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szekszárdi főrabbi

Sövuósz legkimagaslóbb ünnepe Izra
elnek. Nemcsak azért, mert ekkor nyerte 
el Izrael vallásának alaptanait, hanem 
azért is, mert akkor nyilatkoztatta ki 
magát számára az Örökkévaló fenségé
nek egész teljességében.

Nemcsak a szellem Isten-e, szemben 
a többi népek anyag-isteneivel, hanem 
oktató, törvényadó Isten is, aki életsza
bályokat, útmutatásokat -ad követéinek. 
A fátum Istene ö is, mint voliak az 
ókor legműv-eltebb népének, a görög nép
nek istenei, de nemcsak a fátum, a sors 
Istene Ö. hanem a Tan, a tanítás Is
tene is.

Ha a szináji tanok az évezredek min
dent szétmállasztó ereje ellenére fenn
maradtak, -azt csak annak lehet tulajdo
nítani, hogy isteni tanok, hogy isteni 
szellem lüktet bennük. De Izraelt az 
örökkévaló papi népéül szemelte -ki, 
hogy hirdesse világgá igéit, hogy azok 
az -egész világ kincseivé váljanak.

És Izrael ezt -a feladatát teljesítette 
is, — nemcsak úgy, hogy köréből csak 
kiindult a Tóra fénye, hogy az önmagá
tól tört magának utat a balliit s tévely
gés sötét világába, -hanem, amint a tör
ténetből tudjuk, lelkes, önmegtagadó ak
tivitással szét is hordta azt a pogányok 
országaiban. Végtelen nagy' szolgálatot 
tett 'evvel Izrael a világnak: új alapra 
fektette az emberiség civilizációját s 
kultúráját. Hála ezért nem érte Izraelt,
— nem is számított rá. És egyébként is, 
a népek prófétájául rendelte öt az Isten
— s a próféták nem részesültek elisme
résben, sőt félreismerés s üldözés volt 
rendszerint az ő osztályrészük. De 
előbbre az emberiséget mindig a prófé
ták vitték! A szinaji kinyilatkoztatásnak 
abban rejlik kiváló jelentősége, hogy ak
kor az isteni szellem közvetlenül áradt 
Izrael leikébe.

Ez a szellem örök, az Örökkévaló 
szelleme, örökké fennmaradónak kell te-

Módszerek és sikerek
A vallás szellemének tiszteletéről 

beszélt nemrégiben Hóman Bálint kul
tuszminiszter és arról, hogy a felekezeti 
ellentéteknek nem szabad a társadalom 
egységét megbontaniok. Ezek a szavak 
megnyugvással tölthetnek el mindenkit, 
aki a társadalmi béke zavartalan fenn
tartásában látja az ország nyugodt fej
lődésének legbiztosabb zálogát. A ma
gyar zsidóság is hálával és elismeréssel 
fogadja az ily megnyilatkozásokat, s 
annak az állaimférfiúi szellemnek pél
dáját látja bennük, melynek megrendít- 
hetetlen hite szerint nemcsak egyetlen 
felekezet, de az egész ország is egy ha
talmas építő korszak felemelkedését 
köszönheti.

Am a kultuszminiszter szavai a ma
gyar zsidóságban nemcsak hálát és meg
nyugvást kelthetnek, de el is gondol- 
koztat.hatják egy és más jelenségek felöl. 
A vallás szellemének tiszteletbentartása 
nemcsak ez egyes felekezeteknek egy
más közötti viszonyára, de a felekeze
tek belső életére nézve is elengedhetet
lenül fontos. A béke nemcsak kifelé 
kötelez, de befelé is; a vallás erkölcsi 
cirfékeniek mindenek fölött való tiszte
lete előírja a felekezetek alezetöségének 
helyes magatartását is.

A magyar zsidóság e tekintetben nem 
nyomhat el magában bizonyos nyugta
lanságot. Nem látja azt, hogy egészen 
a vallási és erkölcsi eszmények, meg a 
belső egyetértés és béke kultusza irányí
taná a legnagyobb felkezeti közület ma
gatartását s ez a nyugtalanság annál is 
indokoltabb, mert ugyanez a vezetőség 

hát lennie e szellem önzőjének, legesz
ményibb önzőjének, Izraelnek is. Meg
nyugvást meríthetünk ebből a jelenre s 
bizalmat s reményt a jövőre. A sötétség 
hatalmai ne riasszanak meg bennünket, 
fáraók, Humánok, Tituszok mindig fel
tűntek a történet színterén — s azonkép 

legújabban döntő -befolyást biztosított 
magának az egész ország zsidó feleke
zeti életének irányítására. Szóvá tettük 
a múltkoriban, hogy ennek a vezetőség
nek mily körültekintő gondja volt arra, 
hogy az egész ország zsidósága számára 
készült kiegészítő szabályzatban a maga 
hatáskörének szinte korlátlan súlyt és 
befolyást biztosítson. Arról gondoskoik 
ez a szabályzat, hogy az ország legna
gyobb hitközsége beleszólhasson egyéb 
községek minden ügyébe, egyeseknek 
gazdasági függetlenségére is befolyást 
gyakorolhasson és a maga részére hoz
zájárulást kössön ki a vidék zsidósága 
részéről. A közös országos szervek ré
vén, amelyeknek vezetősége a pesti hit
községével azonos, jóformán minden 
felekezeti ügybe döntő súllyal szólhat 
bele a vezetőség, mely a maga hatalmi 
pozícióját alaposan körülbástyázta. Ar
ról is gondoskodás történt, hogy alá
rendelt vallási szervek, például rabbik, 
ne gyakorolhassanak büntetlenül kriti
kát a világi vezetőcég ügyvitelén. De 
más kérdésekben is, amilyen például a 
zsidó vallásoktatás szellemének megújí
tása. a zsidó ifjúság egzisztenciális 
gondjainak enyhítése, meg a mai zsidó 
élet számtalan kérdésében, melyek val
lási, erkölcsi és társadalmi szempontból 
is ezerszer fontosabbak, mint a Sip- 
utca megtámadhatatlan adminisztratív 
fölénye, nem látunk koncepciókat, nem 
látunk Mézhedésket és terveket, nem 
látunk elszántságot 'és erélyt.

Az elszántság, az erély csak akkor je
lentkezik, mikor a kritika elutasításáról 

le is tűntek — de Izraelt a föld színéről 
elenyészt-etni nem tudták.

Úgy lesz, ahogy a Talmud mondja: 
„Én kol úrnő völóson jöchólin lislót bo
hém — Egy nép s nemzet sem vehet 
erőt Izraelen.” Mert a szellem hordozója 
ö s a Szellem örök. 



