szabad!

Az elharácsolt alaptőke fel prédáiéi 
egy világnézeti kózvédelem hazugságai 
mögé menekülve, mentesültek tehetség- 
lelenségükkel, hitványságukkal és meg
rendítették a magyar pajta iizlétképes- 
ségében való hitet. Egyik oldalon a libe
ralizmus gazdaságpolitikájának jóvoltá
ból iderögződött rétegek, a másik olda
lon a világnézeti elemekkel szélhámos- 

kodó élősdiek szorítják le a mtigyar te
hetségeket.”

.Még egyéb cifra dolgokat állapít meg 
a fajvédelem közismert 'apostola, ami 
mindenesetre gondolkodásra készteti a 
magyar közgazdasági élet becsületéért 
és prosperitásáért aggódókat. :— Azo
kat. akik az utóbbi tizenöt évben 'szo
morú rezignációval és kényszerített tét
lenséggel nézték a világnézeti hiénák 
némzetrontó és káros előretörését, kö
zönséges anyagi öncélú stréberségét. 
Érdekes, hogy a törtető szédelgők előtt 
kinyíltak a legexkluzívebb ajtók is. 
mert a jóhiszemű urak bennük csak az 
azonos elveket valló „néptársat" látták, 
aki a boldogító világnézeti alapon fogja 
a magyar közgazdasági életet is átfor
málni és azt az idegen, recte „zsidó ele
mektől” megtisztítani. Ha a feltolako
dott stréberek helyett kizárólag értékes 
elemek kerültek volna felszínre, ez ellen 
a régieknek semmi kifogása sem lett 
volna, sőt szívesen látták volna a tisz
tességes és képzett új rétegek bekapcso
lódását. Ámde nem ez történt, mert 
olyanok is törtek l>e a magyar közgaz
dasági élet területére, akik sem meg
bízhatóság, sem pedig képzettség dol
gában nem odavalók és mint a szomorú 
tizenöt év mutatja helyrehozhatatlan 
kárt okoztak az amúgyis annyira le
gyengült magyar gazdasági életnek.

Ugyan későn következett be a tisz
tánlátás és kiábrándulás ideje, de hisz 
jobb későn, mint soha. Mert mintha de
rengene! Lassacskán eltűnnek a forra
dalmak utáni posványból kinőtt miaz- 
más alakulatok, hogy ismét helyet adja
nak a tehetségeseknek és a becsülete
seknek. Sorra buktak a hamis jelsza
vakra felépített közgazdasági kártyavá
rak és szomorú tanúi lehettünk a mil
liós közpénzek elharácsolása nyomán ke
letkezett büntető 'törvényszéki tárgya
lásoknak és hírlapi szellőztetéseknek. 
Az adófizető polgárok keservesen ki
izzadt közterheiből kellett rendezni a 
politikai kalandorok vakmerő és fele
lőtlen közgazdasági kísérleteit, ami az
után kinyitotta az elvi alapon félreve
zetett jóhiszemű és becsapott magyar 
társadalom szemeit.*

Ha tehát későn is. mégis már de
reng! Es hálát adhatunk a Gondvise
lésnek. hogy ettől a belső rákfenétől is 
megszabadulunk. Mert még gondolni 
sem szabad arra, hogy a hazai közgaz
dasági élet irányítása nem az arra hi
vatott hozzáértők és tisztakezű zsidók
nál-. és nem-zsidóknak, hanem jelszavas 

politikai stréberek birtokába jutott 
volna. Nagy szerencséje ez a inagyat' 
közgazdasági életnek, amelynek prospe
ritásától netnesák az. ország anyagi jó
léte. hanem külföldi hitele és erkölcsi 
megbecsülése is függ;

Jó lesz azonban a lefolyt.tizenöt esz
tendő szomorú tanulságát a jövőre nézve 
alaposan levonnunk. Mert nem elégi l,a 
úgy bel- mint külpolitikailag a jubiláló 
államfő bölcsesége és céltudatossága az 
állam belső jogrendjét konszolidálta, 
tiszteletet, megbecsülést szerzett az or
szág külpolitikájának, ki kell gyomlálni 
a magyar közgazdaság területéről a for
radalom után felburjánzott káros dud- 
vákat és mérges vadnövényeket is.
oooooooooooooooooocoooococ

Kapuvárnak alrabbit kell 
választania

Érdekes választott bírósági döntés

A hagyományokhoz ragaszkodó ma
gyar zsidóságot hónapokig foglalkoztatta 
az: a harc, amely Kapuvarod indult még. 
hegy a -közel nyolcvanéves főrabbi mellé 
válasszanak-e alrabbit. A kapuvári zsi
dóság egységes orthodox hitközségben él, 
amelynek természetesen vannak vallásos 
és kevésbé vallásos tagjai. A hagyomá
nyokhoz 'hűségesen -ragaszkodóik, az iga
zán jámborak úgy érezték, hogy az agg. 
gyengélkedő főrabbi mellé -egy fiatalabb 
erőt kellene állítani, hogy megossza vele 
munkája törhet és különösen a rituálék 
szigorú betartását ellenőrizze. Kívánsá
gukat a hitközség -közgyűlése elé terjesz
tették. mely nem járult hozzá az alrabbi 
megválasztásaihoz. A többség szükségte
lennek találta a második pap alkalma
zását.

A kisebbség, amely főkép a mélyebb 
vallásosságé híveket foglalja magában és 
éppen ezért súlyosabban érezte az ügy 
halogatásának hátrányait, panasszal élt 
és az Orthodox Központi Iroda -az ellen
tétek eloszlatása céljából választott bíró
ságot delegált Katzburg Miksa ózdi fő
rabbi elnöklésével. A választott bíróság 
tagjai: Citron haidndorogi. Kohn derecs
kéi főrabbi. Goldschmidt Szigfrid a 
soproni és Spitzer Arnold győri hitköz
ségi elnökök.

December 26-án szállott ki a válasz
tott bíróság Kapuvárra és több napon át 
folytatott tágyalás alapján kimondotta, 
hogy a hitközség köteles 6 hónapon be
lül dájjont választani. Erre az állása je
lölni kell Unger Abráhám czidőszerinti 
talmudtóra tanítót is. aki a választás 
megejtéséig a kásrusz fölötti felügyeletet 
gyakorolja.
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Jan. 12, szombat — Sövát 8 (hetiszakasz: 
Bo. hallása : Hádóver áser dibbér, Jerem. 
46. f, 13-28, szombat kimen. 5) — jan. 13. 
vasárnap — Sövát 9. — jan. 14. hétfő — 
Sövát 10. — jan. 15. kedd — Sövát 11, — 
szerda — Sövát 12, — jan 17. csütörtök,
— Sövát 13 (Sov. böjt), — jan. 18, péntek
— Sövát 14 (Szombat bejöv. 4.24.

— Negyedszázados szolgálati jubi
leum. A Magyar Hollandi Biztosító R. T. 
december 15-ién ünnepelte az intézet 
szervezési osztályának kitűnő igazgató
ját, Bcnde Bélát abból az alkalomból, 
hogy az intézet kebelében betöltött ér
demes szolgálatának 25. év-es forduló
jához ért. Bernje Bélát, aki a zsidó élet
nek is egyik legmeggyőzödésesebb egyé
nisége, az intézet vezetői és tisztviselői 
meleg ovációban részesítették.

