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Rácáfol az élet
a mesterséges konstrukciókra, melyek a 
zsidóság életében a mesterséges, világi 
befolyáson alapuló tekintélyt akarják a 
természetes és 'hagyományon alapuló te
kintély, a vallás, a szellem, az erkölcs 
tekintélye helyébe uralkodóvá tenni. Alig 
száradt meg a tinta az új kiegészítő sza
bályzatot elfogadó jegyzőkönyveken, 
már is oly hírt kapunk, mely az eleven 
élet és gyakorlat nevében rácáfol bizo
nyos hatalmi ambíciókra, melyek oly tün
tetőén jelentkeznek a szabályzat paragra
fusaiban. Többször megírtuk már, hogy 
ez a szabályzat egész szövegében és 
szellemében háttérbe szorítja a rabbi 
természetes és erkölcsi hagyományon ala
puló tekintélyét a mindenható világi ve
zetőséggel szemben. Jellemző a szel
lemre, mely a rabbit a „fizetett alkalma
zottak” címe alá sorolja, hogy ünnepélyes 
fogadtatások, hatóság előtti tisztelgések 
esetére nem a rabbit teszi meg községe 
szószólójának, amint ez minden vallásfe
lekezetnél természetes, hanem — kivéve 
az egyházi személyiségek üdvözlését — e 
feladatot a hitközségi elnökre ruházza. 
Hogyan dönt már most e visszatetsző, kí
vülállóknak szinte érthetetlen szabály fe
lől az élet?

Kaposvárról kapjuk a hírt, hogy ép
pen egyidőben az országos gyűlés záró
ülésével volt ott az új főispánnak, Ig- 
mándy-Hegyessy Lászlónak ünnepélyes 
beiktatása. A tisztelgők sorában termé
szetesen megjelent az ottani zsidó hitköz
ség is. A főispánt — így olvassuk a hír
adásokban — dr. Herzog Manó főrabbi 
üdvözölte szép beszédben, majd dr. Osz
mann Aurél hitközségi elnök mutatta be 
neki a küldöttség tagjait. íme, a gyakor
lat, mely természetes folytatása régi ha
gyománynak és harmonikusan illeszkedik 
be az általánosan elfogadott s egyedül 
logikus felfogásba: hogy a zsidó község
nek, mint erkölcsi és vallási testületnek, 
kifelé a rabbi a szószólója és képviselője, 
mert benne testesül meg a község er
kölcsi és vallási vezetése. Hisszük, hogy

Megbuktak az unifikációsok 
a vasárnapi budai chevra-választáson 
A „szanálás pártja11 és a több ezer aláírás11

A közelmúltban ismételten operáltak 
bizonyos oldalról a budai Chevra Ka- 
disa nevével és problémájával. A budai 
hitközségnek-a pestibe való beolvasztá
sát többek között azzal is megpróbálták 
kívánatosnak feltüntetni, hogy a budai 
Chevra Kadisa anyagi válságát a mos
tani budai hitközségi vezetőség okozta. 
Annak magyarázatával persze adósok 
maradtak! az unifikáció hirdetői, hogy 
mennyiben válik majd a budai Chevrá- 
nak anyagi hasznára az, ha a beolvasz
tás munkája sikerül. Hisz az Országos 
Gyűlésen nyíltan hangoztatták: a beol
vasztási mozgalom fő indítója az a 
400.000 pengős kultuszadó-jövedelem, 
amely az átköltözések következtében 
Pestről Budára származott át, s ame
lyet most Pestnek okvetlenül vissza 
kell szereznie. Már most a valóságban 
Buda egész adójövedelme nem több 
240.000 pengőnél; az unifikáció után 
persze megkísérelnék elérni a kitűzött 
célt, 400.000 pengős többletjövedelem 
kivarázsolását a budai zsidóságból — 
a pesti intézmények javára. De meny
nyiben járulna ez hozzá a budai Chevra 
„szanálásához”, melynek okát különben 
sem szabad a budai hitközség vezetősé
gében keresnünk? A budai Chevra 
anyagi bajait egy ingatlanvétel okozta, 
mely a viszonyok rosszabbodása követ
keztében ma túl nagy terhet jelent a 
Chevrának. A Chevra azonban önálló 
intézmény; s ha a budai hitközség ve
zetőségének valamilyen formában része 
volt abban az ingatlanvásárban, hát 
legfeljebb jóakaratú tanács formájában : 
s valóban tudjuk, hogy a budai hitköz

a magyar zsidóságban múló jelenség lesz 
az a hatalmi politika, mely a világi veze
tőség befolyásáért és érvényesüléséért 
valónak érzi a hitközséget, s hogy a jövő 

ség akkori pénzügyi elöljárója a vételt 
előnyösnek mondotta, s a Chevra veze
tőségét arra rábeszélte. Hogy a volt elöl
járó most Buda beolvasztásának hívei 
közé szegődött, s a Chevra helyzetét is 
unifikációs jelszónak használja ki, az az 
ő dolga; mi ezt a logikát nem vagyunk 
képesek követni.

Megváltjuk, a jelszavak sikerének 
korában tartottunk tőle, hogy ez a leg
újabb jelszó is sikerre fog vezetni. A 
budai Ghevra tisztújító közgyűlése előtt 
ismét munkába lépett az anyagi eszkö
zökkel és hatalmi támogatással bőven 
ellátott apparátus, melynek munkáját 
hónapok óta figyeljük — s nem min
den aggodalom nélkül, mert a tömeg - 
szuggesztiónak anyagi eszközökkel bő
ségesen táplált eszközei feltétlenül hat
nak a közvéleményre s velük szemben 
a budai hitközség vezetősége csak iga
zának tudatára, de semmilyen kézzel
fogható ellenakcióra nem támaszkodott. 
Megindult hát a múlt héten a körleve
lek és körtáviratok özöne a ..budai 
Chevrát szanáló .párt” nevében. Hogy 
a budai Chevrát éppen az a párt hiva
tott szanálni, mely pénzét körlevelekbe 
és táviratokba fekteti, nem egészen vi
lágos előttünk. De hogy ez a jelszó mit 
akart a valóságban, az világossá vált, 
ha eddig nem, a tisztújító közgyűlés 
napján. Mert ezen a napon ott láttuk 
a választás színhelyén a hírnököket, J<ik 
egyenesen a — pesti hitközség vezető
ségének egyes kimagasló személyiségeit 
informálták az események állásáról, 
nyilvánvaló jeléül annak, hogy azokban 
a magas régiókban mily nagy íontossá- 

is azon az úton fog 'haladni, melyet a ka
posvári példa is megmutat: az egyetlen
úton, amely méltó a zsidó hagyomány er
kölcsi szelleméhez.
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got tulajdonítanak a „szanáló párt” 
sikerének...

Megértjük azt az izgalmat, mellyel 
pesti vezetőségi körökben a budai vá
lasztási híreket lesték. Hisz ez lett volna 
a nagy próba: hol is van az a „több 
ezer aláírás”, melyet a beolvasztó pro
paganda agitátorai szorgosan össze- 
hordtak az unifikáció érdekében? Hi
szen a budai hitközség „több ezer” adó
fizető polgára nagyjában tagja a budai 
Chevrának is; ha ezek szüntelen égnek 
a vágytól, hogy Pest adójövedelmeit a 
mostani budai jövedelmek .kétszeresével 
növeljék, hát bizonyára nem kevésbbé 
óhajtják a budai Chevra „szanálását” 
is . .. Vártuk az ezrek felvonulását; kí
váncsian lestük, mire képes a szerve
zettség s az agitáció. S íme az ered
mény : leszavaztak összesen 586-an, 6

A spanyolországi 
Maimunides-ünnep.

Az elmúlt héten zajlottak le Spanjol- 
országban a Maimuni Mózes emlékére 
rendezett ünnepségek. Megkezdésük előtt 
Lerroux spanyol miniszterelnök közle
ményt bocsátott ki. mely meleg szavak
kal emlékszik meg a nagy zsidó filozófus 
munkásságáról és közli, hogy az emlé
kére rendezett ünnepségek hivatalos jel
legűek. azokon a spanyol illám maga 
is riszt vesz a közoktatásügyi miniszter 
személyében s a záróülésen a köztársa
ság elnöke is beszélni fog.

A madridi megnyitóünnepen valóban 
a közoktatásügyi miniszter elnökölt és 
képviseltette magát a köztárs rság elnöke 
is. Az ünnepségek csúcspontját a cordcvai 
tudományos akadémia emlékünnepe je
lezte. Az egész tudományos Spanyolor
szág s a világ zsidóságának kimagasló 
képviselői vettek részt ezen az ünnepen: 
az egész ünnepi hét valósággal tüntető 
megnyilatkozása volt a spany J köz: u sa
ság liberális szellemének. A cordovai ősi 
zsinagógában pedig, mely több, mint 400 
év óta. a zsidók kiűzése óta elárvult s 
melyet újabban múzeumnak rendeztek be. 
az elmúlt péntek estén zsidó istentisztelet 
vo.: Maimuni Mózes emlékezetére. Julién 
Weill párisi főrabbi tartotta az ünnepi 
beszédet. Négy és fél évszázadjai ezelőtt, 
mondotta, mikor a cordovii zsidók el
hagyták otthonukat, a rabbik cuendeílék, 
hogy zene szóljon, amely elnyomja a zo
kogás hangját. Ma ismét zene szól a cor- 
clovai zsinagógában, de a könnyek, me
lyek belé vegyülnek, az öröm könnyei. 
Maimuni emléke a zsidóság halhatatlansá
gát hirdeti.

A spanyolországi hivatalos Maimuni- 

szavazat érvénytelen volt, 320 szavazat 
esett a hivatalos listára, 258 a „szaná- 
lókra”, akik igy 62 szavazattal kisebb
ségben maradtak a budai hitközség mos
tani vezetőségével harmonikusan együtt
dolgozó Chevra-vezetöség listájával 
szemben. Nem sikerült éket verni a bu
dai Chevra és hitközség közé a szanálás 
jelszavával és a beolvasztás érdekében. 
A csöndesen dolgozó igazság erősebb
nek bizonyult, mint a hangos és dema
góg propaganda. Reméljük, hogy a bu
dai zsidóság igaz érzületének ez a bi
zonysága rá fogja venni a hitközség ve
zetőségét: találja meg a maga önérzetes 
és messzire hallható hangját, számoljon 
le végre a romboló és demagóg törekvé
sekkel, melyek csak zavart szítanak, de 
nem tudják megingatni Buda zsidósá
gának hagyományos érzületét.

iinnep megragadó tanulsággal szolgál az 
egész világ zsidóságának. Négy és fél év
századdal ezelőtt földönfutókká váltak a 
spanyol zsidók, elűzte őket hazájukból a 
kapzsiság és a gyűlölet. Ma pedig az el
hagyott ország, melynek nyelvét a ki- 
űzöttek utódai ínég ma is sok helyütt be
szélik, legmagasabb méltóságaitól kezdve 
hódol a kiűzött nép szellemének. A cor- 
dovai ősi zsinagógában ismét fölliangzott 
a szombat beköszöntét üdvözlő ének... 
Ez az ünnep történeti tanúságtétel az 
egész mai zsidóság számára, mely ismét 
küzdelmes órákat él át.

Likvidálja magát a német zsidóság?
A berlini zsidó hitközségnek nálunk 

is ismert volt elnöke, Kareski, egy cikk
ben feltűnő javaslatban fordul a német 
zsidósághoz. Kifejti, hogy a mostani vi
szonyok közt nem remélhető az állam 
és a benne uralkodó párt álláspontjának 
megváltozása a zsidókérdésben. Az állam 
teljesen el van szánva, hogy a zsidókat 
kirekeszti a közösség életének minden vo
natkozásából. A zsidóságra ilyen körül
mények között a biztos pusztulás várna. 
Ezzel a helyzettel pedig le kell számolni, 
s így a német zsidóság számára ne m ma
rad más út, minthogy szervezett kiván
dorlás útján, mely persze évtizedekig is 
eltarthat, tudatosan szakítsa meg kapcso
latait a németséggel. Ha a német zsidó
ság az átmenet ideje alatt tudatosan a 
zsidó kultúröntudat alapjára helyezkedik, 
megszűnik magától az a politikai nyomás 
is. melynek célja a zsidóságnak a nemet 
kultúrközösségből való kirekesztése. A 
német zsidóság pozitiv célja pedig a Pa
lesztinái építőmunka elősegítése lehet.

Ez az őszinte javaslat egész mélységé
ben megmutatja a német zsidóság tragé

diáját. Ma már a német zsidók legjobbjai 
■közt is vannak olyanok, akik úgy gondol
koznak, hogy a német zsidóságnak el kell 
tépnie a kötelékeket, melyek egy dicső
séges és a német szellem szempontjából 
is értékes múlthoz fűzik — hogy fogadja 
el azt a hazug és gyűlölködő elvet, mely 
idegennek és kártékonynak bélyegzi, 
a németség életébe bekapcsolódott német 
zsidóságot. Vonja le ez elv konzekven
ciáit, mintha igaz volna, — mert ez az 
elv uralkodik ma Németországban. Igaz: 
az uralkodó elvvel számolni kell, akármit 
szól is hozzá az igazság és emberség 
szelleme: talán ez lesz ? német zsidóság 
sorsa, az öngyilkosság, meghajlás ural
kodó faji gondolat előtt. Kareski javasla
tában feltűnő, hogy már ma levonja vég
leges konzekvenciáját a ma fennálló hely
zetnek. melyet állandónak érez.

Uj antiszemita hulláin Németországban
Újra erősödik az antiszemita propa

ganda a Harmadik Birodalomban. Nürn- 
berg a központ, onnét hirdeti Stre,cher 
tartományi vezér egyre és fáradhatatla
nul, hogy a világ összes népeinek egyet
len nagy ellensége a zsidóság, hogy azon
nal meg lehetne valósítani a népek béké
jét. ha sikerülne legyűrni a nemzetközi 
zsidóság hatalmát. Most mindenfelé a bi
rodalomban ilyen jelszavak keringenek, s 
a főcél a zsidóellenes gazdasági bojkott 
újjáélesztése. Legújabban a nemzeti szo- 
ciálizmus kölni orgánuma, a Westoeut- 
scher Beobadhter külön számot adott ki 
..A zsidó az államban, a gazdaságban és 
a kultúrában” címen melyhez Grohú tar
tományi vezér irta a bevezető sorokat. 
A cím már maga is eleget mond. Külön
böző „tudományos" fejtegetéseket olva
sunk a számban arról a romboló hatásról, 
melyet a zsidók puszta léte az élet min
den vonatkozásában gyakorol. Az egyik 
dolgozat történetfilozófiai fejtegetései ab
ban csúcsosodnak ki, hogy Németország 
nem vesztette volna el a háborút, ha 
nem laktak volna zsidók a birodalomban. 
Ez a megállapítás, amelyben sokan ko
molyan hisznek Németországban, rávilá
gít az ottani antiszemitizmus egyik pszi
chológiai gyökerére: a német nép nem 
tud belenyugodni a vereség gondolatába. 
Idegen okot keres, mellyel a háború el
vesztését magyarázza; innét az a logiku
san megfoghatatlan kényszerképzet, hogy 
„a zsidók az okai". E kényszerképzet ki
alakulása és hatásai teljesen megegyez
nek bizonyos lelki betegségek klinikai 
kórképével.

rí Ha fflös Höatl „„ m
akkor cipőit NAGY S. 

y modern ortopfid-cipésznél' ké-
szlttosse iMuzeum-körnt 11
Gr. Károlyi u. old. Thivó 8&-1-ŐÖ
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A keresztyén szellemet 
a legszebben a zsidó 
szónok képviselte

Debrecenben diétáira hívták össze az 
egyetemi ifjúságot, hogy az ország prob
lémáit megbeszéljek; A nemzet bajainak 
felsorolása közben természetesen, szóba- 
h ózták a zsidókérdést is Erről a „Deb
receni Független Újság44 a következő tu
dósításban számol be:

A szombati ülésen Barcza Gedeon 
elnöklete alatt Pálosi Ervin jogakadé
miai tanár tartott előadást a kapitaliz
mus, marxizmus és zsidókérdés problé
máiról.

A pagV tetszéssel -fogadott előadáshoz 
az ifjúság köréből számosán szóltak 
hozzá, szinte valamennyien a kapitaliz
mus ellen fordultak, sőt az első felszólaló, 
a Szient László kiküldöttje hangoztatta, 
hogy a marxizmusban sok igazság van

A zsidókérdést a felszólaló szerint oly- 
f ormán kell megoldani, hogy a zsidóság 
kezéből kikerüljön az a hatalom, amelyet 
a tőke birtoklása jelent, hiszen ma kapi
talista és zsidó majdnem ugyanaz § a 
zsidó munkaadótól függő kereszténynek 
rossz sora van. Ugyanígy nyilatkozott 
a liberalizmusról.