ZSIDÓ ÉLET 2

van szó. Mert kritizálni .hiányokat szó- 
vátenni, a becsületes vallási meggyőző
dés és tradicionális községi élet védel
mében szót emelni: ez felségsértés. 
Halljuk a sértődött ellenvetést, hogy 
miért kérjük számon a zsidó fiatalság 
elhelyezkedésének kérdését, hiszen azzal 
foglalkozik a vezetőség és meg is fog 
mindent tenni a megoldás érdekében .. . 
Régóta figyeljük és várjuk, mik ezek az 
intézkedések. Oly hatalmas lendületű 
munkával, amilyennel a hitközségi ve
zetőség egyedül irányító országos pozí
cióját kiépítették, már ebben a kérdés
ben is lehetett volna tenni valamit. 
Ugyanígy más kérdésekben is. S ha 
végignézünk a megoldatlan kérdések 
impozáns során, ha látjuk vallásokta

A berni pör
A „Cion véneinek jegyzőkönyvei” 

című hamisítvány körül keletkezett berni 
pör tárgyalás befejeződött. A pörben 
a védelem részéről megnevezett ellenőrző 
szakértő, Fleischhauer, elkészült szakvé
leményével. Fleischhauer több tárgyalási 
napot betöltő szakvéleménye különös ér
vekkel próbálja alátámasztani a jegyző
könyvek hitelességéről szóló vélekedést. 
Ez a szakértő különben iskolapéldája a 
félművelt kispolgárnak, aki a világhistória 
rejtelmes összefüggéseit rejtett zsidó ha
talom kulisszák mögötti machinációira 
vezeti vissza. Fleischhauer szerint min
dent ez a zsidó titkos kormány tart ke
zében, mindent ennek a keresztény népek 
elleni hatalmi hadjárata magyaráz meg. 
Ez az elmélet persze inkább a pszichi
átria, mint a történettudomány körébe 
tartozik. Fleischhauer egész érvelése ti
pikus példáját mutatja az üldözöttségi 
mánia sajátos logikájának. így szerinte 
a zsidó világuralmi törekvések bizonyí
téka. hogy a Kellogg-paktum meg a fran- 
cia-angol-olasz légvédelmi paktum szer
zője zsidó, meg hogy Joly, akinek „Alvi
lági beszélgetés” című III. Napóleon ellen 
írt munkája a „Jegyzőkönyvek” tulajdon
képpeni forrása, hasonlít Marxhoz. A 
többi szakértők, Baumgartner professzor 
és Loosli hivatalos szakértő angyali tü
relemmel cáfolták sorra a német szakértő 
hóbortos állításait, újra megállapítván, 
hogy zsidó titkos világikormány nincs, 
hogy a baseli cionista kongresszusnak 
nem voltak titkos tanácskozásai, hogy a 
Cion véneinek jegyzőkönyvét Joly köny
véből hamisíttatta a cári titkos rendőr
ség. A bíróság Ítéletében megállapította, 
hogya „jegyzőkönyvek” durva hamisít
vány; Loosli és Baunigartcn szakvéle
ményét elfogadták. FJeischhaucrét elve

tásunk sivár állapotát, a főváros hitköz
ségi életében a valláscrköcsi tartalom 
lassú clsikkadását, a papok helyzetének 
egyre jobban kiütköző erkölcsi félszeg- 
ségcit, akkor bizony nem érzünk sok 
kedvet arra, 'hogy áhítattal hallgassuk a 
hitközségi vacsorák önelégült szónokla
tait. S azok az elérehetetlen magasból 
az engedetlen sajtóra szórt vádak, me
lyek ily vacsorák alkalmával ráncokba 
Vonják a felelősségrevonhatatlan hatal
masságok homlokát, bennünket nem fé
lemlítenek meg. Mi megyünk tovább a 
magunk zsidó lelkiismeretének útján és 
nem görbülünk hódoló alázatra azok 
előtt, akik a vezetésben csak a hatalmat 
érzik, de az igazi feladatok felelősségét 
nem.

tették. A vádlottak közül Theodor 
Fischert 50 frank, Silvió Schnelt 20 frank 
pénzbüntetésre ítélték, a többit bizonyí
tékok hiányában fölmentették. Az indo
kolás szerint az Ítélet azért ilyen enyhe, 
mert a bíróság nem akart „mártírokat 
csinálni”.

V. György angol király 
jubileumát megünnepelte a palesztinai 
zsidóság is. Hálával emlékeztek meg ar
ról, hogy' Anglia V. -György király' ural
kodása alatt tette lehetővé a zsidó nem
zeti otthon felállítását. A jubileum emlé
kére Nazaret mellett, oly helyen, mely 
minden íelekezet előtt nagy jelentőségű, 
erdőt ültetnek s azt V. György' király
ról nevezik el. A király a megemlékezés
nek ezt a módját köszönettel elfogadta.

A cionista-revizionista szakadás 
immár véglegessé vált. A revizionista 
szervezet elhatározta, hogy minden vo
natkozásban minden együttműködést meg
szakít a cionista szervezettel. Tagjai, kik 
eddig személyükben a cionista szerveze
tet is támogathatták, ezentúl semilyen 
formában sem működhetnek együtt az 
általános cionizmussal. Ez a szakadás 
igen szomorú állomása a zsidó nemzeti 
törekvéseknek. A revizionisták teljesen 
arra az útira léptek, amelyen a német 
nemzeti szocializmus halad. Totalitárius 
hatalmi politikát űznek, melynek módsze
rei, elvi álláspontja és még külsőségei is 
a hitleriznuist másolják. (Egyébként meg 
kell állapiam, hogy ennek a zsidó-náci 
mozgalomnak nem német zsidók, hanem 
főleg lengyelek a hordozói.) Most elérték, 
hogy' a palesztinai zsidóság politikailag 
két táborra szakadt. Hogy a palesztinai 
zsidóságnak érdeke-e ez a „győzelem”, 
azt Jabotinsky, Hitler Adolf zsidó után
zója, maga döntheti el legjobban.

A segítség ára
Különös híreket hallunk a Budai 

Chevra tisztújító közgyűlésének kisérő 
jelenségeiről!. Minit jeleztük, a választá
son jelentkezett a Chevra „szanáló* 4 
párt is a maga jelöltjeivel, akik __ a vi
lágért sem azért, hogy ..éket verjenek**  
a budai Chevra és hitközség közé, a 
Pesttel való „gazdasági együttműködés4’ 
jegyében akarták a Chevrát szanálni. A 
kísérlet nem sikerült, mert az átlátszó 
manőver nem tudta megmozgatni a bu
dai „ezreket4’, akiknek aláírásai oly sokba 
kerültek a Buda felvirágzásáért önzetle
nül hevülő pesti vezetőségnek. A válasz
táson a Chevra hivatalos listája győzött.