— A Pesti Izr. Hitközség magyar 
zsidó szabadegyetemi előadássorozatának 
hatodik szemesztere folyó évi január 
14-én este 6 órakor kezdődik meg. Meg
nyitó előadást Stern Samu udvari taná
csos, a pesti izr. hitközség 'és az Orsz. 
Iroda elnöke tart, a záró előadás április 
11-én, Maimuni emlékére rendezett ünne
pély lesz. Előadásokat tartanak a Szent
írás, Talmud liturgia, filozófia, történet, 
művelődéstörténet, földrajz, irodalom, 
orvostudomány, jogtudomány, pszycholó- 
gia, szociológia, geofizika és zenetörté
net köréből. Előadnak: Dr. Beneschofszky 
Imre, Dr. Berend Béla, Billes Ármin, Dr. 
Csech Arnold, Dr. Dénes Lajos, Dr. Fé
nyes Mór. Dr. Friedmann Dénes. Dr. Hel- 
ler Bernát. Dr. Hevesi Simon. Dr. Kál
mán Ödön. Dr. Komlós Aladár, Komor 
András, Dr. Lánczer Dénes, Dr. Löwin- 
ger Sámuel, Dr. Munkácsi Ernő, Dr. 
Pfeiffer Izsák, Dr. Rosenák Miksa, Dr. 
Sülberfeld Jakab, Dr. Stössel Lipót, Dr. 
Szemere Samu, Dr. Szirtes Zsigmond, 
Dr. Temesváry Rezső, Turóczi-Trostler 
József, Vidor Emil. Dr. Vidor Pál és Dr. 
Wolf József. Az előadások a hitközség 
Goldmark termében VII.. Wesselényi u. 
7 szám alatt, hétfői és csütörtöki napo
kon tartatnak. Mind a beiratkozás, mind 
az előadások látogatása teljesen díjtalan. 
Beiratkozás a hitközség kulturális ügy
osztályában (VII., Síp utca 12. Ilii. 53.) 
a rendes hivatalos órák alatt.

— A Fővárosi Szegény Gyermekegy
let jan. 13-án. vasárnap d. u. 5 órakor a 
Royal Szálló külön termeiben zártkörű, 
jótékonycélú láncos teadélutánt rendez.

Jenő főherceg a wieni zsinagógá
ban. A moiiarchista zsidó frontharcosok 
szövetségéneik ünnepi istentisztelete al
kalmával, melyet a wieni főtemplomban 
tartottak meg, megjelent Jenő főherceg 
■s, akit a szövetség elnöke, Sommer tá
bornok fogadott. A főhercegre az isten
tisztelet láthatóan mély benyomást tett 
és távozásakor örömének adott kifeje
zést afelett, hogy az ünnepélyen jelen le
hetett. A wieni zsidó hitközség elnöke az 
eseménnyel kapcsolatban nyilatkozatot 
adott ki, melynek értelmében a hitköz
ségnek hivatalosan semmi része nincs az 
ünnepély megrendezésében, a hitközség 
csupán a templomot bocsájtotta a hívőik 
egy csoportjának rendelkezésére vallásos 
ceremónia megtartására.

— A Mikéfe szabaduló ünnepélye. A 
Magyar Izr. Kézmű- és Földművelési 
Egyesület dec. hó 8-án a Pesti Izr. Hit
község Goldmark-’termében, melyet a 
növendékek ez alkalomra virágokkal 
gyönyörűen feldíszítettek, szép ünnepély 
kenetében búcsúztatta el 28 most felsza
badult iparos-, földműves- és kertész nö
vendékét. A Bornstein Hermán fökántor 
által végzett gyertyagyújtás után a gon
dolatokban gazdag ünnepi beszédet dr. 
Hevesi Simon vezető főrabbi tartotta, 
majd dr. Stein Emil az egyesület elnöke 
lelkes beszéd kíséretében búcsúztatta és 
jutalmazta meg a felszabadult ifjakat és 
a haza súlyos helyzetében fokozottabb 
kötelességteljesítésre hívta fel őket. Egy 
felszabadult növendék társai nevében 
hálás köszönetét mondott a vezetőségnek. 
Az ünnepélyt ,a Hymnus zárta be, mely 
után hangverseny következett, melyen 
szerepeltek: Székely Mihály, Somló Jó
zsef és Relle Gabriella a m. kir. Opera
ház tagjai, Beregi Oszkár a Magyar 
Színház tagja, Szász Ila és Sárosi Mi
hály előadóművészek. A zsúfolásig meg
telt terem közönsége lelkesen tapsolt a 
szereplőknek és a műélvezeten kívül ama 
belső érzés hatotta át, hogy jelentős 
összeggel segítette meg az egyesület 150 
szegény és árva pártfogoltjának téli fel
ruházását.

_  A Fenyves-árúház a főváros leg
nagyobb cs legjutányosabj; divatháza 
Mai 'apunkban megjelent hirdetését 
ajánljuk olvasóink figyelmébe.

: o szó csupán
: SÍRKŐ LÖWY nél BUDÁN ■ 
■II FŐ UCCA 79. TELEFON: 51-5-81.■ 
5 KÜLÖN NAGY LERAKAT ■ 

íalkalmi vételekből: 
I LEGOLCSÓBB ÁRON ”

— A Tórasz Chájim imaegyesület 
Vörösmarty-utcai imaházában, mely a 
budapesti orth. hitközség felügyelete alatt 
áll, december 7-én iinncpe’ték péntekesti 
istentisztelet előtt az imaház fenntartóját, 
Günsbcrger Ignácz rabbit, életének 7o-ik 
fordulója alkalmából Az imaház tagjai 
nevében és az elöljáróság megbízásából 
Singer Mór ny. áll. tanító emekedett 
Szellemű magas színvonalú beszédben'üd
vözölte a rabbit, aki immár négy évtizede 
mutat példát le. kipásztorkodásával a hí
veknek A szeretet és ragaszkodás jeléül 
díszes cszrogtartót nyújtott át az ünne
peknek Reismann elöljáró. Günsberger 
rabbi meghatottan köszönte meg Singer 
Mór gyönyörű szavait és a rendkívüli 
va'lási jelentőséggel birü ajándékot, mire 
Singer Mór megkap,) m'sebérach-t mon
dott a rabbira és családjára. Az istentisz
telet énekszámait Reintz kántor adta elő 
művészi szépséggel. Günstler Salamon 
és Reismann elöljárók tevékenyként k si
kerrel az ünnepség rendezése körül.

— Kedvező alkalom Szentföldi uta
zásra. A Múlt és Jövő szerkesztősége 
évröl-évre ismételten szokott tavaszkor 
utazást rendezni a Szentföldre abból az 
alkalomból, hogy dr. Patai Józsefet a 
jeruzsalemi egyetem meghívja előadások 
tartására s így alkalmat ad arra is, hogy 
Patai József a hozzá csatlakozó zarán
dokoknak már útközben is és a Szentíöl- 
dön bibliai és történeti magyarázatokkal 
szolgáljon a biblia felújúló földjéről. Az 
idén március 12-én indul dr. Patai József 
a Szentföldre és Magyarországból és az 
utódállamokból sokan jelentik be csatla
kozásukat, hogy vele együtt tehessék 
meg az emlékezetes útat, melynek prog- 
rammjába fel va,n véve a Szentföld min
den új és régi nevezetességeinek megte
kintése. Az idén a tel-*avivi  nagy purimi 
ünnepségek és a makkabiad világsport
versenyeik is beleesnek a programúiba. 
A költség a mai viszonyoknak megfele
lően igen mérsékelten van megállapítva. 
Részletesebb felvilágosítást nyújt a Múlt 
és Jövő kiadóhivatala Budapest V.. Va
dász utca 11. Telefon: 199—55, ahol pros
pektus is .kérhető.