Élesebben tárgyalta a zsidókérdését Új
helyi Szilárd, aki a zsidóságot egy kosár 
rothadt barackhoz hasonlította, amely
et nem menthet az. ha egy-két egészsé
ges szem is akad közte. A statisztika sze. 
rinte azt mutatja, hogy a kapitalisták és 
kommunisták nagy százaléka zsidó. ép
pen ezért ő, mikor a zsidóság ellen szól, 
tulajdonképen csak a kapitalistákat és 
kommunistákat támadja.

Ezekután Kardos Pál tanár zsidó 
reálgimnáziumi tanár kért szót. Kifej
tette mindenekelőtt, hogy a kapitalista és 
a zsidó nem azonos, mert ha ,a kapitalis
ták között sok is a zsidó, a zsidók között 
nem sok a kapitalista. Ha pedig az in
gatlan! tőkét is nézzük, kiderül, hogy 
legalább akkora tőke van Magyarorszá
gon olyanok kezén, akiknek semmi kö
zük sincs a zsidósághoz, amit azok bir
tokában. akik zsidó származásúak ugyan, 
nagy részük vallást változtatva kiszakad
tak á zsidó közösségből és igy annak 
számára többé semmi erőforrást nem je
lent. Azzal 'mit sem érnénk el. ha a kapi
talista termelés néhányszáz zsidó vezetője
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helyébe nem zsidókat ültetnének. A ke- 
resztények és zsidók nagy tömege to_ 
vábbra is, fuldokolna ,a nyomorúságban. 
Azt az állítást pedig, hogy a zsidóság 
nagy tömegében rossz volna, elfogultság
nak tartja. A zsidókérdés szerinte nem az 
hogy hogyan rencszabályozzák meg a zsL 
dóságot, hanem az, hogy hogyan" kapja 
meg a magyarországi zsidó, aki semmi
képpen aem tarthatja magát kisebb jo
gúnak az ország többi lakosainál az őt 
megillető munkát és kenyeret. Különben. 
aa_ v alaki csakugyan a kapitalizmus és 
kommunizmus ellen akar harcolni az 
nagyon rosszul teszi, ha a zsidókat' tá
madja, mert igy azokat is ellenségeivé 
teszi, akik szövetségeseivé lennének. A 
lényeges kérdés az, hogy van-e az ország
ban annyi munkalehetőség, annyi kenyér, 
amiből keresztények es zsidók egyaránt 
megélhetnek, ha van, ezt úgy kell elosz
tani, hogy mindenkinek jusson belőle.

Újhelyi Szilárd viszonválaszában azt 
mondotta, hogy Kardos Pál válasza a 
zsidó fájj szolidaritásból fakadt, mert 
— noha ő nem támadta a zsidóságot — 
mégis ellentámadásban volt része. A zsi
dók, mint azt Kardos Pál felszólalása is 
mutatja, mindig védelmükbe veszik azo
kat. akik közülük bűnt követnek el. tehát 
az ő álláspontja bizonyítva van.

Búgon falvi Kiss István egyetemi ta
nár szólalt fel ezután, hangoztatva, hogy 
mindenkinek, tehát a zsidónak is joga 
van Istennel való viszonyát a maga fel
fogása szerint rendezni, de az emberek
hez és a társadalomhoz való viszonyát 
mindenki csak a keresztyén morál szerint 
rendezheti. A vele egykorú nemzedék, 
amelynek köréből számos jó barátja van. 
igyekezett is hozzásimúlni a keresztyén 
morálhoz, de azoknak gyemrmckeinél 
sokszor ennek ellenkezőjét látja, mert a 
zsidó, ahol szabadságot adnak neki, rend
szerint a hatalomra, tör. A kapitalizmus, 
mig keresztyén kezekben volt, nem ellen
kezett a krisztusi szellemmel, csak a zsi
dóság térfoglalása tette olyanná, amilyen 
ma.

Nagy Tibor, majd két erdélyi felszó
laló beszélt még a zsidókérdésről, az 
egyik azt hangoztatta, hogy a keresz
tyén ember ne vásároljon zsidótól, a má
sik pedig, felhánytorgatta. hogy Szászré- 
genben. a román választások alkalmával 
a zsidók külön pártot alakítottak és hogy 
Magyar országon is .a II. osztályon csak 
zsidók utaznák.

Kardos Pál személyes kérdésben kért 
mégegyszer szót s hangoztatta, hogv tá
madni senkit sem akart, de úgy kell lát
nia, hogy itt. ha két közösség becsületéről 
van szó, akkor a kisebbik közösség be
csülete százszorta kevésbbé szent, mint a 
nagyobbiké Mindezáltal ő gyávának tar
totta volna magát, ha nem védi annak a 
közösségnek ,a becsületét, amelyikhez tar
tozik. Igaz, a zsidónak nehéz a helyzete, 
hiszen már Kiss József megírta:

Ha védekezel, ingerelsz,
Ha szótlan tűröd, gyávaság.

de ő mégis inkább a védekezés álláspont
ján van s ha ezzel valakit ingerelt, saj
nálkozását fejezi ki érte.

Még a keresztyén ifjúság közül szó
lalt fel egy fiatalember, Székács Sámuel, 
aki azt mondotta, hogy Kardos Pál fel
szólalásában sokkal magasabb erkö'csiség. 
több keresztyén szellem volt, mint ellen
felében. de nem folytathatta tovább, mert 
az elnök megvonta tőle a szót, mondván, 
hogy nem engedi személyeskedéssé fa
julni a vitát.

Otrokocsi Nagy Gábor szólalt még 
fel ezután, aki a cionizmust és a zsidó
ságnak a magyar irodalomra való befo
lyását ostorozta, azután az elnök bere
kesztette a vitát.

ítélet a huszti 
hitközségi viszályban

A huszti hagyományhű zsidóság kö
rében évek óta tartó viszály van, mert a 
tagok egy része kivált és külön imaegye
sületet alakított, amelynek élére ros 
bészdin-nek, a jelenlegi huszti hitközség 
főrabbijának nagybátyját, a pápai Grün- 
wald főrabbit választotta meg. A hitköz
ség az imaegyesület megalakítását tudo
másul vette, de tiltakozott Grünwald fő
rabbi megválasztása ellen. A kivált ta
gok viszont óvást emeltek ellene, hogy 
papjuk megválasztását bírálják, vagy 
megakadályozzák. Választott bíróságot 
hívtak össze, amely az elmúlt két év fo
lyamán többször tanácskozott, de képte
len volt mindkét felet kielégítő ítéletet 
hozni. Az egyezség meghiúsulása után az 
imaegyesület tagjai azt kívánták, hogy ne 
egyezséget diktáljanak nekik, hanem a 
Sulohan Aruch alapján hozzanak ítéletet. 
A bíróság tagjai azonban mindenáron 
kompromiszumra törekedtek, mire egyes 
bírák ellen olyan elemi erővel tört ki az 
elkeseredés, hogy tettlegességtii kellett 
tartani. Az áldatlan ügyet mindenképpen 
be akarták fejezni s ezért a bíróság 
tagjai átmentek Nagyszőlősre és ott ie 
jezték be tanácskozásaikat, amelyeknek 
eredményeképen jogában áll a ros bész- 
dint választani, de erre a tisztségre Grün
wald főrabbi nem jelölhető. Az imaegye- 
sületi tagok a döntést nem fogadják ei, 
hanem ragaszkodnak hozzá, hogy a Sul- 
chan Aruch alapján hozzanak ítéletet.

nos bti’ 
főzőedények 

és konyhafelszerelési cikkek 

legolcsóbban

Fíirst Mihály
zománcedény nagykereskedőnél

Budapest,
VI, Podmaniczky-utca 14. szám.
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Egy millió hatszázezer pengőnél nagyobb 
költségvetéssel dolgozotta Pesti Chevra Kadisa 
Közel kétszázezer pengőt juttatott a Szentegylet a pesti hitközségnek

A neológ zsidóság minden intéz
ménye közül vitathatatlanul a legszeb
ben és legtökéletesebben működik a 
Pesti Chevra Kadisa. Ennek az intéz
ménynek az élén Kramer Miksa elnök 
áll. Amilyen a lénye, olyan a vezetői 
munkássága. Csupa szeretet, támogatni 
akarás, az intézmény és tagjai, de az 
egész zsidóság iránt ragaszkodó jóaka
rat és megértés. Ezt a szép feladatát 
az elöljáróság élén nemes intenciókkal 
végzi el és nagy segítségére van a kiváló 
tisztviselőgárda éléit Endrei S. Henrik 
dr. igazgatóval, aki évtizedek óta önfel
áldozó odaadással szolgálja a Szentegy
letet. Minden cselekvésével az intéz
mény nagyságát szolgálja. Minuciózus 
szorgalommal ügyel, hogy minden alko
tás, kórház, Szeretetház,Vakok intézete, 
Aggok menhelye megfelelhessen hivatá
sának és az egylet ezenfelül is felszá
rítsa a tenger sok könnyet, amit a zsi
dóság ezer baja közben hullat. Nincs 
hatalmi túltengés, csak munka, a sze
retetnek ebben a hatalmas várában, csak 
kötelességteljesítés, szegények támoga
tása, nagyságoknak közért való mun
kába állítása.

A magyar zsidóságnak ezért büszke
sége a Pesti Chevra Kadisa, amely 
csütörtök este az intézmény iránt meg
nyilvánuló általános szeretetnek meg
felelő érdeklődés mellett tartotta meg 
évi közgyűlését. Krámer Miksa elnöki 
megnyitója után Endrei S. dr. igaz
gató-főtitkár számolt be az egylet és 
intézményei áldásdús működéséről, ami 
a legjobban a költségvetés adataiból 
tükröződik vissza. Egymillióhatszázezer 
pengős bevétel mellett az előirányzott 
százhuszonötezer pengős hiánnyal szem
ben mindössze ötvenkétezer pengős de
ficit mutatkozott, holott az egyesület a 
sokkal nagyobb anyagi erejű hitközség 
büdzséjéhez majd kétszázezer pengővel 
járult hozzá, és kifizette az elmúlt év
ről a hitközségnek megszavazott és ak
kor ki nem fizetett nejgwenháromezer 
pengős járulékát is.

Nyugdíjintézetére a Chevra 53.000, 
az Aggokházára 135.000, a Szeretét- 
kórházra 256.000, a vakok intézetére 
63.000, szegénygyámolításra 115.000, 
intézmények segélyezésére 32.000, teme
tők kezelésére 275.000, házainak adó
jára és kiadásaira 135.000 pengőt for
dított. A hitközségnek temetés kondük- 
tusi díjakra 125.000 pengőt fizetett, a 
zsidó kórház fenntartásához 40.000, a 

Bródy Adél kórházéhoz 10.000 pengő
vel járult hozzá.

A bevételek rovatában látjuk, hogj- a 
tagdíjak 117.000, az adományok 188.000 
a sírhelyek 88.000, a temetési díjak 
248.000, a sírápolási díjak 307.000 pen
gőt tettek ki. Az egyes intézmények cél

Tristan Bemard és a zsidóság
A „L’Univers Israelite” igen érdekes in

terjút közöl legutóbbi számában, melyet 
Tristan Bernard, a nagy francia író adott 
a lap munkatársának. Ebből az interjúból 
közöljük az alábbi részleteket:

— Életem első éveit — mondotta Tris
tan Bernard — Besanconban töltöttem. 
Itten, szülővárosomban lettem iskolás
gyerek is. De sokat kaptam ki ezekben az 
években Auscher főrabbitól, mert meg
volt az a leküzdhetetlen szokásom, hogy 
a héber szavakat ..elszásziakká” alakít
sam át!

— Amikor a besanconi „süT’-ben a 
barmicvámra készültem, rengeteget kel
lett tanulnom. Ami a dolog memóriarészét 
illeti, nem volt a tanulással soha semmi
féle nehézségem. Nem állíthatom azonban 
ugyanezt az énekrészekre. Itt már nem 
feleltem meg meg valami ragyogóan a 
követelményeknek. Ez annál szomorúbb 
volt, mert az énekművészetet mindig 
nagy ambícióval gyakoroltam. Sajnos, 
mindig olyan hamisan énekeltem, hogy 
ennek a gyengémnek csak olyan helyeken 
hódolhattam, ahol legalább néhány kiló
méternyi távalságban tudtam magam a 
legközelebbi emberi fültől. Ezt a fogya
tékosságomat már akkoriban kénytele
nek voltak a tanítóim szomorúan meg
állapítani, annál is inkább, mert egyik kis 
pajtásomnak igen kellemes énekhangja és 
kitűnő hallása volt, ami kellemetlen ösz- 
szehasonlitásokra adott alkalmat. De azért 
a barmicva-ünnepélynek — legalább is 
családom szemében — mégis én voltam a 
hőse, mert annak a másik kisfiúnak igen 
gyenge volt a hangja, alig lehetett hallani 
a templomban, mig az én tüdőm kiválóan 
bírta szusszal. így még ma is úgy őrzöm 
felavatásom ünnepének emlékét, mint 
életem egyik legnagyobb sikerét!

— Nem ismer, Mester, olyan zsidó tör
téneteket, melyek jellemzőek a zsidó fel
fogásra és még nem kerültek nyilvános
ságra?

jaira száztizenötezer pengő folyt be. A 
Szeretetkórház kezelési bevétele majd 
kétszázezer pengő volt, a vakok intézete 
javára külön ötvenezer pengő adomány 
folyt be és a bérházak jövedelme 
172.000 pengő volt.

A gazdálkodás mintaszerű, az admi
nisztrációs kiadások igen csekély töre
dékét teszik a bevételeknek. A köz
gyűlés a vezetőségnek elismerése kife
jezése mellett megadta a felmentést. A 
megüresedett két alelnöki és három elöl
járói tisztet ezúttal nem töltötték be.

— Van két remek történetem, melyek 
igen jellemzően világítanak be a zsidó 
gondolkozásmódba. Az egyiket egy öreg 
barátom mesélte el, aki a Vogézek egyik 
kis városkájában lakik. A városban ka
tonaság államásozott és az ezred zene
kara minden vasárnap hangversenyt 
adott a főtéren. Barátom, aki akkor húsz
éves volt, egy öreg hitsosrsos társasá
gában hallgatta a hangversenyt fel és 
alásétálva a zenekar előtt. Sétaközben az 
öreg hitsorsosnak olyan gyakran kellett 
ismerősöknek köszönnie, hogy barátom 
végre megkérdezte:

— ön igen udvarias, kedves bátyáin, 
de azért arra talán még sincs szükség, 
hogy mindig köszönjön ugyanazoknak az 
embereknek, valahányszor találkozik ve
lük.

Mire az öneg zsidó így felelt:
— Legyen nyugodt, ha csak egy fil

lérembe kerülne, nem köszönnék!
A másik történet Elszászból szárma

zik. Egy zsidó fiatalember, aki az egyik 
elszászi falucskában lakott, a szomszéd 
faluból nősült. A menyecske bizony nem 
tartozott a kimondott szépségek közé, 
őszintén mondva, nagyon csúnya volt 
szegényke. A fiatal férj azután egy szép 
napon először jelent meg felesége tár
saságában a 'falu főutcáján. Ünnep volt, a 
parasztok mind kint ültek a lócán a házuk 
előtt és kíváncsian nézték az új párt. 
De az elszászi paraszt hallgatag, nem ad 
hangos kifejezést érzelmeinek, így inkább 
gesztusokból, arckit’ejezésükböl látta a 
fiatalasszony az ítéletet, melyet külső 
megjelenése fölött hoztak. Nézte, nézte a 
sokatmondó fintorokat a parasztok arcán, 
majd hirtelen sértődötten fordult férjéhez.

— Ügy látom — szólt hozzá —, hogy 
a ti vidéketeken sok leüiet az antiszemita!
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Egy mintaszerű 
intézményről

kell megemlékeznünk, a pesti zsidóság
nak szinte egyetlen nagy intézményéről, 
melybe még nem tudott befurakodni a 
hatalmi politika gleichsclialtoló szelleme. 
A Pesti Chevra Kadisa ez az intézmény, 
melynek közgyűlésén az elhangzott je
lentésekből most is nagyszerű emberba
ráti és hittestvéri munka képe bontako
zott ki. Csöndes kötelességteliesítésse), 
fitogtatás és hatalmi önkényeskedés nél
kül végzi a maga jótékony és kegyeletes 
munkáját ez a nagyszerű intézmény és 
építő munkájának lendületét még a sú
lyos gazdasági viszonyok sem tudták ki
kezdeni. Ez az intézmény minden dicsé
retet megérdemel —, de inkább ne di
csérjük. Szinte félünk érdeme szerint 
méltatni az ősz elnöknek önfeláldozó 
munkáját, melynek oly nagy része van 
abban, hogy a Chevra hiánytalanul be 
tudja tölteni hivatását. Nem ok nélk'.l 
tartunk attól, hogy még a dicsérő szó is 
árthat. Egyre világosabban bontakoznak 
ki bizonyos törekvések, melyek egye len 
hatalmi központból csápokat nyújtanak 
másfelé is, ahol a zsidóságnak nagy, 
független és izmos történeti és erkölcsi 
értékei vannak, a pesti Chevra nagy él
tekéinek be akasztására. Ügy hiss'úk, 
nem csalódunk, ha már most rámutatunk: 
az egységesítő és beolvasztó haialmi 
módszerek egyik legközelebbi célja a 
pesti Chevra, mely önálló élete során oly 
hatalmas értékeket teremtett meg.