Felmerült azonban egy utólagos lűr. 
mely különös megvilágításba helyezi a 
„szanáló44 párt szerepét. Utólag, mikor 
már jóvátehetetlen volt a baj. mikor a 
szanáló párt minden önzetlen igyekezete 
meghiúsult a budai Chevra választóinak 
csökönyösségén, sajnálkozó fölénnyel kö
zölték a nagy titkot, hogy legalább bűn
bánó megtérésre ösztönözzek az elhamar
kodott választás bűnöseit. Ha a ..szanáló4* 
párt győzött volna, hetvenezer pengő ka- 
matmentes kölcsönt kapott volna a 
Chevra, s nem volna semmi baj De 
megbuktatták, hát most volt, nincs a 
hetvenezer pengő, az urak köszönjék sa
ját maguknak.

így az utólagos segítők kara. Nekünk 
azonban ez az egész dolog valahogy nem 
tetszik. Csakugyan igaz lehet ez? Zsidó 
kezek, önzetlen zsidó felebarátok csak
ugyan összegyűjtöttek 70.000 pengőt, 
hogy egy vezetőségének hibáján kívül baj
bajutott zsidó intézményen segítsenek 
vele — s ez a pénz egyszerűen eltűnhe
tett. mielőtt rendeltetési helyére kerü’t 
volna? Ha a budai Chevra. önzetlen meg
segítése volt a cél, ezt .el lehetne érni ma 
is; ha erre a célra megvan a pénz, ren
deltetési helyére juttathatnák ma is — 
és azok, akik megszerezték, részt vehet
nének a felhasználásában, ha akarnák, s 
ha az együttműködést tartanák fontos
nak. Ha pedig nem igy van. ha ez az 
összeg nem önzetlen segítségül szolgált, 
hanem kortes-alapnak — ha arra volt 
csak, hogy előzetes befektetésül szolgál
jon a budai hitközség beolvasztásához, 
az évi négyszázezer pengős budai álom 
mcgvalositásahoz: akkor ne nagyon di
csekedjenek megakadályozott áldlozat. 
készségükkel azok, akik ezt a pénzt zsidó 
fele-baráti célra adhatták volna és adhat
nak ma is. Kortes-alapokkal nem szokás 
Utólag dicsekedni. Önzetlen, segítő kész
ség pedig nem szokott levegővé válni, 
ha a kortes-igyekezet csődöt talált mon
dani.

Megjelent
Lakos AHréd szenzációs 

Morde&íiai diadalmeneté 
eredeti festményének 22x50 cm. 

méretű reprodukciója.

Ára : Kerettel 7 pengő

Megrendelhető a művész címén: 
Budapest, VI, Lehel-utca 14.

Kitűnő purimi ajándék!
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Sevuosz.
A régi szép ünnepnaphoz 
Lelkem vissza száll ma. 
Körülfonja virágokkal 
Mull időknek álma :

Majmuni sírja fölött.
Elmondotta 1935 márc. 25-én Tibériásban:

Dr. Scfsiesinger Sámuel debreceni főrabbi
Most is, most is még előttem 
A falusi templom.
Ahol egykor imádkoztam, 
Pedig már csak szent rom.

Szép voltál sevuosz-iinnep. 
Rózsa, mályva, jácint 
Az oltáron füzért fonva 
Játszott fénylő száz szint

S virágos volt a lélek is 
Bú, baj mind megszűnnek.
A szivekben is tavaszi
Gondelűző ünnep.

Szép volt, szép volt, de már csak volt, 
Alkony van, nem hajnal 
Gyötrődik a szív manapság 
Bánattal és bajjal.

Ezer sebből bérezünk ma
A zsidó önérzet
A gyülölség hideg széliét 
Itt is, ott is érzed.

Sevuosznak szent ünnepén
Száll imánk az égre: 
Legyen ez a tavaszi nap 
Szép és boldog végre.

Adja meg az Isten nekünk. 
Ami most már nincsen: 
Az útankra, a szivünkbe 
Virágokat hintsen!

Feletti Sándor.

A maga — sphinxe
Magának rejtély, oldhatlan miért, 
szemén a sorsba vájó kérdezés, 
s csodálni jött, száz Ödipusz hiába 
fürkészi titkát; — ő se tudja, 
mely véletlen, vagy bölcsesség cibálla 
elő formátlan semmiségből, 
s tornyolta fel hol fút világok útja.

Ösvény t-nyitó, vagy ál-záró kolosszus 
örök kapu, vagy rozsdás kripta ajtó 2 
Borzongató, vak éjjek béna csöndjén 
a kérdező, választ hiába vár
Se ok, se cél, se kény, se törvény, 
honnan, hová, minek, miért 2 
s körülte nyüzsgő, végtelen határ.

Van? Tág teret betölt, három dimenziós. 
Él? Rajta telnek évek, századok, 
viharvert kő, köviilt titok, 
alatta züllött kö-romok, 
fölötte sárga ég vihog, 
melléig nőtt az ős-homok 
s a kő köviilt, s az ég konok.

Fekszem tövében rész belőle, én, 
bennem kövült, megolvadt lomhaság, 
s míg messze tájak titka mélyén 
zsibongó, vágyás szomjú~ág lobog, 
harcot csíráztat és nem bírja békén 
viselni holtát, — nékem halni jó;
simulj, ölelj lágy szemfedö: homok.

Pap Izsák

Ulöcltol hajód hácliázókő ulöchol ha- 
májre hagodol áser ószó Mó$e löéné kol 
Jiszroel. — A mi szentséges Tóránk 
legutolsó versét idéztem. Mózes? prófé
tánknak ha1 álltsíró, egész Izrael szemébe 
csobbanó könnyeiből a nyolcadikat, 
amelyet a zsidó szív sohasem hagyott 
még végesen felszáradni, hogy az örök 
Tannak Börésisz újirafakadásán öröm
könnyé ne változtatta, volna hálát ujjong
ván kezdőt Világteremtője felé, aki ben
nünket egy Mózessel megajándékozott.

Es most pontosan a közepén tartunk 
az írás témplomliturgiai olvasásának, 
pár sás % Sömini „nyolcadik" a neve ennek 
a szakasz járásnak is, melyben a Tóra 
szavainak párosszámú összegét két azo
nos tőszó felezi ketté: Dórás dórás Móse, 
mintha innen is, onnan is egy Mózest 
fürkészne benne a könnyharmatos', hálát 
nem feledő zsidó szem, a Nébó hallha
tatlanságának szelője nyolc évszázad fo- 
:yamán! görgeti hozzánk a , Jodl Hacha- 
záka44 és a ,/Móré“ hitének és bölcsessé
gének nagymesterét, akinek poraihoz el
zarándokoltunk, testvéreim, hogy elszórt- 
virágunk legszebb költeményét iktassuk 
az Istencsókos ha’anlóság nyolc verse 
közé. Mimóse v'óád Móse laj kom kö 
Móse, — Mózestől Mózesig nem támadt 
o’yan, mint Mózes ben Mai mun.