— Nincs elég zsidó tanerő Csehszlo
vákiába. A csehszlovákiai zsidó hitközsé
gek szövetségének legfelsőbb tanácsa 
most tartott ülésén fájdalommal állapítot
ták meg, hogy a zsidó ifjúság vallásos 
szellemben való oktatására nem áll ren
delkezésre megfelelő számú képzett tan
erő. Ennek a hiányínak a pótlása csak egy 
tanító és rabbiképző szeminárium létesí
tése révén volna lehetséges, amit viszont 
állami segítség nélkül felállítani kép
telenek.
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— Dr. Farkas .József körzeti rabbi, a 
ferencvárosi zsidóság tudós lelkipásztora 
a IX. templomkörzet legutóbbi választ
mányi ülésén számolt be a lefolyt évben 
kifejtett működésének nevezetesebb ada
tairól. Az elmúlt évben 51 esketést vég
zett a Páva utcai templomban (előző 
évben csak 36 esküvő'volt). 40 barmie- 
vah-áfjút avatott fel: a Vilii—IX. kerü
letben levő klinikák betegeit lelki gondo
zásban részesítette: az Ahávász Réin 
egyesület elöljáróival kiszállott a Horthy 
Miklós kórházba és szeretet adományo
kat osztott szét a betegek között, aki
ket chanukakor is felkeresett. 5 kultúr- 
délutánt rendeztek a körzetben kiváló 
egyházi és világi vezetők közreműködé
sével. A templomkörzet két osztályos 
talmudtóra iskolája nagy látogatottság
nak örvend 55 tanuló részvételével. A 
dr. Farkas József Ifjúsági Csoport 4 
ünnepi ülést tartott, chanukakor két ün
nepélyt tartott és minden héten összejö
veteleket tartanak.

— A pápai aut. orth. izr. hitközségnek 
ián. 1-én megválasztott 80 tagú képvise
lőtestülete az elmúlt vasárnapon ejtette 
meg .a tisztújítást. Az eredmény a követ
kező: Elnök lett Breuer Lipót (harmad
szor), első alelnök: Fischer Gyula, alel- 
nök és iskolaszéki elnc-k: Dr. Weltner 
Sándor, rituális bizottsági elnök: Steiner 
Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: Dr. 
Pápai Lajos tanácsosok: Eisler Mór, Prei- 
sach János, Weltner Manó, pénztáros: 
Kaufmann Ignác, ellenőr: Günsberger 
Géza, gondnok: Steiner József mérnök, 
talmudtóraí elöljárók: Rechnitzer Simon. 
Hofftnann Miksa templomatyák: Löwen- 
stein Jakab, Biedermann Tóbiás, Friebert 
Miksa, elöljárók: Bischitz Mór, Braun 
Miksa, Grünwald Imre. Guttmami Miksa, 
Hoffmann Lajos, Kardos Károly dr.. 
Kohn József, Krausz Jakab. Lusztig Sá
muel dr.. Marton Ignác L„ Pfeiffer Ignác. 
Rapaport Vilmos, Süsz Sámuel. Wittmann 
Ignác. Ezenkívül megválasztották a kü
lönböző bizottságok tagjait.

A Csáky-utcai V. kér. Templom
körzet jamuár 16-án. szerdán este fél 9 
órakor tartja II. kultúrestélyét a Lipótvá
rosi Társaskör (Lipót krt. 1. sz.) helyisé
geiben. A kuliúrestélyt Dr. Blum Ödön, 
a Pesti Izr. Hitközség szertartásügyi elöl
járója nyitja meg. utána dr. Dési Géza 
orsz. gyűl, képviselő tart szabadelőadást 
Dr. Vázsonyí Endre a zsidó humorról ér
tekezik. Ezt .követik Holtán Lilly szavaló
művésznő előadása és Ligeti Dezső ope
raénekes énekszámai. A kultúrcstély tel
jesen díjtalan és belépőül a meghívó szol
gál.

Egy jezsuita páter véleménye a 
zioni bölcsek jegyzőkönyvéről. Brüsszel
ben Picrrc Charles jézustársasági atya, 
a löwcni egyetem tanára, egy népes, kü
lönösen 1 készekből. katonatisztekből és 
magasrangu államhivatalnokokból áll. , 
közönség eőtt előadást tartott a Zioni 
bölcsek jegyzőkönyvéről. Megállapította. 
h< gy az ezen ncv.’n ismert szennyírat 
nem egyéb aljas hlimisítáísnál Felszólí
totta paptársait, hogy nt'nden rende'ke- 
zésükre álló eszközzel küzdjenek az olyan 
gyülölelln.'láin e len. amelyet ennek a 
szennyíratnak a felhasználásával akarnak 
további ereszkedni.

— A Múlt és Jövő nagy jubiláns kttl- 
túrestje 1935. január 20-án este fél 9 óra
kor lesz a Zeneakadémia nagytermében 
A rendkívüli műsor főbb számai: Dr. 
Baltazár Dezső püspök: „Üdvözlet kí
vülről'’, Sándor Erzsi kaniaraénckcsnő, 
Basilidesz Mária. Kálmán Oszkár, Somló 
József, a M. Kir. Operaház művészeinek 
bibliai énekei, oratóriumai, héber áriái, 
stb. Gál Gyula, Beregi Oszkár, Fehér Ar
túr. Tordai Judit, Hollón Lili szavalatai 
és előadásai, Gellért Lajos és Ürmösi 
Anikó jelenete Steíaii Zweig „Jeremiás” 
című bibliai drámájából, Kelen Hugónak 
Patai József verseire írt új kompozíciói
val mutatkozik be dr. Markó József, 
zsidó népdalokkal Rózsa Vera. Barta 
Klári zongoraművésznő saját kompozí
ciókat mutat be, szentföldi énekeket a 11 
éves Kleinberger Árpád. Fenyves Dezső 
hegedűművész kabalisztikus kompozíció
kat mutat be. Kísérnek Kenéz Lili, Kelen 
Httgóné. orgonán Akom Lajos. Jegyek 
kaphatók a Múlt és Jövő kiadóhivatalá
ban V., Vadász utca 11. Telefon 199—55. 
A ..Zsidó lilét” előfizetői 25 százalék ked
vezményt kapnak.

— Mimóza-bál. A Pesti Izr. Nöegylet 
január 12-én. szombaton este 10 órakor 
a Hungária-Szálló termeiben leányárva- 
háza javára Mimóza-bált rendez.

A VAC-bál fényes sikere. Fényes 
külsőségek között zajlott le szombaton 
az idei VAC-bál, mely túlnőtt a társa
dalmi események keretein és a magyar 
zsidóságnak reprezentatív eseményévé 
vált. A bál kürtszóval való megnyitása 
után kezdődött a fővédnökök, lady pat
ronessek. védnökök, pálcások és vivők 
ünnepélyes felvonulása. A bevonulás 
lezajlása után Lengyel Ferenc cigány
zenekarral megerösítet: jazz-zenekara 
rázendített Rózsa Istvánnak ez alkalomra 
írt VÁC csárdására.

Templomi hímzéseket 
készít művészies kivi Herz Emma
felben o cső árak melleit aranylunizönö
Budapest, IV., Kossuth Lajos u. 3.

— Gyásziinnepély. A Pesti Izr. Nő
egylet felejthetetlen, nagynevű elnökének, 
kemen-esmihályfai Deutsch Antalné, szül. 
Böhint Vilma emlékének jatt. 8-án a leány- 
árvaház templomában megható gyászün
nepélyen adózott az elhunyt iránt tartozó 
kegyeletének.

A pesti VI. kér. Templomkörzet dr. 
Weisz Miksa Kultúrtársaság jan. 13-án, 
vasárnap d. tt. egynegyed 6 órakor VI., 
Aréna-út 55. sz. a. nagytermében kultür- 
délutánt rendez, amelyen dr. Ernst Lajos 
megnyitója után dr. Patai József főszer
kesztő szentföldi élményeiből tart elő
adást. Közreműködnek még Gellért La
jos színművész. Beregi Oszkárné dr. Lá
zár Piroska igazgatónő, Gábor Erzsiké 
zongoraművésznő. Mcdgyasszay Vilma 
színművésznő. Székely Klára zongora
művésznő és Franki Tibor zeneszerző.