Vannak bizonyos sokatmondó jelek, 
melyek ebben a sejtésünkben megerősí
tenek. Miért vált kegyvesztetté a hata
lom széniében a Chevra egyik oszlopa; az 
ezerkezü lelkes igazgató, akinek igazán 
nagy és önfeláldozó munkájáról, mellyel a 
kiegésztíö szabályzat előkészítésében 
résztvett, egyetlen szót sem hallottunk az 
országos gyűlés záróülésén? Talán jobb, 
ha mi dicsérő szavunkkal nem állunk 
mellé: nem akarunk neki ártani. Azon
ban úgy érezzük, itt nem személyekről 
van szó, hanem a magyar zsidóságnak 
egy nagy történeti értékéről, a pesti 
Chevráról. És hisszük, hogy felekezeti 
közvéleményünknek még mostani der
medt és hipnotizált állapotában is lesz 
elég ereié, hegy ezt a fontos és szükséges 
intézmény;.

SCHÜCK
INTERNÁTU S

Budapest VII., KerUwulca a.

Tökéletes ellátás, oktatás, felére 
mérsékelt dijak.

Kétféle morál
—Óli, van szerencsém, rég nem lát

tam az urakat! Hogy vannak? — szól 
a termetes gyárigazgató s leereszkedő 
nyájassággal foglal Jielyet a kávéházi 
asztalunknál.

— Mi újság? — kérdi tovább, hogy 
elindítsa a beszélgetés:.
, — Újsággal talán inkább a direktor 
úr szolgálhatna nekünk, — mondja a 
ftkókcpü, keserű szájizű, állásnélküli 
tanár — mit is tudhatnánk mi? M: nem 
voltunk sem a VAC-bálon, sem az ora
tórium-előadáson, de még a kongresz- 
szuso.i sem. Mert vagy nincs pénzünk 
rá, vagy —nincs boltunk. Mi tehát sem
mikép sem vagyunk arra kvalifikálva, 
hogy a mi zsidó közéletünkben részt ve
gyünk. De annál inkább direktor ur .. ! 
Egyébként, ha megengedi, én tennék 
fel egy szerény kérdést. Tudniillik mi 
kirekesztettek, akiket a felekezeti köz
élet köré vont kerítéssel kiszoríto.tak, 
csak a néha-néha átcsapódó hány,.avar
ból, vagy ha talán a kerítésréseken beku
kucskálunk, veszünk „i.nyit észre, hogy 
itt történik valami. Nos, hát én azt vol
nék bátor kérdezni, hogy mit szól di
rektor úr a budai ehevra-választátiioz?

— A budai chevra-választáshoz ? Hát 
mit szóljak? Két párt volt, az egyik le
szavazta a másikat, slussz. Ennyi az 
egész.! S nincs tovább.

— Igazán azt hiszi direktor úr, hogy 
ennyi az egész és ’nogy nincs tovább? 
Látszik, hogy mi tényleg nem vagyunk 
beavatottak, mert mi kívülállók azt hit
tük, hogy nem ennvi az egész és hogy 
tovább is van. Mi olyasvalamit hallot
tunk. hogy nem két chevrai pírt állott 
itt szemben egymással, hanem ezek ál
arcában és fegyverzetében megint csak 
az unifikáció kérdése körül kialakult 
pártok, meg hogy a választási harc fegy
verei között ez alkalommal egyik rész
ről olyan eszközöket is használtak —, 
hogy melyik részről, azt talán nem kell 
találgatni —, amelyek a zsidó közmo
rál szankcióját nem igen nyerhetnék el. 
Hallott talán Ön is valamit egy szava
zólapról, amely nagy betűkkel azt pró
bálta elhitetni a szavazókkal, hogy ő a 
hivatalos lista, holott. — Hát persze, 
hogy nem az volt 1 De szabad ilyen meg
tévesztő eszközökkel dolgozni? Ennyire 
nem hisz az a párt a maga igazában és 
híveiben, hogy ilyen eszközhöz kell 
nyúlnia? Persze, ha az üzleti életben 
történik meg, hogy egy árut hamis fel
irattal bocsátanak forgalomba, akkor 
ugyanők feljajdulnak és nagy lármát 

csapnak a „tisztességtelen verseny” 
miatt! Miért nem ismerik a lojá
lis verseny fogalmát a közéletben?!

— Ugyan kérem, hát olyan nagy ügy 
ez? És miért ne lett volna az. hivatalos 
lista? Hiszen az egyik pártnak volt a 
hivatalos listája.

— Tehát pártlista volt és nem hiva
talos lista! „Az egyik párt hivatalos lis
tája” -— ez fából vaskarika. De még 
ilyen eszközökkel sem tudtak eredmény
hez jutni: Megbuktak, még pedig 62 
szavazattal , ami ilyen aránylag csekély 
szavazatszámnál súlyos bukás! S 'ha 
szabad érdeklődnöm, milyen konzekven
ciát fognak ebből levonni?

— Semilyent, haladunk tovább a ma
gunk útján! Mi elég erősek vagyunk 
ahhoz, hogy ha egy ilyen jelentéktelen 
vicinális ügyben le szavaznak ben
nünket, zavartalanul kitartsunk tovább 
eredeti célkitűzéseink mellett.

— Látja, tisztelt direktor úr, — de 
ne vegye személyeskedésnele — ez a kü
lönbség a szócher-morál és a szófer- 
morál között. Mi nem akarunk senkit 
sem akarata ellenére boldogítani. Ezt 
átengedjük a bolsevikoknak. Ök tanít
ják azt, hogy a nép az istenadta nép, a 
maga tudatlanságában nem látja, hogy 
mi kell neki és mi szolgálja az ő javát. 
Ezért kell akarata ellenére is ráerősza
kolni azt, ami ,,a javát szolgálja”. Ezt 
csinálják maguk is! Maguk is erősza 
koskodnak, ha nem is éppen az izom
erővel, hát akkor az anyagi érdekek le
alázó és lenyűgöző nyomásával. S azt 
hiszi, ez összeegyeztethető vallásunk 
szent törvényeivel, amelyeknek emlege
tése folyton ott ég ajkaikon? Miéri 
nem okulnak a mi történetünkből, mely 
arra is tud példát, hogy a nép akarata 
előtt még súlyos következmények árán 
is meghajolt a vezető, amikor pl. a nép 
bálványt kért Árontól. Tessék hát res
pektálni a nép akaratát, vagy legalábbis 
lehetővé tenni, hogy megmondhassa, mit 
akar. Tessék a zsidó közéletet demok-

Orth. kóser HDö fűszeráruk 
macesz, maceszliszt, tej. fűszeráruk, bősz- 
niai szilva, burgonyaliszt, eceteszenc, 
ceres, csokoládé, kakaó, lekvár, paradi
csom, bor, szilvorium stb. legrégibb és 
legmegbízhatóbb beszerzési forrása 
ÖZtf.SCHLANGER BERTALANNÉ 

Budapest, Laudon-u. 7. Tel.: 12-6-72.
Eladás nagyban és kicsinyben

Egész éven át és peszachra is a leg
finomabb vaj és sajrtok. Vidéki i endelé- 
sek pontosan eszközöltetnek. Referenciát 
a budapesti orthodox rabbioálus nyújt. 
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ratizálni. hogy mindenki, aki tud és akar, 
hozzászólhasson a közügyekhez. És a 
szóferokat legalábbis egyenjogusítani a 
szócherokkal! Meg hogy Budáról ne 
Pest döntsön, hanem maga Buda!

— Hát érdemes a vasárnapi szava
zásból ilyen nagy dolgot csinálni! Maga 
tanár úr. igazán túloz.

— Lehet, hogy maga a szavazás és 
annak közvetlen eredménye — bár ezt 
nem ismerem el — nem nagy ügy. De 
mint ébresztgető jeladás, mint memento, 
vagy akárcsak mint szimptoma annál 
jelentősebb. Mert akárhogy próbálja is 
direktor úr lekicsinyelni, mégis azt je
lenti. hogy a führeri elv és a führeri 
mesterkedések most megbuktak és Bu
dának nem kellenek. Mert Buda — 
amint ez az eset is mutatja — tisztán 
látja, hogy ha Pest elnyeli, nemcsak 
anyagilag jár rosszabbul, hanem erköl
csileg is. Budán nem a „gazdasági” té
nyezők uralkodnak most, csak megkísé
relték. hogy uralomra jussanak, hanem 
ott méltó megbecsülésben részesülnek 
és vezető szerephez jutnak a kultúra el
ismert munkásai is. Ott még él a 
Baracs-tradició, mely a hitközség életé
ben megvalósította a kultúra fölényét és 
a demokráciát. Ott mindenki hozzászól
hat a felekezet közügyeihez, a nők is, 
nekik is van választójoguk. Már most 
azért rohanjanak a führeri ölelő ka
rokba, hogy ettől a demokráciától meg- 
fosztassák magukat?!

— Azt nem mondhatja, kedves ta
nár úr, akármennyire haragszik is, hogy 
Pesten nem értékelik eléggé a kultúra 
kiválóságait és hogy azok nem jutnak 
kellő megbecsüléshez. Itt a kultúra 
minden munkását elismerik és megfele
lően értékelik is.

— Oh, igen, ha közvetlenül a führeri 
érdekek szolgálatában áll, akkor a szol
gálatért ki jár az elismerés. De nem ma
gáért a kultúrmunkáért, amelyet esetleg 
a führeri érdekszférán kívül végez. 
Mert amikor pl. a nagy csillaghullás 
volt a kongresszus befejeztével és csak 
úgv záporoztak az elnöki elismerések, 
miért hagyattak ki a kitűntetően ki
emeltek sorából olyanok, akik pedig 
igen nagy szolgálatot tettek, nem ugyan 
a führeri elvnek, de az ügynek — miért 
maradtak ki ezek, miért feledkeztek meg 
róluk, ha olyan egyformán értékelik az 
.egyformán értékes kulturális munkát? 
Miért nem esett szó pl. egy dr. Endrei 
S. Henrikről, egy' dr. Bakonyi László
ról, akik pedig ugyancsak derekasan 
megdolgoztak a statútumok létrehozása 
érdekében. Nem akarjuk senki másnak 
az érdemét csökkenteni. De az igazi eti
kus felfogás szerintünk az, hogy' annak 
az elismerésnek, amit csak az egyik kap, 
csökken az értéke, ha nem kapja meg 

más is, aki éppen úgy rászolgált.
—- Igaza lehet, de én nem értem.
— Ez éppen a baj! Lássa, mit ér a 

jóakarat egymagában, ha az igazi zsidó 
erkölcsi felfogás nem támasztja alá ! — 
Ön jó zsidó, elismerem, de túlságosan 
gyárigazgató ahhoz, hogy a kultúrember 
kényesebb igényeinek kielégítéséhez kö
zeledhessék. Valamikor úgy volt a zsi
dóknál, hogy a bóchcrt, a lamdent, a 
talmud-chóchemot mindennél többre be
csülték. Gyárigazgatónak is egy talmüd- 
chóhemot tettek meg. Ma fordítva van. 
Ha valaki gyárigazgató és gazdasági si
kereket mutathat fel, — még talmud- 
chóchemnek is megteszik. Hát ez az, 
ami nagyon rosszul van!

A beszélgetés itt megakadt. Kínos 
csönd támadt. Hogy véget vessek ennek, 
egy szerény megjegyzést tettem.

— Hát hiszen éppen azért volt most 
a nagy' reform, hogy minden jóra for
duljon.

— A nagy reform ? — Szól a tanár. 
— Reform? Talán reformnemzedékünk 
is van már? No ne mondja .. .

Spectator

A szidra margójára
Tázriá

Irta : Dr. Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

„Ódom ki jihöje böór böszóró szöész 
ó szápáchász ó báheresz vö’nójó böór 
böszóró lönegá coráász vöhuvó cl Ahá- 
ron hákóhén... Ha valamely ember tes
tének bőrén daganat, vagy sömör. vagy 
fehér folt támad és az ö testének bőrén 
poklos fakadékká lehet: vigyék el az 
ilyet Áronhoz, a paphoz...”

Feltűnőnek tetszik: a Tóra mindenütt 
valláserkölcsi szabályokat rendel el — s 
itt egészségügyi megállapításokat közöl, 
diagnózisokat állapít meg. Azonban ez a 
szidra szorosan kapcsolódik az előzőhöz. 
Az előző szidra végén, a szentség köve
telményéből kifolyóan, a tisztaságnak 
egy szabálya foglaltatott, amellyel fog
lalkoztunk is multheti magyarázatunkban: 
..Meg ne fertözetssétek magatokat sem
miféle csúszó-mászó állattal és meg ne 
tisztátalanítsátok magatokat azokkal...”

A bpesti aut. orth. izr. hitközség felügyelete alatt termelt 
húsvéti orth. kóser palacktej 

és tejtermékek
kaphatók és megrendelhetők összes üókjainkban és az orth. lűszerkereskedőknél. 

Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R.-T.

Itt tehát folytatólag szól a Tóra a 
tisztaság törvényeiről. Ha valakinek 
testén kiütések támadnak, mutassa meg 
magát a kőkénnek, hogy az állapítsa meg, 
miszerint azok ártatlanok, vagy fertőző 
jellegüek-e.- Ha igen, akkor a beteg kii 
löníttessék el, mint az ige mondta: 
...... elkülönítve lakjék, a táboron kívül 
legyen az ö lakása.” De még az utcán is 
vigyázzon, hogy senki a közelébe ne 
ne érjen. „Tisztátalan, tisztátalan!" ki
áltsa a beteg, amere jár.

A leírás szerint a „coráász": lepra, 
bélpoklosság. egy szörnyű ragályos keleti 
betegség, mely először a bőrt, azután a 
nyálkahártyát, továbbá az idegeket, vé
gül a csontokat támadja meg, mígnem 
kínos 'halálba dönti áldozatát. Hogy a le
írt szimptómák alapján a tudomány mai 
felfogásának megfelelően van-e megálla
pítva a diagnózis, nem tartozik a magya
rázat keretébe, de a Ben-Ghananja vala
melyik évfolyamában dr. Finály, egy 
akkortájt elismert orvos kimutatja, hogy 
az e szidrában foglalt diagnosztikai meg
állapítások pontosan egyeznek a tudo
mány felfogásával.

Hogy vallása útján jutott el" Izrael 
népe egészségügyi szabályaihoz, ami arra 
vall, hogy ezek a szabályok nem idegen
ből átvette, hanem eredeti szabályok, 
az nemcsak nem csökkenti e szabályok., 
értékét, hanem még csak fokozza a val
lásnak értékét. És az sem válik e szabá
lyok hátrányára, hogy a vallás mezét vi
selik magukon, hogy vallásügyi rendel
kezések gyanánt szerepelnek. Egy theokr 
ratikus népnél, amilyen Izrael népe volt, 
amelynek uralkodója, királya, valójában 
az Isten, amely az életnek minden meg
nyilvánulását a vallás szemszögéből 
szemléli, ez természetes is.

A végeredmény az lett, hogy Izrael 
népében kifejlődött az érzék az egész
ségügy iránt, hogy Izrael vihardúlta v.i- 
szontagságteljes évezredeken át fenn
maradhatott, nem csekély része volt ab
ban fejlett egészségügyi érzéknek. Edzett, 
szívós fajjá 'fejlődött Izrael e réven. Hi
ába akarják ellenségei alsórendű fajjá 
alacsonyítani. Izrael népe, ahogy szellemi 
téren egyike a legkiválóbb történeti né
peknek, úgy egyike a világ legedzettebb 
fajainak is. Nemcsak lélekben nemesítette 
de testileg is erősítette Izraelt a vallása.
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ZSIDÖ JFJEJEElKs
Gerö Ödön

A Kohner-aukción történt. Egy 
francia festőzseni ragyogó mun
káját vette meg valaki sivár rész
vétlenség közepette elképzelhetet
lenül alacsony áron, mely ár még a 
gazdasági viszonyok, pénzhiány, 
látszatadó-félelem és más lelki és 
tárgyi okok figyelembevételével is 
indokolatlanul minimális volt. 
Amikor az árverés vezetője kimon
dotta a „senki többet — harmad- 
szor”-t és a kalapács megkoppant 
az asztalon, Gerő Ödön, aki előt
tem állt a nézők tömegében, meg- 
döbbenten kiáltott fel:

— Nem, hát ez lehetetlen. Ezt 
nem lehet tovább nézni!...