Szűkszavúak, a mózesi életrajzok, 
mert nem a chajmer — a sáranyag az 
ember, hanem a cajréá — a szellem for
mája, mely a prófétaságig emelkedhetik, 
így mondja ő maga Majre Növiidum — 
a tévelygők útmutatója és az ő testi éle
téről sem szólhatunk többet mint ameny- 
nyT a golusz zsidóságának megtestesítő 
ívj -vsáról, ’ángelméjérőli a hagyomány fel
jegyzett: „Sincár’4 világrésze szülte Cor- 
dovában, „levi* ’ földje növelte nagyra, 
Ö-Kairóban és „Rékát’4 hazája megsi- 
r.atta Tiberiásban, ami pedig ezt a kere-

™HOTEL BELLETÜE
PÖRISRHACH i> WŐRISERZEE

Vornehmes Haus unter streng ritu- 
eller Leitung / Herrlicha Lage direkt 
am See / Schöne, sonnige Zimmer 
mit Fiissswasser / Vorzügliche inter 

nationale Kűche
Volle Pension:

Vor- und Naclisaison . . S 9'- 
Hauptsaison .. . . . . . . . . . . . . . . S 12-

Soebad und Garage frei/Geöffnet von 
Mai bis Október / Verlangcn 

Sie Prospekte. 

tet kitölti; a diáspora Mózfcs, szbljemi 
organizátora, aki a hit és tudás egyesi- 
tésévej a nemzeti létet megingathatatlan 
alapzatra erősítette.

Idézzük meg képzeletünkben azt >az 
égigérő lépcsőzctet, melyet mesterünk a 
lélekerőről megépített és amelynek leg
felsőbb fokára Mózest állította, akivel 
isten ezínrql-színre beszélt és aki csak 
egyet nem tudott, hogy arca bőre a meg
közelíthetetlenségig sugárzik, mer.t a Mid- 
ras szerint az Ür szájából tüzes szikrák 
pattantak reá, amikor a Tórára tanította, 
úgy a ioldtöi mért sorban még az isteni 
lehellel érotávolságában Maimunit lát
juk, am.nt az ő ik/wn? l óra — túpálma- 
ívvuie.vcji a tannauák, aniorák, szabore- 
usok es gaonok tanításait a gyökérhez 
kotozgcti, hogy cl íic hervadjanak, sza
radjanak miközben fej ere a trónszekér 
sasának gior.ája fonódik.

El sem tudjuk képzelni a zsidó hit
életet az ö Jód hácliázókő „erős kezének’4 
tizennégy könyve, codexe nélkül, mely
nek beosztása, rendszere, bámulatos talá
lékonysága és tengernyi tudással nap
fényre hozott kincsesbányája, nemcsak 
minden későbbi törvényírónak, decisornak 
mintaforrása, hanem a talmudi elmék 
akrobata művészeinek is a szellemi tor- 
naiskolája, nincs is tanház, jesiva, az el
kopott foliánsok fölé magában görnyedő, 
tóraszomjas maszmid széles e világon, 
ahol a „Rambam* 4 otthonos vendég, ha
zajáró lélek, türelmes tanító, mcgbocsájtó 
szülő, elnéző barát ne volna.

Mert bizony nem egyszer kevés ütkö
zőpont a tétele, az írástudók buzgalmá
nak ,a fészke, melyben a bölcseség gyara
podik; az is természetes, hogy egy Mó
zesnek termetes vállai a megszólás, az 
ellenvetés indulatának tűzcsóváit el nem 
kerülhetik de ha van „harber Rambam* 4, 
kétségkívül a legfeltűnőbb, hogy egy em
ber, aki Szaladin szultán udvari orvosa, 
akit hivatalos útjáról nap-nap után a 
szegények és betegek tömegei várnak 
haza-, aki még művei fordítóját sem en
gedi magához utazni, rendkívüli elfog- 
’a’tságára hivatkozván, honnan szelte az 
időt, hogy az egyiptomi zsidóságnak, 
ügyes-bajos dolgokkal bajlódó, elismert 
nágidja, a hagyomány rengetegének fe
jedelme lehessen, továbbá korának teljes 
műveltségét az astronomiát, matematikát, 
aristo.telcsi filozófiát és a természettudo
mányt is magába egyesítse, ami pedig 
tetézi a kérdést, hogy annyi munkával 
vaskosba, o’y értékű írásokkal gazda
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gítja héber—arabs irodalmunkat, hogy ez 
maga is egy egész életet igényel.

Hoódom mö hábéd esd í mökaumau. 
— Nyughelyének ez a néma tájképe szó
lal meg erre bűvös színeivel a háttérből, 
hiszen a legenda szerint ebbe a Kineresz 
tavába merült el Mózes prófétánk nő
vérének, Mirjamnak csodás kútja, mely 
kiapadhatatlan csobogással kísérte ősein
ket a pusztában, Isten kegyelmét rajongó 
szemek látták is olykor, mintha egy szi
tából buzogna fel a víz sima tükrén, 
emor löhochmo ácliauszi átt — „mondd 
hát a bölcsességnek: Nővérem vagy44 és 
eléd tárul a feneketlen mélység, melynek 
felszínén Majmuni Misnakommentárja, a 
„kitáb al sirads”, a fénynek forrása csil
log, mint A’charizi mondja róla: , Ez a 
szóbeli tannak Leszűrő szitája14, melyen 
Mózes kész, üdítő itallal szolgálta ki az 
élet pusztaságában tikkadó embertársait.

Igen, az emberiséget, mert az ilyen 
universalis szellem csak a mesiásj egye
temességnek lehet a híve, szószólója és 
amiilyen irgalmas áldó, atyai szigorral 
emeli ,,erős kezét’*,  hogy zsidó testvéreit 
egybefogja, a vallástörvények szentségé
vel átölelje, olyan önérzetesen követeli a 
.,Dalalat al Hairin’4 nyelvén a külvilágtól 
a mi racionális dogmáinknak, eszméink
nek, etikánknak, melyhez hivatásszerűen 
a test ápolását is számítja, minden val
lások anyjának a tiszteletet, a zsidó név 
megbecsülését, m’nt egy arabs költő róla 
éneklé: Galenus a testet gyógyította, de 
Abu lm ram Musa ben Maimun Abdtd- 
lah testet és lelket gyógyít.