— A tarczali Debora nö-és leány
egylet sikeres estélyt rendezett, melyen 
Ornstein Sándorné elnökasszony távollé
tében Atlasz Mórné társelnök mondott 
megható bevezetőt, majd Grosszmann 
Rózsi. Risel Rózsi. Stern Irén, Braun- 
stein Her.manné, Risel Böske, Gliick Lilla, 
Atlasz Lilla, Groszmann Adél, Rcicli Klári 
és Fanny. Sternberg Böske és Ella, Ros- 
ncr Luluka működtek közre nagy sikerei. 
A est rendezésének érdeme Berger 
Sámuelnét, Gliick Zoltánnét Rcicli Dczső- 
nét, Friedmann Mórnét, Spítz Józsefnél, 
Friedmann Piroskát, Meisner Terust cs 
Groszmann Ilont illeti.

— A svéd trónörökös a Siralmak Fa
lánál. Svédország trónörököse megláto
gatta Palesztinát, nem akart Jeruzsálem
ből elutazni, mielőtt a Siralmak Falát 
nem látta volna. Ben Zwi, Elmalech, és 
dr. Dávid Yellin kíséretében jelent meg a 
falnál és látható meghatottsággal nézte a 
zokogó és imádkozó zsidókat.

Az osztrák zsidók helyzete
Bár<> Berger von IValdenegg osztrák 

közoktatásügyi miniszter magához kérette 
a napokban a kü-fölcli sajtó képviselőit 
és kijelentette, hogy az osztrák zsidóság 
elnyomatásáról és jogtalanságáról bizo
nyos külföldi sajtóorgánum okban meg
jelent hírek nem egyebek, rosszakaratú 
l"ta álásoknái. Az osztrák kormány eltö
kélt szándéka, hag\ vallási és nemzeti 
kisebbségeinek olyan jogokat biztosít, 
aniulyek pvldaadásra alkalmasak minden 
ország számára.
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Fák újéve
Irta : Dr. Kiéin Ábrahám rabbi

Január 19-én (Sövát 15.) sábboth siróh: 
a szabadságdal szombatja, mert e napon 
olvassuk őseinknek a Nádastengeren 
való átkelésük után zengett hálaéneket. 
Délelőtt jocér jóm löjábbossoh.

Régi szokás, hogy e napon búzasze
meket szórunk a madaraknak, mely szo
kásnak eredetét azzal magyarázzák hogy 
Mózes ellenségei, Dáthán és Abirani 
péntek este a táboron kívül elszórták 
szombatra szedett mannakészletüket, 
hogy ezzel rácáfoljanak Mózes ama sza
vaira, mely szerint szombaton nem fog 
manna esni; a madarak azonban felsze
degették a mannát és ezzel meghiúsítot
ták a gonosz terv kivitelét. Ezért ezen a 
napon, amikor a manna törétnetét olvas
suk, jutalmul búzaszemet szórunk a ma
daraknak.

Sokkal valószínűbb azonban, hogy eb
be:; a szokásban is a .zsidó szív könyö- 
riilette nyilatkozik meg, amely nem feled
kezik meg a kemény téli fagyban eledel 
nélkül didergő madarakról sem.

Sövát 15. a hagyomány szerint a fák 
újéve, mivel Palesztinában ilyenkor az 
esőzés évadjának javarésze már elmúlott 
és az ültetvények, fölszíva magukba a 
termékenyítő életnedvet, ezidötől fogva 
rügyezni kedenek, továbbá e naptól 
kezdve Adar hó 15-ig ültették a fákait. 
(L. Megillah 56.) Vallási parancs e napon 
különféle fagyümölcs élvezése, hogy mi
nél több áldást mondhassunk fölöttük. 
Egyes községekben e nap előestéjén a 
templomban gyülekeznek és ez alkalomra 
összeállított szentírási szövegek és imák 
mondása közben fogyasszanak gyümöl
csöket. (L. Chemdáth Hájjomim II. r. 83.)

Táchnánunt nem mondunk, sem jö- 
irócont, a Tóra olvasása után, sőt a 

táchánun már a megelőző nap minchá 
imájánál is elmarad.

Sövát hónapba esik a siklusok szom
batja is. Február 2-án (Sövát 29.): Adár 
hó újholdjának kihirdetése; a ciklusok 
szombatja (porosáth sökólim). A szentély 
idejében, Adár hó 1-én szólították fel Iz
rael fiait, hogy szolgáltassák be évi hoz
zájárulásaikat a mindennapi áldozatok 
költségeinek fedezésére. Ezért Adár hó 
elsejét megelőző szombaton, a máftir-nak 
a sekel-ről szóló fejezetét olvassuk. A 
frigy szekrény bői két I óra-tekercset 
emelünk ki, az elsőhöz hét személyt hí
vunk föl és a heti szidrát olvassuk, a 
másodikhoz a máftirt s M. 11. 30 11—16-ig 
A prófétai lecke: Királyok 11. 12, 1-1/-1K- 
amelyben szintén a templomi adományok 
összegyűjtéséről van szó.

A Szidra margójára
BÓ

Irta : Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS szek
szárdi főrabbi,

„És monda az Örökkévaló Mózesnek: 
Menj be a Fáraóhoz, mert én keményítet
tem meg az ö szívét és az ö szolgáinak 
szivét, azért, hogy ezeket az én jeleimet 
megtegyem közöttük.”

„És azért, hogy elbeszéljed azt a te 
fiadnak s fiad fiának hallatára, amit 
Egyiptomban cselekedtem s jeleimet, me
lyeket rajtok tettem, hogy megtudjátok, 
hogy én vágyók az Örökkévaló”.

Csodálatos igék! Az Örökévaló ke
ményíti meg a Faraó szivét, azért enge
detlen — s az Örökkévaló mégis meg
bünteti engedetlenségéért. Üj távlat nyí
lik meg előttünk az igék nyomán az 
egyiptomi események ismeretében.

Borzalmasan borzalmas, de történeti 
szükségesség volt „Egyiptomnak” bekap
csolódása a történet menetébe a Gond
viselésnek .az emberiség üdve felé cél
irányosan tar.tó útján. Az Örökkévaló 
üdvtervébe kezdettől fogva bele volt fog
lalva az az isteni elhatározás, hogy' Izrael 
által hozza közelebb az emberiséget az Ö 
lényének s akaratának megismeréséhez. 
Ezt jelenti az Örökkévalónak már Abra- 
hámnak tett ígérete: „És megáldatnak te- 
benned a föld minden nemzetségei.” És 
az értelme az igének: „És lesztek ti né
kem papi birodalmam s szent népem.” 
Papi birodalmam — igehirdető, szent bi
rodalmam.

Izrael az Örökkévaló szent népe lett 
a Szinaj által — de ha Szinajt nem előzi 
tneg Egyiptom, akkor a Szinajból talán 
sohasem lesz „Szinaj”, a kinyilatkoztatás 
szent, avatott helye. Milyen figyelemre
méltó, hogy a Szinaj első igéje Egyip
tomba kapcsolódik bele: „Én vagyok az 
Örökkévaló, a te Istened, aki kihoztalak 
Egyiptomból stb.”

Nevének ismeretét ebben az Izrael 
által évszázadokon át a legfájdalmasab
ban s legkinosabban tapasztalt esemény
ben horgonyozza el azürökkévaló, mert 
föltehető volt, hogy ez az Izrael emlé
kében nagyon élénken élő esemény fo
gékonnyá fogja öt tenni az Ö megisme
rése iránt. Hiszen a tudományból tudjuk, 
hogy az Örökkévaló kínálta a Tórát min
den népnek s nemzetnek s nem fogadták 
cl. Nem fogadták el, mert belső érettség 
nem volt, s nem volt, mint Izraelnél, egy 
kívülről jövő esemény sem, amely be
látását felkelthette volna. Van is példa 
arra, éppen az egyiptomi eseményben, 
hogy az isteni Gondviselés földi nyomo
rúságon s szenvedésen keresztül is meg
valósítja végül az emberiség javát szol
gáló tervét.

József mondja testvérednek: ......ne
bosszankodjatok azon, hogy engem ide 
eladtatok, mert a ti megmaradástokért 
küldött el engem Isten te előttetek.”