A hangjában őszinte, mély fáj
dalom csengett. Hirtelen megfor
dult, kivergődött a sokadalomból, 
félreült az egyik csendes sarokba 
és aki elment előtte, mindenkit 
magához intett, hogy újra és újra 
elmagyarázza, hogy egy ilyen mes
terművet mégsem lehet ezért az 
árért a fejéhez vágni valakinek.

Ez Gerő Ödön, a műértő, a ké
pek tudósa. Ez Gerő Ödön, aki az
alatt a 45 év alatt, amióta írással 
és a művészetek hozzáértő, tárgyi
lagos, kritizálásával foglalkozik, 
soha egy sort le nem írt, melyet 
nem a legmegközelíthetetlenebb 
meggyőződés diktált, akinek be
számolóit ma is hittel olvassa lap
jának olvasóközönsége, aminél na
gyobb dicséretet kritikusra aligha 
mondhatnánk, mert az olvasókö
zönség, mely ma már nemcsak a 
színházak díszletei, az öltözők aj
tajai mögé lát be, hanem a redak- 
ciók életmegnyilvánulásaival is 
tisztában van, véleményét rendsze
rint a hivatásos kritika szempont
jainak mellőzésével szokta megal
kotni — ő tudja, miért. Gerő Ödön 
kritikájának azonban ma is hitele, 
súlya, jelentősége van.

Most itt ülök Gerő Ödön mellett 
a rózsadombi kávéház álmos 
csendjében és hallgatom, amint az 
életéről beszél. Mint minden új
ságíró, ö sem szereti, ha a szemé
lyével foglalkoznak és nem szíve
sen beszél a munkájáról.

Megkísérli, hogy kibújjon a vá
laszadás alól.

— Mit mondhatok én újat mind
arról, amit eddig csináltam? Mit 

csináltam? írtam! És mit írtam, 
megjelent, elolvashatta, akit érde
kelt, elolvashatja ma is, amit ér
deke. Mit lehet erről beszélni? 
Summázva pedig benne van a lexi
konban. Onnan megtudhat min
dent, ami érdekli.

Azután mégis beszél. Szokott, 
nyugodt hangján, kedves pillantá
sával, rapszodikusan, ahogy 
eszébe jut mondja:

—Megjelent 1890-ben egy köny
vem. „Az én fővárosom” volt a 
címe. Budáról szólt, örök szerel
memről. Ez a könyv akkor szen
zációt jelentett, mert az első olyan 
munka volt, mely Budának, a vá
rosnak nem külsőségeit, hanem a 
lelkét adta vissza. 1891-ben filozó
fiai folyóiratot szerkesztettem, 
mely élénk összeköttetésben állt 
Brandessel és a német, francia és 
angol modern filozófusokkal. Meg
jelent kétkötetes regényem: „Két 
világban” címmel és három novel- 
lás kötetem. írtam vagy 4000 ve
zércikket bel- és külpolitikai kér
désekről a Pesti Hírlapban, a Ma
gyar Hírlapban, a Pesti Naplóban, 
az Újságban. 15 éve a Pester 
Lloyd kritikusa vagyok. A feleke
zeti sajtóban legelsöbb Bogdányi 
Móric lapjába írtam, aki Mezei Er
nővel és Berényi Sándorral együtt 
csinálta a lapot és most a „Zsidó

RITUÁLIS HÁZTARTÁSOKBAN
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KAPHATÓ: MINDEN FŰSZER 
CYABTJA: A BPESTl ORTH. RABBIS

Élet”-be. írtam tanulmányokat 
Székely Bertalanról, Lechner 
Ödönről, Ybl Miklósról, írtam épí
tészeti tanulmányokat, az építő
művészet is nagyon érdekel és fog
lalkoztat, én is mérnöknek indul
tam. A Lechner Ödön-társaságnak 
elnöke vagyok.

— És melyik művészeti irány 
áll legközelebb az ízléséhez?

— Mindig a moderneket sze
rettem és támogattam. Színművé
szetben, zenében, képzőművészet
ben egyaránt. Rippl-Rónai, Fé
nyes, Kernstok, Szinyei-Merse, 
Magyar Mannheimer, Ferenczy 
voltak azok, akiket minden erőm
mel portáltam.

— Zsidó művészet ? . ..
— Zsidó művészet, mint ilyen 

nem létezik. Minden nemzetnek 
vannak zsidó művészei, akik kivá
lót produkálnak, de ezek az illető 
nemzet kultúrájának a részei és 
munkájuk eredményeit annak a 
nemzetnek javára könyvelik el, 
melyhez tartoznak. A Magyar- 
Mannheimer, Fényes Adolf, Peri
mutter Izsák, Róna József, Do- 
náth, Gárdos művei magyar kul- 
túrértékek. A zsidó művészek leg
nagyobb érdeme, hogy mindenütt 
vezetői, úttörői voltak a modern 
irányoknak zenében, színművészei
ben, képzőművészetben, belekap
csolódtak a korok leikébe, már pe
dig a modern irányok viszik előre 
a kultúrát.

— Valami személyit... csalá
dit?...

Nagy anyai részről Koppéi Tévn 
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leszármazottja vagyok, aki József 
császár idejében Magyarország 
zsidóbírója volt. Ö viszont Jacobus 
Mendel leszármazottja volt. Jaco
bus Mendel is történelmi alak, Má
tyás király alatt, mint Buda zsidó 
prefektusa résztvett abban a kül
döttségben, mely Mátyást fogadta, 
amikor Beatricével bevonu’t Bu
dára.

Gerő Ödön a budai hitközségnek 
a legutolsó időkig kultúrelüljárója 
volt. Mit mond tehát Buda kultúr- 
munkájáról:

— A budai kultúrelőadásokat 
én kezdeményeztem. Ezek igen 
nagy eredménnyel folynak. De hi
szen a kulturális ügyosztály mun
kájával Önök már foglalkoztak 
többízben. Buda kultúrmunkája 
közismert.

Ez megint az ő munkája. Erről 
megint nem akar beszélni. Kérdez
zük meg hát, mi mondanivalója 
van az aktuális felekezeti kérdé
sekről Buda elöljárójának, akinek 
olyan döntő szava van hitközségé
ben.

— Megállapodtunk: az elején, 
hogy napi kérdésekről, felekezeti 
politikáról nem beszélünk. Ez már 
oda tartozik.

Megka. varja és gyorsan kiissza 
az immár hideg feketét.

HALÁSZ SÁNDOR

Az osztálysorsjáték 
jótékony, uj vérkeringéshez, 

gazdasági fellendüléshez vezet.
Nem szabad csüggedni, hanem mindig 
remélni, minden alkalmat megragadni, 
hogy az életkedvet,; önbizalmat, a 
reménységet erősítsük I Most ismét 
itt az alkalom I Április 13-án kezdődik 
az uj osztálysorsjáték. Ezren és ezren 
lettek gazdagok egy sorsjegy által. Pró
bálja meg ! Közel 8 millió pengőt sor
solnak majd ki ebben a sorsjátékban*  
Nyerni csak annak lehet, kinek sors
jegye van ! Rendeléseket pontosan*  
gondosan és diszkréten teljesítenek az 
összes budapesti és vidéki főárusitók 
A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként

Egész
24
pengő

Fél 
12 

pengő

Negyed
6 

pengő

Nyolcad
3 

pengő

Mindenkinek és minden egyes sors
jegynek egyenlő a nyerési esélye! 
A szerencse változó és fór-
gandó, de azt is keresni kell t

OE
hogy a Síp-utcai agitációs iroda, amely 
három évvel ezelőtt a Goldbcrgcr-Stcrn 
párbaj megvívására alakult, s azóta ön
állósította, illetve állandósította magát, 
a hosszú gyakorlatban valósággal művé
szetté tökéletesített technikával és harc
készséggel vetette magát bele a budai 
chevra vasárnapi választási küzdelmébe. 
Hogy mi köze a Síp-utcának a budai 
chevrához? — kérdezhetnék a gyengéb
bek. Semmi, kérem, mindössze csak egy 
kis fúzióról van szó. Ez a brilliáns ogi- 
fációs iroda, amely már annyi külön ala
kulattal vajúdott, a „Hitközségi Párt”. 
„Pesti Községkerületi Párt”, „Pest- 
Budai Egyesülési Párt”, „Gazdasági 
Együttműködési Párt” után néhány 
héttel ezelőtt a budai chevra tisztújító 
közgyűlése alkalmából szerencsésen 
megszülte „A Budai Chevra Kadisát 
Szanáló Párt”-ot is s az újszülött a 
Síp-utcai Egyakarat karján bemutatko
zott a budai hittestvéreknek. Vagyonos 
szülök gyermeke lévén, a „Szanálási 
Párt” nem kiméit sem pénzt, sem időt, 
se leleményességet. Gyűlés, gyűlés! lö
vetett, agitációs őrjáratok járták be a 
budai részeket, az utolsó héten valósá
gos levél- cs távirat-pergőtűzbe fogták 
a gyanútlan budai testvéreket. „Melegen 
felhívom figyelmét a budai citevra-vá- 
lasztásra. Jóügy érdekében nyomatéko
san kérem, Szavazzon vasárnap már kora 
délelőtt Vérmező-út ló. számú válasz
tási helyiségben, csakis budai chevra 
kadisát szanáló párt listájára,” — igy 
lelkendezett iá legutolsó távirat, amely 
alatt felváltva szerepelt a pesti Sip-ulca 
és a budai elöljáróságból pár hónapja 
Coriolánusokként disszidáltak néhány 
előkelőségének neve. Terepszemlét is 
tartottak Budán, a választás reggelére 
tüntető felvonulást terveztek, egész 
Buda lázban égett a gyilkos roham ret
tenetes következményeinek elgondoló 
sóra, a Síp-utca egész nap váltott autó
kon száguldöztatta 'hírhordozóit, s mire 
leszállt az est, a pesti szanáló vezérek 
is ott várták a szavazatokat összeszám
láló bizottság helyiségének ajtajában a 
végső diadalt hozó híreket. S a válasz
tási helyiségből hírnök jött, s pihegve 
szólt: „258 szavazattal 320 ellen fénye
sen megbuktunk!...” És amit a Síp
utca 3 éven keresztül minden győzelme 
után gúnyos lenézéssel harsogott legyő
zött ellenfeleinek fülébe: „Miért nem 
peticiónálnak a sóhivatalhoz?”, most ök 
mondják elszonytyolódottan: „Az erő
szak győzött! Nem nyugszunk bele! 
Peticionálunk!..

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a petícióra talán több okuk lenne 
ezúttal a győzőknek, mint a legyőzőitek
nek. Olyan kortézia színterévé tették az 
utolsó hetekben a máskor csendes Bu
dát, amely valahogy nem eg'észen illik 
a chevra politikán felülálló, nemes, jó
tékony céljaihoz és ahhoz a nyomott 
hangulathoz, amely a budai chcvrát már 
évek óta tartja fogva, amióta éppen a 
szanáló párt budai vezérének tanácsára, 
vagy legalábbis jóváhagyásával nyélbe
ütött cs a konjunkturális viszonyok 
folytán balul sikerült telekvásárlás vál
ságba döntötte chcvrájukat. Ilyenkor 
vállvctctt egyetértéssel kellett volna 
segíteni a bajokon s egyhangú bizalom
mal tüntetni azok mellett, akik ebben a 
nehéz helyzetben vállalkoztak arra, hogy 
kivehetik a chcvrát a rászakadt bajok
ból. Mi szükség volt itt a politikai kor
tézia nem is új. már szinte sablonossá 
vált fegyvereire: röpcédulákkal izgatni 
a chevrájukért aggód'ókat, ugyanolyan 
színű és nagyságú „hivatalos”-nak jel
zett szavazólapokkal operálni, amelyek 
megtévesztésig hasonlítanak a elunva 
vezetőségének hivatalos szavazólapjá
hoz? Mi indokolta azt a követelésüket; 
hogy tömeges felvonulást rendezhesse
nek a szavazóhelységbe, hogy „tömegük
kel” befolyásolják a maguk feje után 
induló békés chevratagokat? Azt rebes
getik, hogy ennek a tüntető felvonulás
nak letiltását panaszolják cl a készülő 
petícióban, no meg azt, hogy az elnök
ség a szavazólapokat nem a pártirodá
nak, hanem maguknak a szavazóknak 
kézbesíttetfe ki. Ugyan, ugyan !. . Iga
zán kár, hogy nem'peticionálják meg a 
clicvira elnökségének azt az eljárását, 
hogy az tuiifikációsok 24 tagját is fel
vette a győztes hivatalos listára, mellyel 
szemben a szanálok a chcvraelnökön 
kívül hírmondót sem hagytak volna a 
budai hitközség cs a chevra jelenlegi 
vezetőségéből!? . .. Ezt a stílust mintha 
ismernök már a pesti közscgkcrület 
budai kongresszusi delegátusainak vá
lasztásából. Nem hallottuk eddig, hogy 
valaki felháborodott volna, emiatt a 
túlsó partról és a háttérben settenkedő 
ismert mereggyúrók receptje szerint 
házi megtorlást sürgetett volna . . . 
BBBBBBBBBBBB■■■■UK■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■
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Majmuni Mózes
(1135—1204)

Nyolcszázadik születésnapja alkalmából
Irta: Dr. Farkas József rabbi

R. Mósc ben Majmun. Ennek a négy 
szónak kezdőbetűiből keletkezett Írói ne
ve: Rambam. Az arabok Abn-Aniram 
Muszáj ibn Abdullának nevezték. Korán
yában született, 1135. márc. 30-án, Pc- 
száöh előestéién. Mikor az Almohádok 
dinasztiája elfoglalta Kasztilia fővárosát, 
1148-ban, a tekintélyes család a vallás
üldözés folytán kénytelen volt vándor
botot ragadni és Fez városába költöztek. 
Itt maradtak 1165-ig. A kényszervallás 
felvételének elkerülése céljából elhagy
ták a várost és végleg Postáiban, Kairó 
óvárosában, telepedtek le. Itt eleinte ék
szerkereskedéssel foglalkoztak, amelyben 
Maimuni Mózes is részesedett.

Nemsokára az egyiptomi szultán ud
varába került, mint orvos. Egyúttal az 
egyiptomi zsidóság rabbinikus indásái ál 
és általánosan elismert tekintélyénél 
fogva országos rabbivá választotta meg. 
Tisztségét magasztos hivatásnak tekin
tette és a rabbi-állásért tisztcletdimt 
nem fogadott el. Magasabbrendű fcnköl: 
gondolkodás és etikai felfogás jellemezte. 
Hatalmas, 'páratlan energiaforrás lakozott 
benne, ebből bámulatos munkabírást me
rített. mely még az emberfeletti lehető
ségek határait is messze felülmúlta, l e
velében, amelyet Sámuel ibn I ibbonhoz. 
filozófiai müvének (fordítójához intézett, 
leírja nagy orvosi és rabbinikus elfoglalt
ságát, úgy, hogy valóságos rejtély előtt 
állunk: mikor végezte irodalmi munkás
ságát? Ugylátszik, hogy éjjeleit nappa
lokká téve, fáradhatatlanul dolgozott 
nagyterjedelmü és összefoglaló művein.

Hogy mekkora hatást tett kortársaira 
és az egyetemes zsidóságnak mindenkori 
tudósaira, három ténnyel fogom bizonyí
tani. Kodifikálta, hogy a szóbelitan taní
tásért tisztcletdíjat elfogadni nem szabad. 
„Boldogok azok, akik, valami más pol
gári foglalkozást űzve, meg tudnak élni 
és nincsenek ráutalva arra, hogy a 1 órá
ból ásót készítsenek és hogy kapáljanak 
vele." És a zsidóság jeles tudósai, rab
bijai és kodifikátorai cgyértelműlcg ma
gukévá tették véleményét. A misna arab 
fordításával és magyarázatával valósá
gos iskolát csinált. Módszerét az. összes 
kommentátorok mind a mai napig kkö- 
vetik.

Minden egyes szavának súlya van az 
irodalomban. A More Nebukiliim első kö
tetében iparkodik az emberi szólásokat, 
antropomorfisztikus és autropOpatikus ki
fejezéseket kiküszöbölni és élüket tompí

tani. Ezért az allegóriához, a képletes 
írásmagyarázathoz fordult. Ezzel a racio- 
nalisztikus Írásmagyarázati iskolát ala
pította meg. De legfontosabb az a tény, 
hogy éles elméjének és áldásos működé
sinek köszönhetjük azt, hogy teljesen ki
zárja rendszeréből a kabbala és a misz
ticizmus tévtanait. amelyek az álmessi
ások súlyos átkát hozták a zsidóságra. A 
messiási eszme megfogalmazásában külö
nös súlyt helyezett arra, hogy megdöntse 
a csodatevő messiás balhitét. Hová fej
lődött volna a zsidóság gondolatvilága, 
ha Majmuni égi fáklyája nem világított 
volna előtte a középkor sötét éjszakáiban 
és. ha a tanítómester lángszellemének ta
nításai gátat nem emeltek volna a kab
bala tévtanai előtt és a belőle áradó ba
bonának?! (lásd: Misne Tóra VI. kötet 
Hilkoth Melókhim utolsó fejezetét.) ..A 
messiáskirály fel fog támadni, hogy ál
lítsa helyre a Dávid királyi család régi 
dicsőségét és a Tóra törvényeinek ural
mát. Azonban ne gondolj arra, hogy a 
Messiás csodákat fog művelni, vagy eset
leg a természet törvényeit képes lesz 
megváltoztatni: erről szó sem lehet! Íme. 
R. Akiba, a misn.iirodalomnak legnagyobb 
tanítómestere „Barkochbának lelkes 
pártfogója, akinek ihösi teljesítményeihez 
olyan nagy reményeket fűzött, hogy 
..Csillag fiának" nevezte el.