A beteg, szenvedő Hiób létezése körül 
támadt vitákban van egy nézet, méájlé 
háguló, hogy a számkivetésből visszatér
tek egyike volt és ezen a helyen. Tibo
ri asban volt a bész-hamidrasa, valóban 
az isteni megkísérlés Hióblelke rezg Mai
monides filozófiájában is, a theológiának, 
a-z Is)tcnigazr,ágna.k merészen szárnyaló 
diadalma, a gyarló ember törcdel'me, akit 
a golr.sz ostora megkergetett, a sors ke
reke megtépázott, haza-népe kidől mel
lőle kenyere az örvényé, barátai közül 
sokan hol a távolban, hol szemben álla
nak, akit a jisuv epedése, micvája, sze
relme gyötör és vonz, mig a Machpélába 
érkezhetik, melyben egy álló napig imád
kozik, mert a bölcseletéből enged, de a 
■■BsacBaBGBe>«£XK'ciia«»iaí««»D>«iiee»«Ka 
■ ®
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jámborságából nem. ÁhitattaJ- á'lunk, mi 
az ő Hióbtanházában és elmélyedünk az 
ő Sömaj'no söró kim-jóban, nyolc évszá
zados ünnepének múlhatatlan ideáiban a 
lélekről és erkölcsről.

Cád.k'im én bohém mönucho... Mert 
az alvó mesterek ajkai a sírban is okta
tásra libbennek, a tanítványok se,reges 
lapozgatásától könyveikben, a mi Mó
zeseink szava szinte a Színájnak szün
telen soha el nem kornyadó hangja és 
ez a cádik, aki a túlvilági halhatatlanság
nak tisztán szellemi voltát hirdette, mint
egy a hiányosság érzetében nyugtalanko
dott mindaddig, mig tizenhárom évvel a 
zso’táros korhatárhoz, emberi búcsújához 
érkezte előtt fáradtan, e’csigázottan be 
nem hozá a tökéletesedés mulasztását’ 
Máámár töchíjasz hámészim — a holtak 
feltámadásáról írt értekezésével, pedig 
megegészíté már az évek rését az ő tizen
három hitágazata, melynek Áni máámiii- 
jaiból nemcsak a nevemása hangzik hó
dolatra .a nagy szellem előtt, hanem a sok 
millió zsidó, akik a mindennapi hajnalt- 
keltő imádságunk végén ezekből fonjuk 
meg fohászaink égbebontakozó szárnyait, 
az élő Mózest látjuk alátekinteni a szfé
rák rácsozatának rejtekéiből, akivel a 
Mindenható a most soros újholdszakasz 
legfelsőbb tanítását vési emlékezetünkbe: 
„Ilyen az, kit eszményképül teremtettem, 
hogy megszentelhessétek Nevemet az 
egész világon", — Ámen.

Hét zsidó hős 
emléke

Emlékezetes, megkapó szépségű ün
nepnek volt színhelye május 26-án. a Hő
sök vasárnapján Gyöngyös városa. A 
világháborúban megsebesült és a gyön
gyösi ihadtkórházban elhalt 7 zsidó hős 
emlékművét avatták fel a hadviseltek 
impozáns külsőségek között a zsidó te
metőben.

A vallások baráti és szeretetteljes ta
lálkozása volt e nap, Gyöngyös váTos 
szép hagyományaihoz híven. A keresz
tény egyházak fejei, a helyőrség, megyei 
és városi hatóságok dr. Puky Árpáddal, 
a köztiszteletben álló népszerű polgár
mesterrel élükön, az államendőrség gyön
gyösi kapitánysága, a vitézek, hadirok
kantak, frontharcosok, önkéntes tűzoltó- 
és mentötestület vezetői küldöttségeikkel 
hódoltak a többi egyesületekkel karöltve 
a Hősök Emlékének.

A síremlék ünnepélyes felavatását 
megelőzően a templomban gyászistentisz
telet volt, melyen dr. Jakab Jenő rabbi, 
mélyen átérzett. gyönyörű beszédében 
kegyeletes szavakkal méltatta a nemzet 
hőseinek dicsőséges mártíromságát. Meg
emlékezve a gyöngyösi 36 zsidó hősi ha

lottról is, könyörgő imáival fohászkodott 
az emberiség békéjéért.

A templomból meghatottan távozó 
gyülekezet a zárt sorokban felvonuló had
viseltekkel és zsidó ifjúsággal a teme
tőbe indult, ahol a , Hiszekegy”-imáva1 
megkezdődött az ünnepség. Az avatóbe- 
beszédet Feigl L. H. főrabbi mondotta, 
ki magas szárnyalású, megrázó drámai 
erejű szónoklatában felidézte a síremlék 
alatt nyugvó hét hősi halott dicsőséges 
emlékét, közöttük kiemelve annak a 14 
éves gyermeknek életét i.s, ki hazulról 
atyja után a harctérre szökött, hogy fel
áldozza magát a Hazáért. A szívbemar- 
koló szavak után Weinberger Jónás fő
kántor művészi szépségű „Él mólé rá- 
chániinT’-ja következett az énekkar kí
séretével, melyet Kölni Lajos kántor-kar
nagy vezényelt.

A síremléket a zsidó hadviseltek ne
vében az emlékmű-bizottság elnöke, a 
gyönyörűen dekorált Bücliler Zsigmond 
volt tart, tüzérszázados koszorúzta meg 
először patinás szavakkal, majd Deutsch 
Elemér rokkant tart, főhadnagy mondott 
bajtársai nevében költői szépségű be
szédet, kiváló szónoki készséggel és át
adta a síremléket megőrzésre és gondo
zásra a Chevra Kadisának, amelynek ne
vében Vajda Antal alelnök vette át, fo
gadalmat téve, ihogy kegyeletesen fog
ják mindig ápolni azoknak dicső emlékét.

Ezután tették le megható szavak kí
séretében a koszorúkat: a honvédhely
őrség, Heves megye törvényhatósága, 
Gyöngyös város közönsége, Vitézek, Ha
dirokkantok, Frontharcosok, az Állam
rendőrség gyöngyösi kapitánysága, a 
Gyöngyösi önkéntes Tűzoltó- és Mentő
egyesület, a Koliáry István-reálgimná- 
zium, a gyöngyösi Postafőnökség, az 
Államvasutak gyöngyösi főnöksége, a 
Földmíves- és Gazdakör, a Gyöngyösi 
Kereskedelmi Csarnok, az Ipartestület, 
a Katholikus Legényegylet, a Gyöngyösi 
Atlétikai Club, a Gyöngyösi Kereskedők 
Sport Egyesülete, az Izr. Jótékony Nő
egylet, az Izr. Bctegsegélyző Nöegylet, 
az Izr. Leányegylet, a zsidó ifjúság és 
a Mátra Egylet. A lélekemelő ünnepély 
a ..Himnusz”-szal zárult.