Ez tehát az értelme igéinknek: „Menj 
Fáraóhoz, mert én .keményítettem meg a 
Faraó szivét.” Én azt úgy is elintézhet
tem volna, hogy a Faraó egy „csapásra” 
küldje el Izrael fiait, de én megkeményí
tettem szívét, hogy sok csapás érje, hogy 
Én csodákat művelhessek Egyiptomban, 
hogy csodásán szabadítsam ki Izrael fiait 
Egyiptomból, hogy ezáltal ismerjék meg 
hatalmamat s váljanak fogékonnyá szi- 
naji tanításom iránt, hogy azokat azután 
papok módjára elterjeszék a világon.

Sötiáí IS
Paris, 1935. január.

Sövát 15.-ét a Fák ünnepét üljük. És 
így gondoljunk arra, hogy ennek az ün
nepnek a zsidóság számára mély, szim
bolikus jelentősége is van.

A Biblia mondja, hogy amikor a tíz 
csapás sorában a jégverés sújtott le 
Egyiptomra, a Faraó megkérte Mózest, 
imádkozzék az Urához, hogy a jégverés 
szűnjön meg. Mózes ezt meg is tette és 
a jégverés megszűnt. Ekkor Mózes meg
mutatta a Faraónak, hogy mig a zsenge, 
és hajlékony gabonát nem tette tönkre a 
jégverés, addig a ikemény kalászokba 
fejlődött árpát és lent elpusztította, le
tiporta. Látod, — mondotta Mózes — 
a hajlékony gabona megmaradt és a ke
mény árpa és len derékban törött el. Így 
törik el derékban a hajlíthatatlan fa és 
hajlik meg, de egyenesedik vissza a vi
har után ismét a vékonyderekú. Ha Te is 
hajlíthatatlan maradsz Izraellel szemben, 
így fogsz derékban összetörni, az Ür 
akaratának viharában.

De azt a következtetést, amelyet Mó
zes a Faraóval szemben levont, ezt a 
tanulságot vonjuk le mi is a Fák ünnepe 
alkalmából. Mi emberek, de különösen 
mi zsidók is csak akkor fogunk a körü
löttünk tomboló vihar dacára megma
radni. ha nem leszünk egymással szem
ben gőgösek és hajthatatlanok. Kemény- 
akaratuak és engesztelhetetlenek. Ha hit
községeink élni, ha tóraintézményeinket 
fejleszteni és hitünket erősíteni akarják, 
akkor hajlékonyaknak, engedékenyeknek 
kell lenniök. Akkor kevesebb lesz a visz- 
szavonás, kevesebb a chilul hasém és 
akkor, mint a vihartálló, termékeny gyü
mölcsfák. a zsidóság is virulni fog. Ezt 
vigyük magunkkal a Fák Ünnepén a 
gyümölcsökkel megrakott asztaltól.

Stern Lipót
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Dr. Eibuschitz Ottó:

A német nemzeti-szocializmus 
sémita eredete

Kevés élesebb hangon megírt, az el
lenbizonyítékok meggyőzőbb fegyverével 
harcoló vitairat szállt szembe a hitleri 
Németország célkitűzéseivel, mint Dr. 
Eibuschitz Ottó várakozási-állományú 
százados, ügyvéd könyve, mely a német 
nemzeti szocializmus sémita eredetét iga
zolja igen érdekes és meggyőző módon. 
Szerinte a poroszok azoknak a sémita 
törzseknek egyikéből származnak, me
lyek több, mint 2500 évvel ezelőtt el
hagyták az Egyisten hitét és a Baal- 
Astarte bálványimádó kultuszhoz csatla
koztak. Ezek a törzsek a történelem ké
sőbbi folyamán eltűntek, felmorzsolód
tak. de néhány évszázaddal később is
mét találkozunk egyikükkel, akik a „pruz- 
zen” (Prcussen) vagyis az „okosok” ne
vet viselik és a sémita törzseknek leg
ádázabb ellenségei.

Későbbi folyamán a világháború em
lékét idézi a szerző, a világháborúét., 
melynek folyamán német katonák milliói 
ontották vérüket. Kérdezték akkor az el
lenséges golyók, hogy zsidó- vagy árja-e 
az. akit leterítenek? És eszébe jutott ak
kor bárkinek, aki ott szenvedett a front 
vérzivatarában elvitatni azoktól a zsidó 
katonáktól, akik a harcterek tömegsír
jaiba kerültek örök pihenőre német vol
tukat? Micsoda mentalitás az, amely arra 
képes, hogy a zsidókat alacsonyabbrendű 
fajnak minősíti és ezzel meggyalázza 
azoknak a zsidóknak emlékét, akik a né
met zászlók alatt estek el a haza védel
mében.

Dr. Scbmitz Péternek, a kiváló német 
pap-írónak a Tyrolia Verlagban. 1934-ben 
megjelent . A modern eugenikai törekvé
sek theológiai és szociológiai megvilágí
tásban” című művéből idézi ezután a 
szerző a következő sorokat:

..Erkölcsileg igen kétséges vállalkozás 
alacsonyabbrendű emberfajokról beszélni 
és az ezekhez tartozókat ezzel másod
rendű emberekké degradálni, sőt erre 
fel talán egész emberi voltukat kétségbe 
vonni.”

A második szerző, akinek müvéből dr. 
Eibuschitz. állításai alátámasztására idéz 
szintén pap. Hudal tábori lelkész. Ezzel 
a pappal együtt szolgált a fronton. Egyik 
ütközet után, mely igen súlyos ember
áldozatokat követelt, a Doberdó.i álló 
szövetséges csapatok az olaszok állandó 
tüzelése következtében nem tudták elte
metni halottaikat. Napokig hevertek elte- 
metetlenül a holttestek százai a lövész
árkok előtt.Ekkor Hudal felkereste a had
osztályparancsnokot. akinek azt az aján

latot tette, hogy teljes ornátusban kimegy 
a lövészárokból és megállapodik az ola
szokkal kétórás fegyverszünetben a ha
lottak eltemetésének idejére. A divizioná- 
rius nem adta beleegyezését, amint igen 
helyesen tette, mert biztos, hogy Hudal 
pátert abban a pillanatban, hogy meg
jelent a lövészárok peremén papi orná- 
tusa ellenére szitává lőtték volna. És ezt 
Hudal is igen jól tudta.

Évek múltak azóta el. Hudal tábori 
papból ismét a tudós professzor lett, aki 
jelenleg Rómában tölt be hivatalt. Nos. 
ez a Hudal. akinek ítéletét a háború alatt 
tanúsított hősi viselkedése alapján való
ban döntőnek lehet elfogadni, írja 1933- 
ban Rómában .Német munka Rómában" 
címen megjelent könyvében:

„A békének a népek- és nemzetek 
életében egyaránt az igazságosság az 
előfeltétele. De nincsen igazság vallási 
alap nélkül, egy legfőbb, mindenkire kö
telező törvénybe vetett hit nélkül. Még 
a békéért elmondott imánknál is forróbb

Ércpénz Ábrahám korában
Bölcseink hagyománya szerint Ábra

hám ősatyánk, aki világtekintély volt az 
ö korában, saját ércpénzt veretett, mely
nek rendes valuta értéke volt. Ezen 
pénzdarab egyik oldalán egy öreg férfi 
és öreg nö, a másik oldalán egy ifjú és 
egy hajadon ábrája volt látható. Melles
leg megjegyezve van olyan nézet, rnely- 
szerint nem ábráról, volt szó, hanem csak 
egyszerűen felírásról: mivelhogy az Egy- 
istenhívőnek tilos faragott képet készí
teni.

De bárhogyan is volt, szent meggyő
ződésünk. hogy a patriarchának ez a 
rajza, vagy felirata bizonyos jelképül 
szolgált és mélyebb értelmének kellett 
lennie. Első pillanatra kézenfekvő dolog
nak tűnik, hogy a felirat azt akarja hir
detni, hogy isteni csoda történt Ábra
hámmal és Sárával; öreg napjaikra meg
fiatalodtak — és történt ez pár ezer 
évvel Voronoff előtt! De van ennek a 
feliratnak mélyreható értelmezése is.