Miután a szabadságharc ügye megbu
kott és a vezér elesett, maga R. Akiba 
is elismerte, hogy tévedett. Bár Roziba 
tényleg a 'hazugság fia volt, nem a Mes
siás. Az akkori bölcsek és tudósok tehát 
nem kértek semmiféle csodajelt a fel
kelő vezértől, aki Messiáskirálynak tar
totta magát. A Messiáskirálynak feladata 
abban fog állani, hogy nyerje meg az 
egész emberisége: az Isten szolgálatára. 
Nem azért vágyakoznak a zsidóság nagy
jai a messiási idők után, hogy uralkod
janak és 'hatalmasodjanak a többi nemze

tek felett, hanem hogy legyenek szaba
dok, hogy senki ne zsarnokoskodjék fö
löttük. hogy egész idejüket a Tóra tanu
lásának szentelhessék, hogy béke és jó
lét uralkodjék a világon, hogy egy jobb, 
szebb és boldogabb korszak virradjon a 
sokat szenvedett és nyomorgó emberi
ségre”.

Korának legnagyobb elméje volt, aki 
magábafoglalta az akkor ismeretes val
lási és világi tudományoknak összes kin
csét: nyelvészetet, mathematikát. csilla
gászatot, természet- és orvostudományt, 
történetet és filozófiát. Harmóniába thozta 
és összeegyeztette a vallási eszméket az 
arisztoteleszi filozófia tanaival. A vallás 
és a tudomány közötti ellentétek meg
szüntetését és kiküszöbölését tűzte ki cél
jául. Iparkodott ezt elérni anélkül, hogy 
Izráel népe egy jottányit is veszítsen a 
hitéből és vallásos meggyőződéséből. El
lenkezőleg. azt akarta, hogy hitében meg
erősödve kerüljön ki. Maga is erőshitű, 
vallásos meggyőződésű és szentéletű em
ber volt, aki minden tanítását a gyakor
latba vitte át. Nem mutatkozott nála el
lentét elmélet és gyakorlat, tanítás s élet, 
szó és tett között. Tudományos műveiben 
felölelte az egész vallásos irodalmat, az 
írott és szóbeli tant, a talniudtól'a vallás
filozófiáig, a misnamagyarázattól a 'ha
lakba összefoglalásáig, azaz a Misnetó- 
ráig. Legelső ifjúkori műve a misna arab 
fordítása és magyarázata melyet kedves 
tanítványa, József ibn Aknin felszólítá
sára készített. Ez a többi kommentárok 
közti! céltudatossága által, emelkedik ki. 
Rendszerbe foglalja a misna halakháit. 
Ki akarja venni a szaktudósok kezéből, 
hogy közkincsévé tegye a népnek. Külö
nös súlyt helyez az etika és dogmatika 
kiépítésére és filozófiai rendszert alakít 
a halakba tömkelegéből. Már 23 éves ko
rában 13 hitágazatban fogalja össze az 
egész zsidó vallás dogmatikáját. A hit
elvek közül 5 vonatkozik az isteneszmére, 
kettő a próféták tanításaira, kettő a To
rának Istentől való eredetére és kinyi
latkoztatására: Isten ismeri az ember 
minden gondolatát és cselekedeteit: Isten 
büntet és jutalmaz; a messiási eszme a 
halottak feltámadása. Hogy mennyire át
ment az általa megállapított 13 hitágazat
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a zsidó nép tudatába, bizonyítja az a kö
rülmény, hogy a jámbor hívő a minden
napi reggeli istentisztelet után elmondja 
és ismétli s ihogy a népszerű hagyomány
szentelte imakönyv anyagába jutott be.

Második müve gondolati és anyagi 
tartalom tekintetében magasabb fokozatot 
jelent. Nem talmudi magyarázat akar 
lenni, hanem rendszerbe foglalja a tal- 
mudot. magasabb értelmet ad neki, úgy 
hogy mesteri keze alól úgyszólván egész 
új talmud került ki. A műnek a neve: 
MISN'E TORA, vagy JADHAHAZAKA. 
Az egyik elnevezéssel azt akarta elérni, 
hogy müve épp olyan tekintéllyel legyen 
felruházva a zsidó közvélemény előtt, 
mint Mózes tórája. A második elnevezés
sel megörökítette, mint vallástörténetünk 
második Mózese, a maga nevét. Egyúttal 
célzott arra hogy müve 14 könyvből áll. 

A V szónak megfelelő számértéke 14. 
feldolgozta benne mindazt, amit SZABJA 
GAON óta (946-tól 996-ig) a talmudról
gondoltak, amit a tahitiidba a maga ko
ráig belemagyaráztak, a zseniális rende
zőnek erős kezével. Finoman csiszolva, 
formálva és alakítva a halakhának egész 
anyagát kezdetétől végig. Kezdete: ..Min
den bölcsesség és tudás feladata az. hogy 
felismerjük Isten végtelen és mindenható 
lényét, aki a mindenséget a semmiből 
létrehozta”. A vége pedig: „Egykoron 
megtelik a föld Isteni szeretettel, miként 
a víz hullámai borítják a tengert". A kez
dete és vége között következik pontos 
megállapítása az isteni fogalomnak. Egy 
iskolázott, képzett racionalista gondolko
zónak véleménye az Istenismeretröl és 
kinyilatkoztatásról, etikáról és messiási 
eszméről, vallási tilalmakról és parancso
latokról. Csodálatosképpen Majmuni még 
azokat a halakhákat is összegyűjtötte a 
misnetórában, amelyek a jeruzsálemi 
szentélynek régi áldozatkultuszára vonat
koznak és azokat a törvényeket is. ame
lyek kizárólag a Szentföldhöz vannak 
kötve. Ennek a magyarázata a messiási 
eszmének általa elfogadott nemzeti irányú 
bán keresendő és található! Szilárdan és 
rendületlenül hitt a zsidó nemzeti állam 
feltámadásában és régi dicsőségének 
helyreállításában. Minden vitatkozást és 
kazuisztikát a tradíción kívül helyez. A 
vitán kívüli Halakhát pedig örökérvényre 
emeli és ily módon kovácsolja össze a 
tradíció egységét.

Hatása kétféleképen mutatható ki. 
Szabaddá tette a halakiha folyamatát, 
másrészt lezárta a tradíció folytonosságá
nak határát. Művének jellege tehát tör
vénygyűjtemény, kódex. Az ö idejéig a 
Talmud végtelen tenger, mely az eröshitű 
ember elképzelésének lehetőségeit fel
öleli magába. Majmuni kivonatolt Tal- 
mudja olyan szűk és olyan tág, ameddig 
az emberi tudás képességeinek határa 

terjed. Életének harmadik, befejező mun
kája a Móré Nebukhim, a filozófiai munka, 
amelyben összhangba igyekszik hozni a 
vallás tanításait a filozófiai felfogással. 
Tévelygők útmutatójának nevezi, abból a 
felfogásból indulván ki, ha a vallás Isten 
igazi felismeréséhez vezet, akkor kell, 
hogy 'a józan ész követelményeinek meg
feleljen. Mert nemcsak a vallás, hanem a 
józan ész is forrása a kinyilatkoztatás
nak. Az egyik a bibliában nyilatkozik meg 
a másik Arisztotelész filozófiájában talál
ható. Mindkettő kibékítésére megalkotja 
metafizikáját, Arisztotelésztől eltérően és 
mégis rendszerére támaszkodva, a sem
miből való teremtés hitében és azzal a 
szilárd meggyőződéssel, hogy a nagy 
mindenség nem más, mint az isteni esz
mék megvalósítása. Minden kezdet Isten
től indul. Közte és az anyagi világ között 
állanak, mint az isteni eszmék kiáradó 
elemei, a test nélküli, felsőbb lényű szel
lemek. Ezek képezik azt a hidat, amely 
összeköti a matériát, a földi anyagot az 
éggel, az örökkévalósággal. így egyesül 
minden természeti lényben mindkettő: az 
anyag és a forma, az emberben is, még 
pedig a test és a lélek, a múlandó és a 
végtelen. Minthogy az ember mindkettő
nek az összetétele, ezért módjában áll a 
tökéletesség legmagasabb fokára emel
kedni! Az ember teste kimúlik és el
enyészik vele együtt. Mert a test az em
beri lénynek szerves alkotórésze, de a 
lelke halhatatlan, mert az isteni észnek 
kiáradó szelleme. Az első kötet írásma
gyarázattal fogalalkozik. azzal, hogy mi
kép lehet a Tórában található emberi 
szólásokat, antropomorfisztikus s -patikus 
kifejezéseket eltüntetni és élüket tompí
tani. Ezért az allegorikus értelmezéshez 
fordul. Második kötetében fejtegeti Arisz
totelész tanait és igyekszik azokat, ahol 
megvan a lehetőség, a zsidó vallás esz
méivel összeegyeztetni. Aztán felépíti 
Arisztotelésztől eltérően metafizikáját, a 
világképnek problémáját, amelyet a zsidó 
vallás hagyományai alapján megoldani 
iparkodik. Harmadik kötete mind a mai 
napig aktuálisnak mondható, mert racio- 
nalisztikus módon magyarázza szertartá
saink jelentőségét, melyek mind a mai 
napig nem vesztették el jelentőségüket. 
A ..MORE NEBUKHIM" leghíresebb for
dítását francia nyelven, Műnk Salamon 
készítette. Címe: I.es guidcs des Egarées. 
Kiváltkép tudományos jegyzetei értéke
sek. Az arisztoteleszi filozófiának kút- 
forrása. Említésre méltó még dr. Kiéin 
Mór magyar fordítása és dr. Hevesi Si
montól egész filozófiai rendszerének zse
niális összefoglalása.

Majmuni müvei rendkívül nagy hatást 
gyakoroltak a zsidóság szellemi fejlődé
sére. Egyesek lelkes rajongással, mások 
pedig fanatikus gyűlölettel fogadták. Tü

zes üszköt, csóvát dobtak a zsidó szel
lemi életbe és valóságos kultúrharc indult 
meg azok nyomában, amely azzal vég
ződik, hogy eltiltották az ifjúságot 25 
éves korig a filozófiától. Megható az a 
szeretet, amellyel az egyiptomi és keleti 
zsidóság ragaszkodig tanítómesteréihez. 
Ezt tapasztaltam Kairóban, 1928-ban, mi
kor ott töltöttem tíz napot. Minden val
lási tekintetben a legnagyobb tekintély 
Majmuni. Az ottani rabbikollégium az ö 
véleménye szerint dönt mind a mai napig. 
Az ö szelleme tovább él köztünk! Halála 
után igazolást nyert a szállóige: „Mózes
tól Mózesig nem támad többé olyan ta
nítómester, mint Maimonides!" Törvény
hozó tanító, kodifikátor egy személyben, 
mint elődje: I. Mózes. A Misne Tórában 
megmutatta kodifikátori tudását és ki
vételes tehetségét. Mint tanító sem ma
radt mögötte az első lánglelkű tanítómes
ternek, Mózesnek. Az egész egyiptomi és 
keleti zsidóság eg.vértelműleg elismerte 
szellemi vezérének mint nagy elődjét, ki 
szintén Egyiptomból indult ki vezéri kül
detésére.

Prófétának azonban nem adta ki ma
gát és megelégedett az egyeszeríi „rabbi" 
címmel, mint többi kortársai, a zsidóság 
jeles tudósai. A nép azonban úgy hitt 
benne, mint prófétában. E tekintetben is 
híven ragaszkodott a talmudi hagyo
mányhoz, mely azt tantíja,hogy a jeruzsá
lemi szentély pusztulásával lejárt a pró
féták kora és kezdetét vette a rabbik kor
szakalkotó működése. Idősebb kortársá
val. Szaadja Gaonnal (896—946.) ellen
tétben, azt hirdette, hogy a karaitákkal 
egyetértésben és békében kell élnünk, ha 
megértéssel közelednek és békejoobot 
nyújtanak nekünk. Ehhez a vershez (pb. 
4. 24.) azt a magyarázatot fűzi: „Békés 
és barátságos magatartást tanúsítsunk a 
karaitákkal szemben és ne szolgáltassunk 
nekik okot arra, hogy rosszat beszélhes
senek rólunk, a rabbinitákról. Kairóban 
még ihaló porában is úgy imádják, rrnt a 
szentet. Majmuni-múzeum nem létezik 
ugyan, de van emléktemplom és Majmuni- 
ház, melyek az ő nevét viselik, ahol 
megvan örökítve halálának éve, napja és 
temetési szertartásának rendje és lefo
lyása, Jákob ősatyánk gyászmenetc és 
szomorú kísérete mintájára. (M. I. k. 
50 I.) Tiberiás városában helyezték örök 
nyugalomra.

Megható jelenetnek voltam szemtanúja 
Palesztinái zarándok-utamon. A anító- 
mester sírjánál éppen ott találtam egy el
keseredett lelkű anyát, aki átölelve tar
totta a sírkövét, könnypatak csurgóit sze
méből és buzgón imádkozott beteg gyer
meke életéért. Legott meggyőződtem, 
hogy: „A Mester nem halt meg, hanem 
tovább él a nép szívében és lelkében!”
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HÍREK
—---—-----

Április 6, szombat — Niszan 3 (hetiszaltasz: 
Tázriá, háftóra: Vöis bó, Királyok
II. könyve 4 f. 42—5 f 19, szombat kimen: 
7.04), — április 7, vasárnap — Niszan 4,
— április 8. hétfő — Niszan 5 (Tökufo)',
— április 9. kedd — Niszan 6, — ápr. 10 
szerda — Niszan 7, — április 11. csütör
tök — Niszan 8. — április 12, péntek — 
Ni-zan 9 (szombat bejöv : 6.29),

— Olvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijakat szívesked
jenek mielőbb lapunk kiadóhivatalához 
(Budapest, VIII., Mátyás tér 17.) eljut
tatni.

— Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
Majmuni-ünnepe. Április 14-én, vasárnap 
d. e. 11 órakor tartja az IMIT a Pesti Izr. 
Hitközség dísztermében (VII., Síp-utca
12. II. em.) Majmuni-iinnepét, Majmuni 
Mózes, az egyetemes művelődés szem
pontjából is nagyjelentőségű kiváló filo
zófus és teológus születésének 800. for
dulója alkalmából. A nagyszabásúnak 
ígérkező ünnep elnöki megnyitóját Wert- 
heimer Adolf, az IMIT elnöke mondja. Dr. 
Hevesi Simon, a Pesti Izr. Hitközség ve
zető főrabbija Majmuni munkáinak ma
gyar interpretálója Majmuniról a böl
csészről. Dr. Guttmann Mihály, a Rabbi
képző tudós igazgatója pedig Majmuniról. 
a kndifikátorról tart előadást. Az ünne
pély iránt élénk érdeklődés mutatkozik.

— Vázsonyi János 1500 ingyen ebédet 
osztott. A március 22-ről, 23-ra virradó 
éjjel, nagyapjának Vázsonyi Vilmosnak 
születésnapján született meg Vázsonyi Já
nos dr. és feleségének kisfia: Vázsonyi 
Vilmos Tamás. Születése feletti örömük
ben szülei a kerületi elöljáróságok útján 
1000. a Pesti Izr. Hitközség útján 500 in
gyenes ebédét osztottak ki a főváros Ín
ségesei között, mivel az c héten tartandó 
paszita rituáléját a legszűkebb családi 
körben tartják meg. mely után az újszü
lött felejthetetlen nagyapjának héber ne
vét: Rafaelt kapja.