Igaz köszönet és elismerés illeti Bíich- 
ler Zsigmondot és Deutsch Elemér volt 
tart, tiszteket, kik bajtársaikkal fárad
hatatlan nagy lelkesedéssel és hozzáér
téssel végezték vállalt szent feladatukat.
Impozáns katonás rendezésükkel jelentő
sen hozzájárultak az avatóünnepség fé
nyes sikeréhez.

gyógyítsál akarta 
m elegáns cipó
ben akar járni, 

akkor cipőit NAGY S. 
modem ortopfid-clpésznél ké- 
pz'.ttewe :Muzenm-körnt 11 
(ir. Károlyi u. old. Thlvó 86-1-66
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KirdM-IF eleiét

Levelek a sírokon
Egyik napilapunkban olvassuk, hogy 

az utóbbi időben „megint elterjedt’4 egy 
kabalisztikus zsidó szokás, melynek ere
dete a XIII. századig nyúlik vissza: an
nak a kérését, aki a nagy rabbik sírjánál 
könyörög, .a rabbi Szelleme teljesíti. En
nek megfelelően a szegények és elesettek 
egész karavánjai keresik fel a rákoske
resztúri izr. temetőt, ahol kívánságaikat tar
talmazó cédulákat helyeznek el az elhunyt 
rabbik sírján. Ezek a cédulák mindenféle 
teljesítendő kívánságot tartalmaznak a 
hűtlen szerelmes visszatéréséért könyör- 
gőtöl kezelve egészen a lehetőleg főnye
reménnyel kihúzandó sorsjegy pontos 
számáig. A lap közli azoknak a szent- 
clctii férfiaknak nevét, akiknek sírjánál 
a legtöbb ilyen cédula található.

Miután azonban mi úgy éreztük, hogy 
néhány sírról megfeledkezett, mi is ki
mentünk a temetőbe és meglátogattuk 
ezeket a sírokat. És ime, valóban, ezeken 
a sírokon is találtunk cédulákat, ele ezek 
a cédulák nem kéréseket, csak kérdéseket 
tartalmaznak, oly kérdéseket, melyekre 
egyes hívők képtelenek voltak választ 
kapni, sőt önmaguknak választ adni, te
hát a légi Illetékesebbekhez fordultak: ad, 
iák meg ők a választ:

Ledcrer Sándor sírján ez állt: ,.Kö
zöld velem utolsó nagy elnöke a pesti 
hitközségnek, mi történt azzal a font- 
kölcsönnel, melyet Te szereztél kulturális 
célok megvalósítására. Mi történt a köl
csönnel cs mi annak meg nem fizetett 
kamataival. Mi történt a serleggel, 
mdlvct a Te neved tiszteletére alapítot
tak. Miért nem szerepel a Te neved, aki
nek a Hősök temploma és a Dohány, 
utcai templom restaurálása köszönhető, 
márványtáblán aranybetukkel ezeknek a 
templomoknak falán?

Edelstein Bertalan sírjától ezt kér
dezte egy hivő: „Meg tudod-c mondani, 
ó rabbi, mi haszna lehetne a budai hit
községnek abból, ha beolvasztanak a 
Sip-utcába. És mit szolnál Te azokhoz a 
híveidhez, akik most olyan lelkesen kí
vánják az ősi budai hitközség önállóságá
nak megszüntetését/.

IVeisz Miksa, a nagyszerű hittantanár 
és rabbi sírján ez a kérdés vár feleletre: 
„Ha megkérdeznék a véleményedet a hit
oktatói állások betöltéséről cs a hitokta
tók általános helyzetéről illetékes hely, 
ről, olyan lenne-e válaszod, melyben il
letékes helynek sok öröme telne. És Te, 
aki majdnem rabbija lettél a Rombac.i- 

utcai templomnak, mit szólsz a politizáló 
rabbi újszerű típusához?

Adler Illés sírján is találtunk cédulát. 
„Mit szólsz, rabbi, a kasrusz-ügy mai ál
lásához, mely bünteti azokat, akik kóser 
háztartást vezetnek Szemben azokkal, akik 
nem tartják be ezt a vallási parancsot. 
És mit szólsz az -egyetértés szelleméhez, 
mely templomodat áthatja?

A budai Chevra elnöke leleplezi
a 70.000 pengős kölcsön legendáját
Dr. Bíró Géza nyilatkozik a választásról, a Chevra 
szanálásáról és felszólítja a 70.000 pengő 
„adományozóit" az összeg lefizetésére

Budapest, 1935. május 17,
Az egyik felekezeti lap legutóbbi 

számában cikk jelent meg, mely meg
ismétli azt a mulatságos legendát, mely 
szerint egyes érzőkeblű cs Buda ügyeit 
szivükön viselő unifikációs vezérferfiak 
hajlandók voltak 70.000 pengőt depo
nálni a budai Chevra szanálásának cél
jaira, azzal a feltétellel, ha a Chevra 
mostani vezetősége helyét ők foglal
hatják el, miután ők a jelenlegi vezető
ség hozzáértését felülmúló szakérte
lemmel rendelkezvén a Chevra szanálá
sát a szóbanforgó összeg segítségével 
biztosítani tudnák. A cikk ebből az 
alapból kiindulva éles támadást intéz 
dr. Bíró Géza min. tanácsos, a Chevra 
elnöke és dr. Fuchs Ignác alelnök, a 
választási bizottság elnöke ellen.

Mi sem a cikk „tényadataira”, sem 
a támadásra nem kívánunk válaszolni. 
Csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy 
ikár volt ezt a legendát szárnyára bo- 
csájtani. Mert azokra az adakozó kedvű 
urakra nézve, akik az állítólagos összeg
gel akarták a budai Chevra szanálását 
elősegíteni, a legjobb eset, ha bebizonyul, 
hogy az összeg felajánlása meg sem tör
tént. Hiszen ha megtörtént, akkor rájuk 
nem sok dicsőség háramlik abból a tény
ből, hogy csak a hatalom birtoklása 
fejében, tehát önző célért akartak se
gítségére sietni egy zsidó közintézmény
nek és a segítség nem volt más, mint 
kortese&tköz a választási harcban. A 
választ! magát pedig átengedjük az arra 
illetékeseknek, kik közül dr. Bíró Gcza 
miniszteri tanácsoshoz, a Chevra elnö- 
kéhöz kérdést intéztünk a cikkben fog
laltakra vonatkozóan. íme a válasz:

— Fan-e tudomása a „Miért nem 
kapott a budai chevra 70.000 pengős 
kölcsön?’ című cikkről?