Azt állítják, hogy egy nép élete és 
kora teljes egészében az egyes egyén 
életviszonyaihoz hasonlítható. .Amint az 
egyes ember öreg korában érettebb fel
fogással, komolyabb és tapasztaltabb 
meglátással rendelkezik, mint ifjú korá
ban. úgy a nép is minél régibb és öre
gebb, annál tapasztaltabb. Ennélfogva 
egy nép életformáiban és cselekedetei
ben is nem régebbi, primitívebb korának 

imával könyöröngjiink azért, hogy ismét 
az igazság legyen az államok politikájá
nak és a népek cgyüttlétének alapfelté
tele. A müncheni Mihály-templom egy
szerű emlékszobrán, melyet az I. bajor 
gyalogezred elesett hőseinek állítottak 
80 tiszt és 2200 altiszt és közlegény neve 
áll. Ezen az emlékművön állnak a követ
kező szép sorok: „Szilárdan a hűségben. 
Isten ébressze öntudatra a következő 
nemzedéket.”

„Nos — kérdi ezek után a szerző —■ 
„ki kérdezi, hogy az elesett 80 tiszt és 
2200 altiszt és közlegény között hány 
árja és hány nemárja volt. „Szilárdan a 
hűségben” mondja a felirat ..de csupán 
az árja halottak iránt...” teszik hozzá a 
hamis próféták. És a pestishez hasonló 
gyorsasággal terjed ez a felfogás, mely
ben igazságtalanság, hűtlenség, becste
lenség van. De már ébred az emberek
ben az a felismerés, mely a végét fogja 
jelenteni ennek az árulásnak. Sokan hő
sei és mártírjai lesznek ennek a felisme
résnek. De vájjon — miként a doberdói 
csatatéren tábla hirdeti: „Sta viator- 
herccs calcas” — „Állj meg vándor, hő
sök fölött lépdelsz”, hirdetni fogja-e va
laha emléktábla ezeknek a hősöknek em
lékét?

életformái és életmódja, kell, hogy irány
adók legyenek, hanem a későbbi, tapasz
taltabb kornak követelményeihez kell al- 
kalinazkodnia.

Ez a felfogás azonban nem állja meg 
minden tekintetben a helyét, sőt. bizo
nyos vonatkozásokban egyáltalán nem. 
H'i ugyanis arról van szó, hogy a világi
éi természettudomány, valamint a tech
nikai fejlődés a későbbi korszakban ál
landóan bővül és gyarapodik és ezt a 
későbbi életben fel kell használni, ez 
természetesen megáll. De amikor arról 
van szó — és itt speciálisan a zsidó nép
ről beszélek — hogy az Isten megisme
rését és a Tóra tudását és megértését, 
valamint a hagyomány mivoltát bíráljuk, 
egészen természetes, hogy annak a kor
szaknak egyénei, akik közelebb állottak 
a kinyilatkoztatás idejéhez, akik a tóra
adás szellemi megnyilvánulásának korá
hoz közelebb éltek, szent és nemes meg
győződéssel, emberfeletti ésszel és vilá
gos fejjel, valamint mély és alapos át- 
érzéssel rendelkeztek, kétségkívül és ösz- 
szehasonlíthatatlan mértékben sokkal 
magasabban állottak, mint a későbbi ge
nerációk toratudás és az Isteni tudo
mány felismerésében hanyatló tenden
ciájú. visszafejlődésben levő korának 
gyermekei. A zsidó vallás tehát nem az 
érettebb, későbbi korszakban áll a leg
magasabb nívón, hanem a sokkal éret
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tebb őskorban. És minél öregebb a zsidó 
nép, annál kevésbbé rendelkezik vallási 
és tóratudási tekintetben nagy szelle
mekben. Ezért azt állíthatjuk, hogy a ta
pasztalat révén egyik vagy másik val
láselvben a mai kor szelleme szerint kell, 
hogy változtassunk. Ment e tekintetben 
a zsidó nép nem, hogy érettebb érte
lemre tett volna szert, hanem inkább 
megöregedett, világos ítélőképességét el
vesztett aggastyánhoz hasonlítható, aki
nek kétségtelenül követnie kell azokat a 
világos elveket, amelyeket viruló ifjú
korában elsajátított és megtanult, mert 
vallási szellemi képessége immár vissza
felé halad.

Egy dologiban azonban nem öregedett 
meg a zsidó nép. Ellenállóképessége, szí
vóssága valóban az ifjúkor életerejével 
lángol és változatlan bátorsággal és ki
tartással áldozza mindenkor életét és vé
rét szent igazságaiért. Ebben a tekintet
ben tehát túlhaladta és túlhaladja előde-

Egy hetven éves író, aki két 
színdarabban lép a nyil
vánosság elé

Péce, 1935. január.
(A „Zsidó Élet**  kiküldött tudósítójá

tól.) He.tvenj éves 'muilt. Nj{ug*ilmlazott  
tel ekkönyvvezető. Észrevétlenül, neszte
lenül rójja a girbe-görbe bajai utcákat. 
Melengeti magát a Sugovicapart déli 
napsütésében, derült kedéllyel, mosolygó 
szemmel néz bele a világba, amelynek 
napi hadakozásai már rég nem érdeklik. 
Azután hazamegy és leül dolgozni. Csak 
néhány éve, hogy szépirodalommal kez
dett foglalkozni és most kilenc regénye, 
két színdarabja várja a színházat, kiadót. 
És egy csomó novella. Aki ezeket az 
írásokat olvassa és utána megismeri az 
iróf, hitetlenkedő, döbbenéses csodálko
zással érzi, hogy valóságos csodával áll 
szemben. Micsoda friss, aktuális, fiatal 
Írások! Micsoda drámai feszültség, a 
színdarabok felépítésében, milyen modern 
és széles látókör a problémák felvetésé
ben és megvitatásában, milyen emberis
meret az alakok beállításában. Persze, 
amikor az ember azután beszélget vele, 

kiütközik Kerék Nándor hetven éve.
— Ügy érzem, hogy ezek az Írások 

jók Nézzék, ezt itt. ..A japán mosoly44 
a cime. Társadalmi dráma. Beküldtem a 
Nemzeti Színháznak. Kilenc nap alatt 
megjött a válasz. Elolvasták, tetszett, de 
nem az ő színpadukra méreteztem. Öt 
szereplő beszel végiig három felvonást. 
Kamara-színpadra való. Hát most majd 
megprólkozom ezzel A másikat, „Az el
adott szakáir’-t, az meg történelmi vig- 

in'ket. Amire nagy szükség is van, hogy 
eredményesen harcoljon, részben elnyo
mással, -részben a hitehagyással szemben. 
Így tarthatja magát egyszerre ifjúnak és 
aggnak a zsidó nép. Ha arról van szó, 
hogy netán jogot formálna a Hit és Tóra 
elveinek módosítására, tudnia kell, hogy, 
mint aggastyán, aki hanyatlófélben van 
már, nem formálhat jogot arra, hogy új 
hipotéziseket állítson fel, másrészt pedig 
fiatalos erővel és energiával -kell, hogy 
dacoljon a megpróbáltatások állandóan 
növekedő sorozatával szemben és meg- 
acélosodott, ifjúi izmokkal kell küzdenie 
a Tóra szellemének ébrentartásáért. Ezt 
a szellemi és fizikai kettősséget ábrá
zolja Ábráhám érmének két fele, az ó 
pénzének telhát nemcsak financiális, ha
nem morális értéke is volt. Ezt a gondo
latmenetét egyébként megtaláljuk Sala
mon példabeszédeinek 23. fejezetében: 
„Sömá löovicho ze jölodecho, vöál tovajz 
ki zokni iméchó.”

játék, a Vígszínháznak adtam. Egy hét 
alatt elolvasta Jób Dániel igazgató úr 
és hosszú levélben mutatott rá a hibákra.. 
Rengeteget tanúltam abból az okos le
vélből, majd átdolgozom az útmutatások 
alapján és visszaküldöm.