— Az unifikációs szanálási párt súlyos 
veresége a budai szentegyleti választá
son. A ..Magyar Híradó" jelenti: A budai 
Izr. Szentegylet vasárnapra tűzte ki a

Tavaszi vásárlásainkat 

olcsón eszközölhetjük 
KLEIN ANTAL 

divat-nagyáruházában 
Királjl-U. 49. (Teréz templomnál) 

képviselőtestületi választásokat. Fuchs 
Ignác dr. elnöklete alatt reggel 9 órakor 
indult meg a szavazás, amely este 6 óráig 
tartott. Az unfikációs szanálási párt, mely 
céljául azt tűzte ki, hogy a budai izr. hit
községet fúzionáltátja a pestivel, óriási 
erőfeszítéseket tett, hogy már a szent
egyleti választások alkalmával saját je
löltjeit ültesse be a képviselőtestületbe. 
Este 6 óráig 583 szavazatot adtak le, 
amelyből 5 érvénytelen volt: 320-an a 
hivatalos listára szavaztak, míg az uni
fikációs pártra csak 258 szavazat esett. 

1 ellát a hivatalos lista győzött nagy fö
lénnyel. Az elnökválasztást ápr. 14-én 
ejtik meg.

— A budai Goldberger Gyuláné által 
alapított és a VII. kér. Izr. Nöegylet véd
nöksége alatt működő „Emunah” (A Hit) 
Leánytanonckör. a jótékonyságukról köz
ismert előkelőségek nagy érdeklődése 
mellett március 31-én tartotta meg a 
Bethlen téri iskola dísztermében -nagyon 
sikerült purimi ünnepélyét. A megjelent 
érdeklődő közönség nagy rokonszenvvel 
fogadta a dolgozó leánykák elismerésre 
méltó teljesítményét és meleg ragaszko
dással ünnepelte Nagyasszonyát, az „Emu
nah” megalapítóját budai Goldberger 
Gyulánét. Az előadást a Leánykor ön
zetlen, emberszerető, önfeláldozó tanerői 
nagy hozzáértéssel szervezték meg. — 
Magas szárnyalása, költői beszéddel nyi
totta meg a műsort Wirth Ferenc rabbi
jelölt, aki értékes szavakkal ismertette a 
tanoncleányok szociális helyzetét. Dr. 
Ligeti Arminné az énekszámokat, dr. 
Gönczi Magda irodalom tanárnő a szava
latokat és színdarabokat. Pollák Jakabné 
a német verseket tanította be. A szép ün
nepély célja a tanoncleánykák nyaralta- 
tási akciójának propagálása volt.

— A Gyöngyösi Status Quo Izr. Hit
község márc. 10-én vasárnap d. e. fél 11 
órai kezdettel kidtúrházában „Bialik”-em- 
lékünncpélyt rendezett, mely alkalommal. 
Dr. Jakab Jenő rabbi hatalmas beszédben 
méltatta a nagy zsidó költőt. Megrendítő 
vonásokban ecsetelte azon világhríü köl
teményeit. amelyek a zsidóság tragédiájá
ról szólallak. A nagy számban megjelent 
hallgatóság feszült figyelemmel hallgatta 
az emlékbeszédet, mely után a fiafal rab
bit lelkes ovációban részesítette. A ma
dárhoz című költeményét — Patai Jó
zsef fordításában — Braun György. Az 
öldöklések városában című költeményt 
Kulin József szavalta el nagy sikerrel. A 
szép műsornak igen kiemelkedő része 
volt Bialik ..A talmudista”-jának előadása, 
melyet Csillag Lipót a kiváló zeneszerző 
dolgozott fel melodrámává. A jeles te
hetséggel és igazi belső zsidó érzéssel át
itatott zenei akkordokból ritka szépséggel 
domborodik ki a jesiva növendéknek min
den öröme és keserve. Csillag Lipót a 
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lelkét vitte bele e költemény,Tje. A hol 
síró, hol meg felbúgó hangok azért zuhan
nak annyira a hallgató lélekr-e. Fenyő Fe
renc adta elő a verset, Ru.sz Arturné ki
tűnő zongora kíséretéve1, megérdemelt 
óriási sikerrel.

— A kolozsvári orth. chevra kadisa, 
amely ezévben ünnepli 100 éves fennál
lását. a napokban tartotta rendes köz
gyűlését. A közgyűléjs .hálásan vette tudo
másul a vezetőség által elért eredménye
ket és László G'/ula elnöknek, Rimóczi 
Jakab vezetőség^ tagnak és Mózes Elek 
titkárnak köszön etét szavazott.

— Tórát iratnak Edelstein Bertalan 
emlékére. A síron tú,1 is virrasztó kegye
let felemelő példáját adta Breszlauer 
László igazgató és neje szülj. Ligeti Rózsi 
tanítónő, amidőn Istenben boldogult dr. 
Edelstein Bertalan főrabbi emlékének 
méltó megörökítésére az újlaki asinagóga 
részére Tórát Írattak. A Tórát ápr. 14-én, 
vasárnap fél 1 órakor a budai hitközség 
újlaki zsinagógájában (II.. Zsigmond utca 
49.) avatják fel ünnepélyesen. Az avatási1. 
ősi hagyomány szerint a betűírás befeje
zése előzi meg, amely ápr. 14-én d. e. 11 
órakor kezdődik az újlaki templom ta-.- 
nácstermében. >

— Az ungvári hitközségből. Ungvárois 
a hitközség és a tagok között éles ellen
tétek vannak. A tagok túlnyomó része tá
vol tartja magát a hitközség közügyéitől. 
Most tisztújító választást tartottak és a 
többezer szavazótag közül a nagyarányú 
korteskedés ellenére is mindössze 251 ta
got tudtak rávenni, hogy szavazzanak. 
Elnök László Gyula lett.

— A varsói hegedűverseny kilenc 
győztese közül hat zsidó. Varsóban most 
folyt le a nemzetközi hegedűverseny. Az. 
első díjat a francia zsidó 15 éves Ginettc 
Neveti, a másodikat Dávid Ostrejh (Szov- 
jetoroszország), a harmadikat Henry 
Temjonka (Anglia), a negyediket Gustav 
Goldstein (Szovjetoroszország), az ötödi
ket L. Spiller (Jugoszlávia), a hetedik di
jat a 11 éves Ida Hendel nyerte.

— Kántorpróba Budán. A budai iz.r. 
hitközség be akarja tölteni a főtemplomi 
másodkántori állást. Április 5-én. pénte
ken este és ápr. 6-án, szombaton dél
előtt Hofstadtcr Ármin mosoni, ápr. 12-én, 
pénteken este és ápr. 13-án szombaton 
délelőtt Thau Lipót kenderesi kántor mu
tatják be kántori képességeiket a budai 
Öntőház-utcai főtemplomban.

Már 2*20  pengőtől kezdve

’/4 ká pörköltkávé
Keszler kávé szaküzletbe
VI., Gr. Zichy Jenő-utca 15. sz.

Telefon : 22-2-08.
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Megjelent az „Enciklopédie 
yiddish generale“ első kötete

■A párisi Fi mdation Dubnow kiadásá
ban most jelen t meg az „Enciklopédie 
yiddisoh generáli” első kötetet. Ez az 
ency.klopédia. min t a neve is mutatja, 
általános jellegű, tel öleli az emberi tudás 
minden terét s a zsidóság kérdéseit, mint 
olyanok, csak egy részét foglalják el, 
akár az angolban, az angol, a franciában 
a írancia és a németbe n a német jellegű 
kérdések. A munka 15 kötetben fog meg
jelenni és 60.000 szót fog tartalmazni. 
A műnek nagyságára f.s jelentőségére 
jellemző, ha megc \ összehasonlítás 
céljából, hogy a „I irouse' hat nagy kö
tetében 220.000 szót is 135.000.000 be
tűt, a „Mayev Lexikon" 12 kötete pedig 
160.000 sz ót és 72.000.000 betűt tartal
maz. a na gy szovjet-encyklopédia, mely 
még néni készült el, 75, az olasz, amelyet 
1937-h.en fognak befejezni, pedig 36 kö
tetet fog tartalmazni.

> — A sírok ápolása úgy a régi Kerc- 
>esi úti. mint az új központi izr. temető

iben április hó közepén veszi kezdetét. 
Befizetések a Pesti Chevra Kadisa szék
házába” (VII.. Erzsébet krt. 26.) már most 
eiszközölhetök, esetleg ugyanoda postán 
is fieküldhetök.

—. Ne legyen ideges és türelmetlen, 
hanem bízzék a jövőben! Őrködjön min
denki >.ajit érdekei fölött és rendezkedjék 
be a mjai helyzethez mérten, akkor meg
lesz a el. iegyensúlya és bizonyára nagy 
súlyt f'/g helyezni arra, hogy állandó re
ménysége s legyen egy szebb, boldogabb 

ió i ánt. Ehhez nagy mértékben hozzá
járul. na részt vesz az osztálysorsjátékon. 
Ott nyerli.*  tekinti íves összegeket: 3(1, 
40. 50. 100, 290, 300 ezer pengőt is egész 
kis befektetéssel, prilis 13-án kezdődik 
az új sorsjáték eh; t szerencse fel!

— Nincsem már zsidók a német fő
iskolákon. A !sk dákról kiadott német 
statisztika szerint 1932-ben a német fő
iskolákon 395u nemárja tanult. 1933. nya
rán mé:. 1900. 1933—34. téli szemeszteré
ben már csal. ' "olt a számuk. Egyes 
fakultásokról i . jósén eltűntek volt. 
Jelenleg rr 13-an tanulhatnak.

— A VÁC ide! disztomája a Városi 
színházban most vasárnap, március 31-én 
délelőtt fényes sikerrel, te: ház tapsai 
között folyt le. A Szöllössy Ferenc kar
nagy vezetése alatti rendőrségi zenekar 
a Himnuszt játszotta mialatt a színpadon 
a VÁC színes képben csoportosított férfi, 
női, gyermek és ifjúsági tornászainak se
rege állt kört. Az elnök megnyitó beszéde 
után sorban gyönyörködtették a nézőket 
a különböző tornászcsoportok, és a né
zők nem győztek betelni a szép mutatvá

nyok nagyszerű sportteljesítményeinek 
és a nyújtott látványosságoknak szemlé
letében. Nagy hatást váltottak ki a leá
nyok magyar táncai, talajgyakorlatai és 
ritmikus mozgásmutatványai, a színszerű, 
hatásos buzogánygyakorlatok, a VÁC vá
logatott szertornászainak produkciói, a 
legnagyobb precizitással véghezvitt sza
badgyakorlatok, élénk derültséget keltet
tek a kisgyerek-VAC-tornászok számai, 
valamint a humoros akrobata csoport je
lenetei. A nagyszerűen sikerült dísztorna 
előkészítését és vezetését Dückstein Zol
tán sportigazgató és munkatársai: Bu
kómé Zádor Jolán. Burgcrné Schncller 
Rózsi, Bródy Kató, Dückstein Zoltánná és 
Perényi Tivadar testnev. ellenőr végez
ték.

— A zászlódísz is tilos. Németország
ban most ünnepelték a világháború hősei
nek emléknapját. A zsidóknak megtiltot
ták, hogy zászlódíszt tegyenek házaikra. 
Ilyen tilalom a berlini hitközséghez is 
érkezett.

Nyolc új rabbi
A szokott bensőséges hangulatú ünne

pély keretében indította útjára az Orszá
gos Rabbiképzö Intézet hétfőn azokat a 
fiatal papokat, akik tanulmányaik s'keres 
befejezése után elindulnak hirdetni a Tant 
elindulnak ápolni, támogatni a lelkeket, 
tudást adni ott. ahol kevés a tudás és 
erőt adni ott ahol kevés az erő.

Roskadásig töltötte meg a Rabbisze
minárium dísztermét az avatás előkelő 
közönsége, melynek soraiban ott láttuk

SEL PESZACH CUKOR
az orthodox hechserre reflektáló 

hithű hazai zsidóság részére 
ez évben is

Központi Irodánk irányítása mellett 
készült. Ezt a felragasztott

A cukor gyártása ez évben is a Selypi 
Cukorgyár R.-T.-nál (Budapest, V., 
Zrinyi-utca 14.) történt,Silberstein Dávid 
váci főrabbi vallási főfelügyelete alatt. 
Központi Bizottságunk Rabbikollé
giumának vallási döntése szerint: 
az orthodox hívek csak olyan 
kereskedőknél szerezhetik be SEL 
PESZACH CUKOR szükségletüket, 
akik üzletükben kizárólag ezen 
központi felügyelet alatt készült 
cukrot árusítanak, nehogy az eset
leges elcserélésböl vagy összekeve
redésből v a 11 á a i tilalomszegések 

keletkezhessenek. 

többek között a kultuszminisztérium kép
viseletében Prodán János miniszteri ta
nácsost, a szeminárium vezérlőbizottsága 
tagjainak sorából Wertheimer /ódolfot, a 
Chevra részéről Krámer Miksa kormány- 
fötaaácsos, elnököt, az Orsz. Izr. irodá
ból Bakonyi László dr. főtitkárt, az Orsz 
Izr. Tanítóképző vezetőségéből dr. Szé
niére Samu igazgatót és a rabbikar igen 
sok tagját.

A Magyar Hiszekegy eléneklése után 
Abrahámsohn Manó művészi éneke kö
vetkezett, majd dr. Büchler Sándor egye
temi mag’ tanár, keszthelyi főrabbi, a 
vizsgálóbizottság elnöke vázolta a íel- 
avatandók előtt a hivatást, mely reájuk 
vár és melynek betöltése ma fokozott 
feladatokat ró mindazokra, akik a lelkek 
vezetésére vállalkoznak. A végzett nö
vendékek nevében dr. Salgó László vá 
laszolt a beszédre, majd dr. Guttmami Mi
hály rektor felavatta az új papokat. A 
Hymnus hangjaival ért végett az ünne
pély.

Különös érdekessége e mostani rabbi
avatásnak. hogy a felavatottak sorában 
ott van dr. Kohn Zoltán az izr. fiúgimná
zium kitűnő fiatal tanára, aki tanári ok
levele mellé most a rabbioklevclct is 
megszerezte és akitől igen sokat vár a 
zsidó hitélet. Dr. Weinberger Mózes az 
új kolozsvári főrabbi. Dr. Fábián Tibor 
Fábián Ferenc debreceni statusquo hit
községi főtitkárnak, Dr. Salgó László, 
Salgó Józsefnek, a Pesti Chevra Kadisa 

temetö-főgondnokának fia. A további négy 
felavatott rabbi: Dr. László István. Dr. 
Rosenblunt Manó, Dr. Wachs Aladár és 
Dr. WassermatMt Jenő.

1935. évi dátummal 
jelzett vignetták tanúsítják.

Budapest, 1935. évi március havában.
A magyarországi autonóm orthodox 

izreetita hitfelekezet 
KÖZPONTI IRODÁJA 

(Budapest, VI., Eőtvös-utca 19. szám )
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A kabbala lényege és története
Irta: Dr. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi

II.
Bizonyára a titkos tudományra céloz 

a Talmudnak ezen közlése is: Arbóó nich- 
neszu lepardész: Be.n Azaj, Ben Zóma, 
Ve-Achér verabbi Akiba. Négyen mentek 
be a kertbe. Az első odatekintett és 
meghalt, a másodiknak az elméje (hábo
rodott meg. Áchér (vagyis Elisa *b.  Abuja) 
letarolta ez isteni növényeket. Csak R. 
Akiba ment be békével és jött ki béké
vel. A kert az értelmünk határait túllépő 
titokzatosk érdésekbe való behatolást je
lenti. mely az egyiknek az életébe ke
rül. a másik elveszti az eszét, a harma
dikat atheistává teszi. Csak a harmóni- 
ktis lélek kerül ki sértetlenül belőle. De 
hogy mi volt a földöntúli töprengés 
tárgya, a titkos mély és végtelen, a cso
dálatos és a misztikus kérdés, arról hall
gat a Talmud.

Az esszéusokról Josefus írja, hogy a 
Misteriumot mily gondosan megőrizték 
és a titkos iratokat, amelyeket ők ősré
gieknek ismertek el.

A gnosztikusok is a titkos tudomá
nyokkal foglalkoztak. A nevük: a meg
ismeréssel foglalkozók. De 'hogy mit kel
lett megismerniük, arról nem szól a kró
nika. Mindenesetre valami a közönséges 
ész határait túlhaladó, csak kevesek ál
tal felfogható titokzatos metafizikai kér
dések ismerete varázsolta őket e megje
lölés hordozóivá. Egyébként a filozófiá
nak egyes megállapításait csak egy lépés 
választja el a kabbalától, úgy, hogy pl. 
egy későbbi -férfiúról, Ibn Latifról azt 
mondják, .hogy egyik lábával a filozófia, 
a másikkal pedig a Kabbala talaján állott.