— Van tudomásom arról az „előkelő 
felekezeti helyről” érkezett cikkről, 
amely a 70.000 pengős kamatmentes

A többi cédulának szövegét helyszűke 
miatt nem közölhetjük Volt még sok és 
igen jókat kérdeztek bennük. A legtöbb 
kérdés arra vonatkozott, hogy kit, kinek 
a kedvéért, melyik állásra neveztek ki és 
kit, ki miatt, miért mellőztek. De ezekre 
a kérdésekre, azt hisszük, nem a rabbik 
szellemétől kellett volna választ kérni... 
Csak egy szellemtől. Attól a szellemtől...!

kölcsön legendájáról szól. Beszélni sem 
érdemes róla. Hiszen, ha a szanáló párt 
vezetőinek módjában állott volna egy 
ilyen magas összegű kamatmentes köl
csönnek a megszerzése, akkor valóban 
elismerésreméltó aktivitással vitt válasz
tási hadjáratauknak ezt a — nézetem 
szerint is — döntő jelentőségű eszközét 
nem hagyták volna parlagon heverni. 
Ennek a közlése kétségtelenül jelenté
keny, de mindenesetre nagyobb ered
ményt biztosító eszköznek bizonyult 
volna, mint az igazán széles alapokra 
helyezett sajtópropaganda, körlevelek, 
gyűlések, sürgönyök, stb. egész sorozata 
együttvéve. Szabad-e olyan tapasztalt 
közéletű férfiakról, mint amilyenek a 
szanáló pártot vezették, feltételezni, azt 
a naivitást egyrészt, de másrészt azt a

Üdülés a tengeren.
Kilenc napos tengeri utazás, két és 

félnapos palesztiniai tartózkodással egy
bekötve. 12 napra terjedő szünidei ked
vezményes jegyek az első palesztinai 
zsidó gőzös a „TEL AVIV"

junius 21., julius 5. és 11., augusz
tus 2. és 16-án induló járataira.

Pihenés 1 Napfény ! Sport! Zene! 
Tánc! Szórakozás!

Elsőrangú elhelyezés, folyóvíz, leg
modernebb szellőző berendezések, ki
tűnő ellátás. Istentiszteletek a gőzösön.

Az egyéni utazás függetlensége a 
társasutazás kényelmével egybekötve

Az utasoknak csak érvényes útlevélre 
van szükségük. A társaság óvadékmen
tes vízumot szerezhet. Az utasoknak 
podgyásza Haifában a gőzösön marad.

Úgy ezen szünidei jegyekre, mint a 
rendszeres járatokra vonatkozólag fel
világosítást ad a

Patestine Shipping Co. Ltd.
Magyarországi vezérképviselete,
Budapest, V.» Vigadó-utca 5.1
Telefon: 84-2-96. és 81-6-96. 
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lelkiismeretlenséget is, hogy egy ilyen 
döntő jelentőségű körülményről a vá
lasztóközönséget idejében tájékoztatni 
elmulasztották volna? A sajtó bizonyára 
nem tagadta volna meg a jó hír közlé
sét, a körlevelekben mindenki nagy 
megelégedéssel olvasta, a gyűlések kö
zönsége boldogan hallotta volna a jó 
hírt. Miért, vájjon miért hallgattak róla 
és ha akkor hallgattak, kérdem: miért 
beszélnek róla most a választások lezaj
lása után? Vájjon miért?

— Mi a véleménye a cikknek a vá
lasztásokkal kapcsolatos részéről?

— A választási harcokban nem vet
tem részt és ezzel a kérdéssel ezután 
sem szándékozom foglalkozni. Ez a 
választási bizottság elnökének a fel
adata és cn nagyon ránevelődtem a ha
táskörök tiszteletbentartására. Sajnos, 
dr. Fuchs Ignác azóta súlyos műtéten 
esett át és nem hiszem, hogy mai álla
potában foglalkozhassék ezzel a kérdés
sel, de enek nem is tulajdonítok jelen
tőséget. Ha a választás lefolytatása 
ellen a kisebbségnek kifogásai vannak, 
azokat módjában áll petíció útján ki
fejezésre juttatni. Ha ezzel az egyedüli 
törvényes eszközzel nem él, akkor fel
adta azt a jogát is, hogy a választási el
járást kritizálja.

— Kíván-e nyilatkozni a személyét 
ért támadással szemben?

— Erre a Chevra Kadisa tagjainak 
ismételt bizalmi nyilatkozata után ne
kem egyénileg nincsen szükségem. Akik 
bizalmukkal engem megtiszteltek, na
gyon jól tudták, hogy annak idején sza
vazatommal én is hozzájárultam az üdü
lőtelep megvételéhez. De nagyon jól is
merik a kísérő körülményeket is. Tud
ják mindenekelőtt azt, ogy a megvételt 
a 100 tagból állott képviselőtestület 
egyhangúlag határozta cl, tehát azt egy 
szavazat amúgy sem akadályozhatta 
meg és tudják főképpen azt, hogy az 
egyhangú határozat, egy műszaki és 
egy pénzügyi szakértői javaslat alapján 
jött létre. A műszaki vélemény szerint 
a vételár, a különböző körülmények 
mérlegelése mellett megfelelőnek lát
szott, a pénzügyi szakértő nézete szerint 
pedig a vétel elmulasztása valóságos 
bűn lett volna. így örökíti ezt meg az 
ülésről felvett jegyzőkönyv is. Én so-

Orihodox ~V: penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén, 350 méter 
magasságban, az 59-es villlamosmegálló 
állomástól 10 percnyire. Gyönyörű ter- 
raszkilátás, elsőrendű ellátás 

diétás Koszt minden időben.
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenhetiidegeit friss erőt merít 

A KRAUSZ PENZIÓBAN 
Budapest, I., Torbágyi-ut 112. sitiin. 

Telefon: 65-2-75. 

hasiem vontam kétségbe az illető urak 
jóhiszeműségét, nem vonom kétségbe 
ma sem, de nem vagyok hajlandó az ö 
tévedésükért az ódiumot magamra vál
lalni. Csak azt kell még megjegyeznem, 
hogy ezek az urak nem tagjai a Chevra 
Kadisa mai vezetőségének, hanem epei: 
ellenkezőleg: a Szanáló Pártnak a tag
ja: és ennélfogva a cikkírói úr felfogása 
szerint „rendelkeznek megfelelő szak
értelemmel.” Nos tehát úgy én, mint a 
képviselőtestület többi tagjai is, annak 
idején, ez előtt a szakértelem előtt meg
hajolva fogadtuk cl teljes bizalommal az 
elénk terjesztett javaslatot. Hogv a 
javaslat utóbb nem bizonyult helytálló
nak, aból mi nem kovácsolunk fegyvert 
mások ellen, de tiltakoznunk kell vi
szont az ellen is, hogy mások súlyos té
vedéseinek a konzekvenciáit mestersé
gesen reánk hárítsák át. Viselje csak 
mindenki a felelősségnek reá eső részét.