Nevetve néz ránk.
— Hát nézzék csak. megmondom 

őszintén, egyáltalán nincsenek hiúságaim, 
ambícióim. Keresni lakarok. Pénzt ki- 
resni, hogy pótoljam a csekély nyugdi
jamat. Siker..., rendben van, de pénz 
legyen belőle. Kilenc regényem van ké
szen. egyelőre nem tudom mit kezdjek 
velük. De majd csak lesz belőlük valami.

Beszélgetés közben lassanként lepereg 
előttünk egy nagyon érdekes, mozgalmas 
élet filmje: Magyar Szalon:

A fiatal kezdő újságirót nem engedik 
Íráshoz. Egyelőre az a dolga, hogy kéz
iratokért szaladgáljon Jókai Mórhoz, 
Trefort Ágostonhoz. Ágai Adolfhoz, 
Tóth Bélához, Szana Tamáshoz, Jókai 
ekkor írja Rab-Ráby-t. Feszty Róza il
lusztrálja. Néha beállít Bródy Sándor 
és novellát hoz. Jön Kiss József. Hozza 
a ..Nápolyi emlék44 kéziratát. (Nézzék 
csak — mutat rá egy öreg almáriomra 
Kerék Nándor — ott van valahol az 
eredeti kézirat. Ki kellene keresni.) Fel
olvassa Mindenki el van ragadtatva. 
..Ilyen szépet még nem hallottam44 mondja 
a szerkesztő’4! „De én sem4’! vágja rá 
Kiss József.

Rippl Rónai, Mannheimer Gusztáv, 

Csók István, csupa ifjú óriás az illuszt
rátorok. Kerék Nándornak kell tő'ük 
k’kunyorálni pontos időre az illusztrá
ciókat. Egy nap Wienbe küldik. Ott vane 
Verescsagin. Hozzon tőle rajzot. Eluta
zik, elhozza, elsőnek j/elemk meg vala
mennyi magyar lap között a Szalonban.

Öt rajz volt — gondolkozik el Kerék 
bácsi. — Kettőre emlékezem. Az egyiken 
valami hindu ül távirópózna tetején, 
alatta t’gris leselkedik rá. „Veszedemes 
ellenség’4 volt a cime. A másikon ágyúk, 
félmeztelen h nduk vannak a csövek elé 
kötve ég az angol tiszt épp tüzet vezé
nyel. Szörnyű egy raj z volt!

1887-től 1904-ig bírósági .tisztviselő 
Mohácson, azután Bajára kerül és itt 
1908-ban nyugdíjaz tat ja magát;

— 1901-től 1914-ig nem irtam le egy 
sort sem. Évekig éltem Dárdán, azt sem 
tudták rólam, hogy írni tudok. Azután 
lettem a Pécsi Napló éjjeli szerkesztője 
a háború alatt. Most pedig itt vannak a 
regények és a színdarabok, a novellák

Igen itt vannak. De mi azzal a biztos 
érzéssel veszünk búcsút Kerék Nándor 
hetven éves nyugalmazott telekkönyv
vezetőtől, hogy a nevével hamarosan meg 
fog ismerkedni a színházba járó, köny
veket olvasó magyar közönség.

Hol hujdosik anyám?
Úgy érzem néha, mintha egyedül 
Csak a vak Semmi ölelne körül 
S társtalan magányban ülnék egy

[hegyen 
boldogtalan és testvériden.

S vagyok a vad világ játéka csupán 
élek-e vájjon még holnapután, 
látok-e csillagot, reggelt, napot, 
s az eget: ezt a rejtelmes kék kalapot.

Nem tudom mi végből születtem ide 
Nem felelhet erre soha senkise 
kinek a szeszélye árva életem 
s mért oly gyorsan tűnő, ha van 

[végtelen 7

Hol bujdosik anyám, az ősi, a szent, 
Ki évmilliók előtt elhagyott idelent; 
mely csillagra szállott s van-e gondja

[rám, 
ha elsírom nevét egy rossz éjszakán 7

Itt állok a földön árván egyedül, 
bennem az élet bánata hegedül 
Mért dajkált emberré anyám, a világ, 
Ha romlani enged, ha pusztulni lát:

Én uram istenem, adj jelet nekem: 
tudjam, hogy számon tartod kis éle

dem 
s ha eltűnők innen, láthatom-e még 
A csillagok s a csodák örök erdejét?..

Peterdi Andor
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ZSIDÓ ÉLET

Élijáhu próféta a nisni- 
novgorodi vásáron 

Irta: Nagy Andor
Híres, nevezetes volt világszerte az 

oroszországi nisni-novgorodi vásár. A 
cári oroszországi vásárt valami miszti
cizmus borította, mert azt a vásárt nem
csak közeli országok, hanem más világ
részek lakónai is fe’kercsték. Ott talál
koztak európai, ázsiai iparosok, kalmá
rok. mezőgazdák elhozták oda és kínál
ták megvételre legkülönfélébb cikkeiket, 
terményeiket, de különösen nyersbőrökben 
fejlődött ki olyan forga’om. mely világ
részeket kapcsolt össze, mert ezt a cik
ket felvásárolni messze földrő’, még 
Amerikából is e1 jöttek a vevők. Ez volt 
a specialitása a vásárnak de hoztak kü
lönféle világtájakról minden mást is

Akkoriban a közlekedési eszközök pri
mitívek voltak, az árúfelhozatal és elszál
lítás nehézkes és fáradtságos, miértis 
a vásár tartama harminc napra terj.dt 
és annak lefolyása igen zajos volt, mert 
az akkori viszonyok közepeit az árúüz
let cseréje, pénzzététeüe nagyon kompli
kált volt és a híres görög bankároknak 
sok munkát adott De maga az árú át
vétele, elszól’ítása is ezer és ezer mun
káskezet igényelt, úgy, hogy ez a vásár 
egy népvándorlás, népmozgalom 'jellegét 
öltötte, amely az egész vidéket még a 
vásár után is hetekig mozgalomban tar
totta.

A mai generáció a fejlett vasúti, ha- 
jiózási, közlekedési eszközök, repülőgép
csodák. nagy ipari és gyári tevékenység 
korában el sem tudja képzelni e vásár 
jelentőségét. Erre a vásárra nem csak 
az jött, kinek eladni, vagy vennivalója 
volt, ott az egyik sátorban gyógyított 
vágj’ mesterkedett a ■ feltser, a vérbőség
ben szenvedőnek vérét vette, akár úgy, 
hogy piócát rakott rá avagy egy üveg
henger-készülékkel lecsapolta, a másik 
sátorban ráo’vasással vagy kotyvasztott 
szerekkel gyógyították a hidegrázástól a 
tüdőbajoson át az. epilepsziás betegséget 
is. itt a sántát, bénát, vakot, amott meg 
a némát, a süketet, de volt olyan sátor 
is. ahol a túlvilági é’etre lehetett útmu
tatást kapni, míg emitt a szépség titkát 
árulták, amott meg a jövendőt mondták. 
Egy nagy sátorban házasságok összeho
zásán! fáradoztak;. a másikban vállalko
zást. foglalkozást közvetítettek El lehet 
tchát képzelni, hogy a nisni-novgorodi 
vásárra az egész világból odacsődült a 
nép, mert minden ember, gazdag, sze
gény, akármilyen foglalkozású, odavá
gyott mert az üz’eti lehetőségek mellett 
kilátása volt, hogy egész életét, sorsát 
más irányba tereli. Oda nemcsak a ke
reskedő. iparos, mezőgazda. kézműves, 
de műszerész festő, orvos, félbenmaradt 
diplomás, minden pályára készülő, letört 
cxistencia is elment, mert a vásár a köz
tudatban olyan rózsás csábfátyolba bur
kolt igéretföldjjeként szerepelt, mint ahol 
a munkátlan munkához, a szerencsétlen 
szerencséhez. a szegény gazdagsághoz 
vélt jutni és véletlenre bízva magát, ott 
remélt sebére írt találni. Ilyen híre volt 
ennek a vásárnak, és mert minden rendű 
és rangú emberek az egész világról itt 
szoktak találkozni, valami különös lehető
séget tételeztek fel ró a.