Ig.v hát a Talmud kabbala-anyaga nem 
ngy, de igen becses és mondhatni alap
vető munkálat, mert hiszen a Talmud le
zárása után kb. 500-ban, a gáohi korszak 
kabbalisztikus kérdései, valamint mond- 
hatnók, az egész misztika lényegében 
Isten és a világ, tehát a trónszekér és a 
teremtés műve körül forgott. És valóban 
az összes kabbalisták eleinte a „Széfer 
Jecira” a teremtés könyve tanulmányo
zása és kommentálása útján próbálták ki 
talentumukat. Ez a munka a 7. és a 9. 
század között keletkezett és amint meg
jegyzik róla, pytagorizál, vagyis Pytago- 
ras nyomdokain halad. Mindenesetre dió
héjban megvannak már benne a kabbalát 
foglalkoztató kérdések és ámbár miSna 
alakjában van megírva, mégis arra van 
hivatva, mint a későbbi kabbala művei, 
amelyek legtöbbikének szerzője a Misna 
és a Goinára fölsöleges, sőt káros voltát 
hirdetik, ámbár mondhatni, hogy mind
nyájan előbb a Talmud emlőin nevelked
tek föl. tehát igazolódik Jesajás próféta 
tragikus feljajdulása: „Bénim gidati 

veraumamti, vöhém _poséu bi.” Gyerme
keket neveltem fel és magasítottam föl, 
de ök elpártoltak tőlem.

A kabbalát illetőleg valóban a filozófia 
és a talmudizmus közötti harcban egy 
harmadiknak a győzelme nyilvánul meg. 
De mégis egyk isse szigorú kritikát mond 
róla Kecskeméti Lipót kitűnő müvében: 
Egy zsidó vallás van-e, több-e. Itt azt 
mondja róla: , Hogy meg tudta hódítani 
a 1 almudizmust! Valahogyan*  ma is igéze
tében tartja, pedig messze esik tőle, 
messzebb, mint a legradikálisabb tudo
mányos teológia. Valami .hybrid alakulat. 
Formájában filozófia, alakjában meg az 
abszolút tudománytalanság. A zsidó 
Arisztotelizmus ellen kitámadó zsidó pla
tonizmusnak mondhatnék, ha költöisége 
nem torzulna bele irtózatos babonáiba.” 
Csodálatos, hogy a kitűnő főrabbi nem 
talál enyhítő körülményt a kabbala tudo-

Nussbaum megint 
jóban lesz az Úristennel

Irta: Rosenáhné, Belir Blanka
Nussbaum Izidor készülődött az ün

nepre. A iRos Hasónóval az ember más
ként van, mint a többi ünneppel. Azokat 
könnyű, vidám szívvel várja, hogy kipi
henje a hétköznapok szürke örömtelen- 
ségét és hozzájusson Ínyenc falatjaihoz, 
melyeknek az ünnep ad külön jelentősé
get.

Ám zsidó újév és hosszúnap körül 
vegyes érzelmek töltik a hívők szívét. 
Egyfelől az öröm, hogy felszabadulnak 
vétkeik alól, úgyszólván újjászületnek, 
másrészt a félelmes szorongás: mi hatá- 
roztatott róluk az égi pecsétes főkönyv
ben.

Az örökké tréfás Nussbaum a belső 
láztól valósággal didergett, mikor a hű
vös, harmatos reggeleken kezeit egymás
hoz dörzsölve ment a szliciiosz imára. 
Haragosaival, .ha ugyan voltak, jóelőre ki- 

ÖHusvétva
minden zsidó háziasszony kávéhoz kávéhoz csakis

I
 hDB MUNNH

cikóriát használjon, amely két orth. rabbiság hechser- 
jéve van ellátva. Gyártja:

h Fodor Jakab és Társa
n BUDAPEST X., MAGLÓDI ÚT «. SZÁM.
H Kapható minden fiiszeriizletben !

mányára, amikor el kell ismerni, hogy 
azt mindenkor a zsidónak a miszticizmus 
iránti haalamán kívül a korszak szomorú 
hangulata szülte. Ha a narkotikumok ár
tanak a szervezetnek, akkor nemcsak az 
orvosságot, hanem a betegséget is meg 
kellene szüntetni.

Mindenesetre a Széfer Jecira a gnózis
sal szemben, mely az új kereszténység 
által is nagyban műveltetett és a zsidó
ságnak idegen motívumokat hozott létre 
a gondolkodás mezején, mint üdítő ellen
szer hatott. Mert ez a könyv tanította egy 
egyetlen Istennek a létezését olyan dol
gok által, amelyekben egyrészt többféle
ség és sokaság, másrészt egység és 'har
mónia uralkodik, ez a megegyezés csak 
attól az *Egytől  származhatik, aki őket 
készítette. „Mindenki igyekezett azután 
kommentálni a Széfer Jecirát, aki a val
lásfilozófia, vagy a kabbala mezején 
szántani akart. A könyvet R. Akibának, 
sőt Abra'hámnak tulajdonították és igy a 
spekulatív kabbalának alapját képezte.

békült és minden vallási szabványt jó- 
eleve betartott. Mert ott, ahol számon 
kérik cselekedeteinket, bizonyára elköny
velik azt, hogy a Nussbaum Izidor, ha 
gyarló ember is, de magába szállt és 
idejekorán rendbeszedte szénáját, hogy 
gáncs ne érhesse. Talán azt is javára ír
ják, hogy embertársait tréfáival megne
vetteti. A jókedve röpke perceiben me
nekülni kénytelen a gond és a lélek pil
lanatokra felüdül. Nussbaum határozot
tan számított ebbeli érdemeire.

Ros Hasónó első délelőttié buzgó 
imádsággal telt el és a kitűnő ebéd után 
Nussbaum teleszórta zsebét a maradék 
kalácsmorzsákkal és a többiekhez csat
lakozva, a Dunához sétált, hogy előírás 
szerint, zsebeiből a morzsákat a vízhe- 
szórva, mondja: Antilyen nyomtalanul 
tűnnek el ezek a vízben, úgy tűnjön el 
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testemnek és lelkemnek minden vétke 
mellőlem.

Nussbaum Izidor nagyban szórta a 
morzsákat, mikor a part egy benyulásá- 
nál szembekerült a szeplős Berelevel, ki 
kissé gondterhes arccal szórta jelképes 
vétkeit a vízbe.

Nussbaum szíve körül hirtelen valami 
nyomást érzett. A Berele szeplői úgy vi
lágítottak feléje, mint a hófehér lángpal
losa. Remegő kezekkel kotorászott zse
beiben maradék morzsákért, hogy jóvá 
nem tett bűnét a Dunába vesse, de a 
morzsáknak egyszeriben nyomaveszett.

Nussbaumnak verejtékes lett a hom
loka. Hogyan is feledhette el a Berelet 
megkövetni azért az ostoba tréfáért?

Az év elején történt, azért feledkezett 
meg róla. A szeplős Berelenek akkor 
született a harmadik leánya, és az Úristen 
úgylátszik megszánta érte és küldött neki 
az osztálysorsjátékon egy ezerpengős 
nyereményt. A szeplős Berele, ki eddig 
targoncán fuvarozta be a hajóról az uta
zók mintakofferjeit, -elkábult a váratlan 
szerencsétől -és az őt környező hívek 
előtt bejelentette, hogy teherautófuvaro- 
zásba kezd és lesz ö olyan „balbósz”, 
mint akárki.

Nussbaum Izidor ekkor odaszólt neki: 
A feleséged úgyis gyerekágyat fekszik, 
gyere, ha tudsz, ma este -hozzánk vacso
rára. ■

A Berelenek tátva maradt a szája a 
meglepetéstől. A Fuchs Simon pedig gú
nyolódva mondta:

— Hogyan jönne a Berele? Hiszen hét 
órakor a hajónál -fog várni a targoncával.

Berele csak magában nevetett. Ö ne 
tudna jönni, ha az Izidorhoz hivatalos va
csorára? Egész Pákozdot felverte a meg
hívással és tekintélye legalább is annyira 
megnőtt, mint amikor megütötte a nyere
ményt.

Nussbaum pedig azt mondta a felesé
gének: — Ma este hét órakor lefekszünk 
és bárki kopog nem nyitunk ajtót. Ma 
est-e népszavazás van, s nem akarom az 
ívet aláírni. Arról van szó. hol állítsák 
fel a zsidó Összetartás szobrát. Tudod, 
ez az a híres zsidó összetartás, amit a 
keresztények mindig a szemünkre vet
nek. Ha nem arra szavazok, hogy Buda
pesten állítsák fel, -hazaáruló leszek. De 
ha Budapest mellett szavazok, összeve
szek az összes Rothsdhildokkal, akik azt 
akarják, hogy az ö országuk fővárosában

Orth. kóser noo Síp fűszeráruk
Macesz, tej, bor stb.

a legolcsóbb napi áron házhoz szállítva, 
Vidéki rendelést elfogadok.

Brünn utóda ENGLÁNDER
Budapest, VIII , Karpfenstein u 1 
Telefon: 30-9-24. Fiók: Népszínház u. 22 
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állítsák fel a szobrot. Csak nem fogok 
Rothschildékkal összeveszni!

Sára asszony belenyugodott a korai le
fekvésbe. A világért sem akarta, hogy 
az ö Izidorja a Rothscíiildokkal haragba 
keveredjék.

Erre a kis csalafintaságra azért volt 
Nussbaumnak szükiisége. mert a jólelkű 
Sára asszony semmiért sem hagyta 
volna, hogy a szeplős Berelet ilyen csú
nyán megtréfálják, ki félórát is kopogott 
a bezárt kapun a pákozdiak hahotája kö
zött.

Másnap Nussbaum ártatlan arccal 
mondta Berelenek: — Hiszen megmond
tam: jöjjön vacsorára, ha tud.

Bizonyos, hogy Berele új vállalkozá
sának -nem volt hasznára a Nussbaum 
tréfája. Szemébe nevettek, lia ajánlkozni 
jött, pedig egy .helyiséget is bérelt a lá
dák beraktározására. mely üresen táton
gott. Bizonyára azért dobálta olyan gond
terhesen morzsáit a Dunába Berele.

- Holnap felhívatom a Tórához mai
imnak — tűnődött magában szorongva 
Nussbaum, de menten -elvetette. — Azt 
fogják hinni, hogy ismét meg akarom tré
fálni.

Nussbaum haza-menet belekarolt a fél
kezű Chájimbá, kit a szegényházban 
ápoltak, de az félkezével elhárította és 
kitért előle. — Nem jó nagy urakkal egy 
tálból cseresznyét enni, Nussbaum úr, a 
végén rajtam nevet majd egész Pákozd.

Izidor pedig egy cseppet sem volt tré
fálkozó kedvében. Megdöbbent. Ez a jó
tette sem sikerült. Pedig meg akarta tisz
telni a félkezű Chájimot.

Igaz, hogy tréfáival senkit sem kímélt. 
Még az Úristennel is mókázott. Nem 
mon-dta-e vagy féléve: — Biztos, hogy a 
Scihwartzot fogják hitközségi -elnökké vá
lasztani, mert annak az Úristen a sógora.

És magyarázatul hozzátette: - Az 
Úristen elvette a húgát.

Vagy nem mon-dta-e a múltkor a pa
naszkodó pákozdiaknak: — Hagyjátok, 
ott fent az égben is rosszul mehetnek az 
üzletek. Az Úristennek sem lehet valami 
sokja, inért az -egyiknek ad. a másiktól 
meg elveszi.

Igen, mindezt és még sok egyebet is 
mondott a Nussbaum és lehet, hogy el
fordult tőle az Isten kegye. Az ünnepi 
ebéd igen megfeküdte a gyomrát, alig 
jutott lélekzethez. De Izidor ebben is Is
ten haragját látta, úgy lépdelt, mintha 
ködfel-höben járna. Lehet, hogy imái már 
fel sem jutnak az Egekig. Megrekednek 
körülötte, hiába mondja nagy áhítattal: 
Atyánk. Királyunk, könyörülj rajtunk.

Csak legalább ki ne fogytak volna 
zsebéből a morzsák, mielőtt a Berelet 
meglátta. Akkor talán megszabadulhatott 
volna ettől a vétkétől. De nem. Sok az 
ő bűne, még a kamarában álló nagy ládá

ban sem férnének el.
Nussbaum töpreng. Hogy volna, ha 

vétkeit képletesen ebbe a ládába ih-aji- 
gálná és a ládát a Berele raktárába kül
dené letétbe? És fizetne érte raktározási 
illetéket és felsegítené, divatba hozná a 
Berelet?

Nussbaum úgy érezte, mintha a köd 
engedne körülötte és már valamivel sza
badabban 1-élekzene. Az ünnep másnapján 
kettőzött áhítattal fohászkodott, noha 
nem volt benne bizonyos, imái eljutnak-e 
az Úr színe -elé.

Ünnep után a Berele üres raktára kez
dett megtelödni a Nussbaum Izidor ládái
val. iM-e-rt nemcsak azt a bizonyos nagy 
ládát küldte át Nussbaum. Annyira meg
könnyebbült, mikor az elsőt -elhelyezte, 
hogy fontoskodó arccal mindig újabb és 
újabb küldemény sorakozott az első 
mellé, hirdetvén Berele üzleti megbíz-ha 
tóságát.

Hosszúnap -előtt a hosszú Stern meg
kérdezte Nussbaumot: — Igaz, hogy 
maga a Berelenek titkos társa?

Izidor titokzatosan mosolygott, mely 
mosoly azonban nem hatott sem tréfa, 
sem cáfolat gyanánt.

És ez a mosoly talpra állította Bere
let. ahogyan a múltkori kacagás meg
fosztotta -hitelétől.

Nussbaum érezte, hogy lelke lassan 
felszabadul valami nagy, teher , alól .és 
-hogy hosszúnapkor az imái egész bizto
san fel fognak hatolni az Egekig, mert 
megtalálta a módját, hogy lev-ezekelje a 
Berelevel szentben elkövetett bűnét.

Attól nem félt már, hogy az Úristen 
neheztelni találna, amiért a nevét tréfával 
kapcsolatban vette a szájára. Mert Isten 
nagy és könyörületes, elfeledi, amit ellene 
vétettünk, csak azt nem bocsájtia meg, 
amit felebarátunk ellen elkövetünk.

— Müvészest. A M1KÉFE Székely 
Bertalan Jótékonysági Asztaltársaság 
vasárnapi művészestélye a várakozáso
kat is felülmúló sikert eredményezett. A 
közreműködők: Bállá Erzsébet, Fodor 
Éva. Gerő Tamás, Gráf Edit, Gráf Gyuri, 
Kalmár Alfréd, Kéri Sándor, Kraszner 
Kató, Nemes György, Révész György, 
dr. Révész Sándor, Sátor Tamás, Schnei- 
der Hedvig. Sorger András, Sugár Baba, 
Pesti Zsuzsi, Walkó Mucii és Walkó Vik
tor. Az est jövedelme a M1KÉFE növen
dékei felruházásának céljait szolgálta.
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Kisázsia i n a plótöredék
Irta : Kunos Ignáczdr, egyetemi tanár

Az. 1890-ik év tavasza ott virított rám 
a távoli Tzmidben a teres Kisázsia egyik 
virágszoro városkájában. Az épülés alatt 
álló vasúti vonalak innen indultak vi
lággá; nép- és nyelvkutató utamat is in
nen. e szintörök helységből akartam meg
indítani.

Sztambulból már vasúton juthattam 
el ..'5^?- a örcg Oszmán pasának, az 
eltörökösödött magyar emigránsnak ba
ráti társaságában. F.jub pasa volt az. iz- 
midi kerület nagyhatalmit válija akinek 
írásbeli engedélye né'kül senki fia sem 
indulhattott útnak, befelé Kisázsiába A 
környék cserkeszei egyre inkább veszé
lyeztették a vasúti munkálatok rendjét, 
még inkább a vállalkozók személv- és 
vagyon-biztonságát és a válli. akit Oszmán 
pasa társaságában kerestem fel. minden
képen azon fáradozott, hogy kedvemet 
vegye és hogy a tervbe vett utamtól 
visszrettentsen.

Már-már azon volt, hogy megtagadja 
kérelmemet és hogy visszziszármaztat 
Sztambulba, a szultáni hatalom védelme 
alá. amikor egy előkelő formájú frenk 
embert, vagyis egy, európait jelentenek 
be nála. A kettényílt ajtón egv nyurgára 
nőtt, germán! képű tudós nyitott be az 
arany czirádás fogadó terembe, kísére
tében egy formaruhás török ifjú Ékes 
nyelven .adjlák elő abbéli kérelmüket, 
hogy tanulmány céljából Kisázsiába akar
nak utazni ők is. Forchheimer volt a 
hosszúra nőtt német tudósnak a neve; a 
török kormány megbízásából már egv éve 
tanárkodik a sztambuli mérnöki főisko
lán és azt a megbízást kapta, hogv az 
épülőben levő izmid—angorai vonalat, 
műszaki és helyrajzi szempontból meg
szemlélje. Kísérője Huluszi efendi volt, 
intézetbeli tanársegédje és a tanári elő
adásainak török nyelvi áttolmácsolója. 
Megértő tekintetet vetett ránk a váli, 
legott összeismertetett bennünket és ültő 
helyünkben mindjárt el is határoztuk 
mert már a váli sem ellenezte többé, 
hogy együttesen indulunk útnak. Három
nak könnyebb lesz, mint egynek — gon
dolta magában. Allah és egy zablige (lo
vascsendőr) oltalmába ajánlott bennün
ket és egy hivatalos írást is átnyújtván, 
elbúcsúzkocött tőlünk. figyelmünkbe 
ajánlván a cserkeszekben rejlő veszedel
meket. Egy tatár szekeressel is egyez
ségre léptünk, szűk és kényelmetlen bel
sejében úgy, ahogy elhelyezkedtünk és 
késedelem nélkül lendültünk neki a döcö
gős útnak-

Még jóformán egy órányi időt se ha
ladtunk előre, amikor a vasúti vonal irá
nyában, a már kiépített sínpáron egy
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tresszin robog el mellettünk, raita egv 
európai külsejű úriember, mellette két 
markos török legény, akik gyors mozeú- 
latokkal hajtották a négy vaskerekü úti
alkalmatosságot. A tresszinen ülő úr. 
amint megpillantott bennünket, megállítja 
a gépét és szóba ereszkedik velünk A 
vasúti vonal egyik mérnökének mutatja 
be magát és amint megtudta, hogy mi 
pedig a török kormánynak vagyunk aján- 
iottai. legott rendelkezésükre bocsátja a 
tresszint, hogy Balabánon át egv Sza- 
bandSa nevű helységig, ameddig sínek 
voltak már lerakva, folytathassuk utun
kat. Nagy örvendezéssel bújtunk elő ké
nyelmetlen kondinkból és a fürgébb iá- 
íásu tresszinen helyezkedtünk el. meg
hagyván tatárunknak, hogy estéig utolér
jen bennünket. Hatan foglaltunk helvet a 
kényelmesebb és levegősebb négy kerekű 
kocsin, előttünk az őrködő zablige lova
golt, kezében lövésre kész fegyvere, úgy 
robogtunk át a cserkeszek lakta nagy’ 
izmidi térségen. Félnap és kerekezés után 
a szabandsi tó kékbe játszó tükre csil- 
lámlott fel előttünk. Vendéglátó mérnö
künknek egy tó széli kis helységben volt 
az állomása, francia szeretetreméltósággal 
invitált bennünket szerény kis lakásába, 
és olajbogyóból, szárított halból meg sajt 
félékből álló estebéódel búcsúzkodott ©1 
tőlünk. Tatár szekerünkre, mely időköz
ben utóiért bennünket ismét felszálltunk 
és derűs kedvvel indultunk neki az egyre 
emelkedő ismeretlen területekre.

Jó későre járt az idő. éjfél körül le
hetett, amikor megérkeztünk egv község
eié. egy nehány faviskóból álló cserke
szek lakta faluba. Vendéglőnek, vagy 
karaván-szerájnak se híre se hamva. Mit 
tehettünk egyebet, tanácstalanul gub
basztottunk a vak homályosságban. Síri 
csend körülöttünk csak itt-ott vakkan- 
tott egyet egy-egy’ sakál kutya. A fegyve
res zaplije szó nélkül állott odébb, leszol
gálta az egy napra valót. Szekerünk is 
ott hagyott bennünket, visszafelé igyeke
zett. szükebb hazája otthonába. Ott á’l- 
tunk szép hármasban egvmagunkba. 
Éhesek voltunk, fáradtak is és a hirtele- 
i.ül neki hüvösödött időőjárás a török 
nép áldása, az eső is kerülgetni kezdett 
Hubuszi efendli, az óvatos diák, mécsest 
gyújtott és amint csetlünk-botlunk a he
pehupás úton, egyszerre csak egv fák kö
zött rejtőzködő házikóból némi pislán, 
kóló világosság kezd elénk derengni. Kö- 
zelebbre merészkedünk és már-már némi 
hangfoszlányok csiklandozzák füleinket 

_  Német szókat hallok — kurjant 
egyet a germán.

Oda hegyeződnek az én füleim is, 
több fül többet hall, gondolván magam
ban.

— De bizony, hogy magyar szót hal
lok — kiáltozok nagy örömömben.

A jámbor Huluszinak mosolygásra 
gömbölyödik az arca és csendes, nyugodt 
hangon mondja:

— Törökül beszélgetnek odabent, 
törökül-

Némi habozás után még közelebbre. 
egész az ajttó elé merészkedtünk és mert 
a német továbbra is csak német szókat 
hallott, én meg magyar szóra akár meg 
is esküdtein volna. Hulúszi pedig nem 
különben a törökre, egyet gondoltunk 
mindhárman és nagy merészen benyitunk

Megjelent
dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi fő
rabbi új hatalmas munkája, az „Ezsa- 
jás”. Ebben az új háromkötetes művé
ben a bölcs és tudós pap folytatja azt a 
mélyenszántó magyarázó és életrekeltő 
munkát, mellyel a próféták tanítását 
igyekszik közelhozni a mai ember gon
dolavilágához. A ..Jeremiás” három kö
tete után immár Ezsajás próféta egyé
niségét és eszméit kelti életre a prófétai 
lelkű nagyváradi pap. A munka, mely a 
nagyváradi hitközség kiadásában jelent 
meg, legközelebb könyvárusi forgalom
ba kerül Budapesten is. Részletes mél
tatására még visszatérünk.

a házba, egy- gyengén kivilágított és em- 
berfé’lékkel jtele helyiségbe, ételek állott 
gőzébe, italok savanykás illatába.

— Guten abencJ, meine Herren _  ki
áltja el a német.

— Jó estét urak — harsog az én sza
vam-

— Aksamlar nojr — rebegi szelíden a 
török.

Még jóformán szét se nézhettünk em
bert az emberből ki Se hámozhattunk, 
amikor harsány hangon rikoltoz a német; 
„Grüss Gott“, a magyar ..Isten hozta’4, 
és a török „Hős geldin-4. Olyan egetverő 
örömmel, olyan hurrázással fogadnak ben
nünket, mintha csak miránk várakoztak 
volna. Nem kisebb volt persze a mi örö
münk se.

A munkában levő kisázsiai vasutak 
emeberci voltak megannyian. mérnökök, 
rajzolók, vállalkozók; német is akadt 
köztük szép számmal, magvar is. meg 
török is. Csocíaszámba ment a hirtelenjé
ben való közzéjük toppanásunk és mert 
a német tanár jöveteléről a központi igaz
gatóság már eleve értesítette őket, csa
pongó erővel tört ki belőlük a lelkes ör
vendezés. Magyar szakácsnő főztie csil
lapította éhségüket, kisázsiai fanvar bor 
a szomjúságukat és vidám tereferélés. ri
csaj koc.ó zenebonálás zaja verte fel a 
kisázsiai hold világtalan este mélabús 
csendjét.

Másfél hónagig tartó utazgatás, hol 
gyalogszerrel, hol lóháton, hol teve-kara
vánokhoz csatlakozva, másfél hónapos 
együtt élés és együttes küszködés, váltak 
immár a messze múltnak emlékeivé. Hol 
én maradtam cl tőlük, a német tanártól 
és segédjétől, hogy nyelvi tudásaimat az 
ő érdekköreiken kivül eső területeken 
folytassam, hol meg ők hagytak cl en
gem, hogy a vasúti vonal helyrajzi sajá
tosságait vehessék szemügyre. És mind
annyiszor örvendezve kerültünk ismét 
össze és amikor utazásunk szerencsés be
fejeztével a zöld szín pompájában viruló
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Brusszát, a törökség dicsőséges múltú 
fővárosát p.Rántották meg sóváirgó sze
meink, baráti kézszorítássad . köszöntöt
tük egymást, derűs pihenésié szánván egy 
két napunkat.

Mucianíiában, Brussza tengeri kikötő
jében szálltunk hajóra, hogy a cs.ndes 
vizű Márvány-tengeren élvezzük a test: 
és lelki megpihenés jól eső nyugvását és 
a sztambuli viszontlátás igézetes örömét. 
A német tanár rövidesen visszautazóban 
volt hazájába, egy németországi egyetemi 
városba és már ,a galatai k kötő előtt bú- 
csúzkodtunk el egymástól-

—„Grüss Gott**  — szólt meghatódot- 
tan a német.

— „Isten vele’* — viszonoztam jó 
szívvel.

A török peóg. a jámbor Huluszi 
efendi, egy közeli minaretre függesztvén 
tekintetét, „Aii'lah ömürler versirr’-ncl 
fejezte ki baráti érzelmeit.

*
Az 1910-ik év tavasza ott virított rám. 

a világzajgásoktól örökké izzó és nyüzsgő 
Sztambulban, a perai városrész ciprusok 
övezte együk magaslatán. Húsz esztendő
nek tova röppenő emlékei zsibongtak 
bennem és szállongtak kisázsiai térségek 
felé, most már vasúton is megközelít
hető vadonjaiba.

Ezúttal, mint a Magyar Keleti Aka
démia vezetője, intézetünk hallgatóival 
jártuk á balkán országok keletjét, utolsó, 
nak liagyván a legelsőt, a sztambuli vi- 
lágliüneményességnek nylelvi, néprajzi és 
gazdasági érdekességeit. Mint minden év
ben, ezúttal is felénk sugárzott a szul
táni vendéglátás keleti pompájú figyelme 
és sztambuli tanúlmányútunk befejezése 
alkalmából, egy társasvacsora keretében 
éihajtott bennünket üdvözöni. Az euró
paiak lakta városrész egyik előkelő szál
lójában várt reánk a fejedelmi teríték és 
amikor az ünnepire díszített asztalnál 
helyet foglaltunk, mellettem az igaz
gatói szék mellett, üresen hagytak egy 
másik karosszéket.

A(Jott jelre helyet foglaltunk miköz
ben a török társadalom előkelőségei, 
szinte szembetűnő tiszteletadással köszön
töttek egy belépő urat, akit mellém, az 
eleddig gazdátlan helyre ültettek A szo
kásos „szelám“ szóval és iobb kezünket 
homlokunkra majd szivünk tálára illeszt
vén, a legmélyebb fej hajtással üdvözöl
tük egymást és amint egymásba kapcso
lói.nak tekinteteink, szinte szó nélkül me
redünk egymásra.. Majd mosolyog (gyet 
s csendes, nyugodt hangon Szól:

- Ugyebár Kunos bejt üdvözölhetem 
benned. egykori kisázsiai barátomat és 
u?i társamat?

— Ugyebár — válaszoltam lelken
dezve, — te meg a mérnök-növendék 
Huluszi efendi vagy?

Mély Szeretettel szorongattuk egymás 
kezét, meghatott szívvel örvendeztünk a 
hirtelen váratlan viszontlátáson és a 
messze múltak elmosódó emlékei sor iá
ban elevenednek előttünk valóra

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

A KRAUSZ PENZIÓBAN 
Budapest, I., Torbágyi-ut 1í2 szám.

 Telefon: 65-2-75.

Majd kezdetét vette a lakoma és csak 
szakadozottan beszélgethettünk < gymás- 
sal.

— Ugyebár — szólal meg Huluszi, 
rövid szünet után — a magyar Keleti 
Akadémia igazgatóját üdvözö hétéin ben
ned? Allah kegyelme feléd fordult, bi
zonyára rá is szolgálták Masallah. Mas
allah.

— Hát te belőled, Huszuli barátom, 
mi lett? Amint látom te is szépen halad
tál előre.

— Valóban — feleli, Allah kegyelme 
fordult felém is. Nagyszerényen elmo
solyogja magát és szokott csendes, nyu
godt hangján folytatja:

— l’ad'.sah urunk jóvoltából ,a keres- 
kcőelmi ügyek minisztere vagyok és az 
én személyemet érte e megt’sztelö meg
bízás, hogy hatalmas uram nevében én 
üdvözöljelek benneteket, magvar testvé
reinket

— Masallah. masallah — tört ki be
lőlem a meglepetés öröme. _  Allah ke
gyelme fordult feléd valóban.

Emelkedett hangulatban folyt az ün
nepi lakoma, a török—magyar művelő
dési és gazdasági kapcsolatok megterem
tésének szükségességét hangoztatván, úgy 
török, mint magyar részről.

— Hát a mi németünkkel mi van ? — 
kérdem a pasává és miniszterré lett 
H uluszint ?

Megint estik /elmosolyodik, vállamra 
teszi kezet és csendes, nyugodt hangján 
feleli:

— Azonnal ujeg fogod tudni, ha k'bi- 
rod egy percnyi türelemmel.

Asztalbontás után karon fog a minisz
ter és bevezet az étkező mellett levő má
sik nagy terembe, ahol a szálló vendégei 
társalogni és feketézni szoktak. És alig 
hogy benyitunk, egy asztalka mellől fel
ugrik és elénk toppan a mi harmadik 
volt útitársunk, a német.

— Forchheimer ur — mond i a a mi
niszter, csendeskésen mosolyogva _  egye,
térni tanár Németországban. Ezúttal én 
hívtam meg hozzánk egy iskolai eszten
dőre. hogy a mai nemzedék is tanuljon 
tőle.

Együvé kerültünk hát megint, húsz 
év előtti bajtársak és sorra hozakodtunk 
(lő kisázsiai utazásunk hol derűs, hol 
ügyes-baj<>s emlékeivel.

— Az anatóliai vasutak már régóta 
járják a vdágművelőciés újait és most is 
azon fáradozunk, hogy tovább építsük 
ki őket, lehetőleg egész Bagdadig __ fej
tegeti nagybüszkén Huluszi, a miniszter.

— Nénu-t képzettséggel és német szor
galommal — vág szavába a német pro
fesszor — még a lehetetlen is lehetővé 
válik. Megmutattuk ezt az izmid—ango
lai vonalon is, mely szinte a német erő 
munkája.

— Voltak ott jócskán magyar mérnö
kök és magyar munkások is. akik dereka
san állták meg helyüket — felelem cs 
már-már kezdődnének régi évelődéseink 
a professzorral, most is ép olv fiatalos 
hévvel dicsőítette a német arravalóságot 
és rátermettséget, mint annak előtte, ab
ban a kisázsiai cserkesz lebúiban

Az egyre mosolygó miniszter, az ő 
csendes cs nyugodt hangjával nékít ki 
bennünket, megadván a németnek, ami a 
németé és a magyarnak is ami a ma
gyaré.

A német professzornak már-már le- 
elobeii volt az egy esztendőre szóló meg- 
hívatása. visszakészülődött hazájába. az 
egyetemi városba. Más napra már mi is 

hazatérőben voltunk és meleg kézszorí
tás és búcsúzkodás közben, mintha mind
hármunk szive azt a kérdést dobbantotta 
volna meg bennünk, hogy fogunk-e még. 
ezúttal harmadszorra találkozni és fo
gunk-e. ismét évődni egymással, hogv né
met szóra figyel-e a fülünk, hogv akár 
magyar szóra esküdhetik-e meg. nem is 
szólva a törökről mely mindannyiszor 
lecsillapított és megbékített bennünket. 
Egyenlőre ezen a három nyelven búcsúz- 
kodtunk el egymástól, szívből jövő han
gon, bajtársi szeretettel.

Hosszú esztendők múltak eil azóta, 
vérzivataros idők viharzottak el felet
tünk. A világ rendije felbomlott, a barát 
ellenségé vált, az ellenség baráttá A ha
za tiság, a nemzetiség szent eszméit vér
sejtek minéműségéből kezdik mcgállaní- 
és faji gyűlölködés válik úrrá a sokat 
megzaklatott lelkeken. Vasutak mérföd- 
vonalai szeldesik immár a kisázsiai va
donok megtermékenyülő vidékeit és a 
csierkesz horda békés szomszédjává lett 
a vasutak mentén letelepült sokszínű 
rokonfai népeknek. Nyugovóra térhetünk 
mi is. német igyekezetnek, magyar törek- 

• vésnek és török újjászületésnek egykori 
lelkes vándorai, messze múltak felé rö
pítvén gondolatainkat. És ui korszara 
készülő békeidőnkben szánté döbbenetes 
hatással sújtott rám egy hír. 'mellvet a vi
lágsajtó ép mostanság röpített nyilvános
ságra. Nem kevesebbről esett benne szó. 
mint hogy német hazájukból és egyetemi 
tanszékükről több zsidó hitű egyetemi 
tanárt ismert tudósokat, tanácsoltak öl. 
közöttük egy Forchheimer nevezetűt is. 
Pusztán azért, mert zsidó szülőktől szár
maztak és jó részük .a zsidó hitet val
lotta magáénak. Kisázsiai kóborlásaim 
eleveneditek előttem valóra. Szinte esz
ményi magasságúvá emelkedett előttem a 
volt ut:társ, a német professzor, aki oly
annyira lelkesedett német hazájáért, a 
német tudományosságért és akiről csak 
most, a világsajtó révén tutam meg. hogy 
•vallására nézve zsidó. Amint hogy ő is. 
csak a magyart, a hazai tudományosság 
egyik szerény művelőjét látta bennem, 
nem pedig hitének társát és osztályosát. 
A világ pedig folyvást forog, az embe
rek pedig művelődve művelőéinek rajta
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