Az örökké vándorló, bölygó zsidónép 
tehát nemcsak vásárt látott benne, h r 
nem olyan territóriumot, világközpontot. 

ahol csodák történnek eshetőségek van
nak és kiváltságok, óhajok rendkivü’i mó
don teljesedésbe mehetnek. Az orosz
lengyelországi zsidó úgy vándorolt oda, 
mint a török Mekkába, cs mert ott Ja
pán, Kína és a legkülönfélébb exotikus 
nép is képviselve vo’t, a galíciai és buko
vinai zsidóság szintén odasereglett.

Magyarországról a már.ainarosi zsidó
ság zarándokolt oda és ezek között volt 
a szentéletű Teitelbaum Salamon bőrke
reskedő is a nagy ta’mucista. aki nem
csak üzletileg indult oda hosszú vágyó
dás, készülődés után, hanem a k’váncsi- 
ság. a tudnivágyás is hajtotta.

Nagy viszontagságok után megérkez
vén, szállásán különféle nemzetiségű 
zsidó testvéreivel folytatott tanúlságos 
eszmecserét, informáltatta. magát az árak
ról. hitelviszonyokról és azután felke
reste a vásárt, amit mindjárt megtalált, 
mert a ház kapujától kezdve sorakoztak 
fe' a sátrak- A vásári zaj és lárma kö
zepeit nézte az alkut, adás-vételt, fizetési 
eszközök kicserélését. a csalafintaságo
kat. vásári trükköket és összeszedve min
den elővigyázatosságot.egv szálasáról ma- 
gáva’vitt, jól beajánlott ügynök segítsé
gével lebonyolította a szándékolt ügyle
tet és azután másnap .a zajló embertömeg 
közé elegyedve, a vásár megfgyelésére. 
t nu’mányozására indult. A már otthon 
kialakult elképzeléstől és a csodákat váró 
fantáziától hajtva, figyelte az embereket, 
a vásárosokat, azok cselekedeteit, mindeb
ben és mindenkiben valami különöset 
látva és annak nyitjára igyekezne jutni.

Hát így jjántában-keltében egyszerre 
csak felkelti figyelmét egy ember, akinek 
egészen különös megjelenése valósággal 
lázbaliózta őt. Ez az ember a lengvel- 
zsidók habitusában járt, de egész lénye 
mégis más volt, mint azoké. Sátorró1- 
sátorra ment, szóbaállt az emberekk.-l, 
beszélt velük, de azután anélkül, hogy 
üzletet kötött volna, ismét tovább állott. 
Emberünket módfelett felizgatta ez a vá
sáros és anélkül. , hogy okát adhatta 
volna álmatlan éjszakán át csak vele 
fog alkozott és eltökélte, ha törik, ha 
szakad felkutatja őt és megtudja, mi 
rejlik e titokzatos ember mögött, mert 
szinte belé e idegzödött. hogy itt valami 
rejtéllyel ál1 szemben.

Újra a vásárosok közé loholt és a vé
letlen szerencsés összcta^lkozása foly
tán az első sátornál állva és a vásároso
kat nézve meglátja a különös embert 
Merész elhatározással hozzálép és meg
szólítja :

— Mondd, ki vagy?
A megszólított ugv tesz, mintha meg 

volna lepődve, de azután nyugodtan 
felel:

— Mit érdekel téged, hogy ki vagyok?
— Érdekel, mert egész megjelenésed 

olyan titokzatos, ruhái*-  után Ítélve, em
ber vagy, de egész lényed emberfölötti.

— Hát ha ilyen éles a szemed és 
olyan mé’y a látásod, megmondom: 
Élijáhu.

Emberünk megrendül. mert tud a. 
hogy Illés próféta álruhában szokott meg. 
jelenni és híres csodatevő lévén, villám
ként cikkazik át agyában, hogy elgondo
lása. fantáziája véletlenül soha nem re

mélt cé hoz vezette. Reszketve egész va
lójában mondja:

- Hát ha te vagy Élijáhu. mit kéré
se' itt a földön, a vásáron?

— Tanú mányozom, kémlelem az em
bereket, hogyan cselekszenek milyenek 
embertársaikkal szemben és főleg szerez
nek-e érdemekéit nemcsak a földi létre, 
hanem a túl világira is a majdan bekövet
kezendő nagy e’számolásra.

— És találtál már itt olyan embert?
— Igen! — feleli Élijáhu — nézd ott 

azt a sátort, ott áll Simon, a sapkaké
szítő, egy szegény mesterember, aki né
hány rubel heti keresetéből tartja el fe
leségét és négy gyermekét, aki a reggeli 
és esti imát még sohasem mulasztotta 
e1, de szorgos és fáradtságos munkája 
mellett mindig szakít magának időt arra, 
hogy ha két ember összeveszekszik, szép 
szóval kibékítse őket.

_  És ez olyan rendkívüli, olyan n i- 
gyon istenes cselekedet ?

— Hát persze. — szól É ijáhu. — aki 
veszekszik, verekszik, elvesz a munka 
számára. hiányzik a családjának, egyálta
lában csak kárára van mindennek. A bé
két teremtő ember tehát a legmagaszto- 
sabb cselekedetet műveli és ilyennek 
mondható az a sapkakészítő testvérünk, 
aki rászolgált, hogy a mennybéli arany
könyvbe beírassák

— És csak egy ilyen embert találtál?
— Találtam még egyet. — szólt Éli

jáhu, — nézd azt a csoportot, ott á’l Já
kob, a boltos, a csoport kellős közepén, 
valamit mond az embereknek és azok 
úgy nevetnek, kacagnak, hogy csak úgy 
reng belé a szakálluk és csurog a könny 
szemükből.

— Hát ez aztán mit jelent?
— Mit? Hát Jákob, a boltos, akinek 

magának is megvannak a gondi.ai. mi
helyt ilátja, hogy az emberek szomorúak, 
búnak acják fejüket, élceket. tréfákat 
mond nekik, hogy elterelje a figyelmüket 
a mostoha sorstól és felvidítja őket, hogy 
új kedvvel, derűsen foghassanak foglal
kozásukhoz, a munkához.

— És*ez  is olyan Istennek tetsző cse
lekedet? Hiszen ez csak bolondéria. tré
fálkozás !

— Tévedsz, nem bo’ondozás ez. ha
nem mély filozófia és ugyancsak az égiek 
kedvében járó cselekedet. Jól figyelj, 
testvérem, — mondja Élijáhu. — az aki 
szomorú, letört, nem jár kenyere után, 
nem törődik családjával, hanem a ma
gányt keresi, kerüli az embereket és erőt
len. tartalmatlan lénnyé válik. De hal!- 
ván Jákob élceit, mókáit, vidám dolgait, 
először figyelni kezd, lénye feüvidúl a 
szomorúságot vidámság váltja fel. az e n- 
ber kicserélődik, ismét bizalmat merít, 
kedvet kap és új erővel nekifog felada
tának, látja, hogy az életnek vannak de
rűs o’dalai is, van életcél és újra hasznos 
tagja lesz családjának. .a társadalomnak.

Salamon átszellemülve hallgatja É’i- 
jáhu magyarázatát, fogadalmat akar tenni 
jövendő életének beosztására és meg
akarja köszönni É’ijáhunak a tanítást- 
Félve veti fel szemét, de nincs előtte 
senki, csak a napnak egy tüzes kévéié 
veti sugarait a vásáros emberekre, akik 
lótnák, futnak. végzik teendőiket, egy 
láthatatlan erő által irányítva.
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