— Komoly ügyekben nics heh e a 
szavakkal való játéknak. Épen ezért 
nem kellene reflektálnom a cikk utolsó
előtti bekezdésében foglaltakra, mert 
igazán nevetséges, hogy a Szanáló Párt 
urai a Chevra mai vezetőire akarják 
áthárítani a felelősséget a saját vétkes 
mulasztásukért t. i. azért, hogy bár állí
tólag módjukban állana a Chevrát 70 
ezer pengős kamatmentes kölcsön útján 
anyagi zavaraiból kimenteni, azt nem te
szik meg. Ha mégis foglalkozom ezzel 
az eléggé el nem ítélhető kijelentéssel, 
teszem ezt azért, hogy újra megismé
teljem a nyilvánosság előtt azt a már 
unalomig hangoztatott elhatározásunkat, 
hogy mi. akik nem vagyunk párt, hanem 
kizáróan csak a Chevra érdekeit és 
magasztos céljait kívánjuk szolgálni. 
minden pillanatban készek vagyunk fél
reállni és helyünket átadni azoknak, 
akik a Chevra szanálását gyorsabb tem
póban tudják elvégezni, mint mi. A szó
ban levő cikk módot ad most már konk
rétabb nyilatkozatra is: Tessék hozni a 
70.000 pengőt cs a helyünkbe ülni. Bol
dogan engedjük át.

Uj regényünk
Szekula Jenő: „Aranysas 
a város fölött"
Az évtizedes római elnyomatás alatt 

szenvedő zsidóság Nero uralkodásának 
utolsó évében, nagy forradalomban töt 
ki, amely harctérré változtatta Judát. és 
végső eredményében magával vonta Je
ruzsálemnek és a templomnak pusztulá
sát. A forradalom és az azt követő ró
mai megtorló háború, köemlékbcn máig 
él. 7 itus diadalé vében, — és Josephus 
Falvius följegyzéseiben, aki eleinte maga 

is a fölkelökkel tartott, később azonban 
mint hadifogoly, fölcsapott a Caesarok 
dicsőségét megéncklő udvari krónikása.

A fölkelők eleinte hihetetlen nagy 
győzelmeket arattak, Simon bar Gioras 
vezérlete alatt Bet-Horon sziklatorko
latai között, amely a regés időkben ta
núja volt sok nagy csodának és Jozsuc 
megingathatatlan hadi szercncséjésck, — 
megsemmisítették az egész XII. légiót, 
amely tizenkétezer katonából és a segéd
csapatokból állott, és zsákmányul ejtet
ték a hadikincstárt, a büszke aranysasok
kal együtt. A győzhetetlennek hitt légió 
katasztrófája nagy megdöbbenést oko
zott Rómában, hasonlatosan, mint régeb
ben Varrus légióinak dicstelen pusztulása 
a tcotebu.rgi ősrengetegben. Nero büntető 
expedíciót szervezett, amelynek Vcspa- 
siánus volt a vezére, aki nagy katonai 
haderejével sem tudott Jeruzsálem falai 
alá eljutni. A fiára, Titusra várt a fék 
adat, hogy a hadjáratot befejezze, de ez 
is csak hónapokig tartó ostrom után 
tudta Jeruzsálemet elfoglalni, nem is 
nyílt harcban, hanem hosszú és kegyet
len kiéheztetéssel. A város és a templom 
lángokban állott, mikor az ostromlók be
hatoltak oda.

E komor és kegyetlen korszakból me
ntette tárgyát Szekula Jenő

„Aranysas a város fölött”
cmű szép uj regényében. A költő ihle- 
tcttséggével és a római régészetben és 
irodalomban jártas szakbúvárok bizton
ságával vezet bennünket a tűzzel átita
tott földeljen ás lijarctefeken keresztül, 
hogy mint egy megelevenített diadalme
netben újra felbukkanjanak a zsidó fel
kelő vezéreknek: Simon b. Giorának és 
Giszkalai Jánosnak komor és tragikus 
kontúrjai és újra kisértsenek a Heróde- 
sek. i2k k fényűzésükkel és tékozláskkal 
valamikor elkápráztatták az egész ókori 
világot, hogy végül elbukjanak a római 
protekció járszálagján, mig leáldozó ki- 
rá’ykodásuknak a lángban álló szent város 
szolgált kísérteties rapériául.

A regény érdekes és izgalmas olvas
mány, és sok részletében úgy hat, mint 
egy frissen megírt modern riport.

e/ „Zsidó Élet1* legk'özelebbi számá
ban kezdi meg a hírneves író zsidó
római háborúból merített érdekes törté
nelmi regényének közlését.

’KTEOÁT U S
8udapest Vi!., Kertész-utca 2.

Tökéletes ellátás, oktatás, felére 
méri’keít díjak.
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J. E. de Sinoja:

„Das Antisemitentum in dér Musik”
Ezen a címen jelent meg az Amalthea- 

Verlag kiadásában Jánosi Engel Józsefnek 
(irói nevén: J. E. de Sinoja) könyve, mely 
tulajdonképpen vitairat, válasz a Wagner- 
irodalom antiszemita kilengéseire. A 
könyvről annak idején már megemlékez- 
tiink, most korábbi cikkünk ■kiegészítése
képpen közlünk belőle néhány érdekes 
szemelvényt:

Schopenhauer „Filozófiai aforizmái”- 
ban találjuk a következő, inkább találó, 
mint esztétikus kijelentéseket: „Amint a 
legszebb emberi test belsejébe bélsárt és 
kipárolgásokat zár, úgy a legnemesebb 
jellemnek is vannak gonosz vonásai és 
legnagyobb zseniben is vannak a korlá
toltságnak és őrületnek jelei”. — Ekla
tánsán bizonyítható ennek a kijelentésnek 
igazsága Wagner Richarddal, aki egyéb
ként lángoló tisztelője volt Schopenhauer
ünk. Wagner egyike volt a legnagyobb 
zseniknek; a korlátoltságnak nyomai 
megmutatkoznak 'kiírthatatlan zsidógyíi- 
löletébcn, az őrület nyomai a vivisektio 
elleni és a vegetarizmus melletti küzdel
mében, (melynek ő személyileg egyébként 
nem 'hódolt) az ellenkezésében a fennálló 
világrend és társadalmi renddel szemben, 
a már valósággal perverznek nevezhető 
szeretettben a kutyák iránt; 'karakteré
nek rossz vonásai közé tartozik a csúnya 
hálátlanság sok olyannal szemben, aki 
neki segítségére volt (p. o. Meyerbeer, 
Praeger, Biilow, Wcissheimer, Hornstein, 
stb.) — Munkáiban, melyeket politikai, 
vagy szociális kérdésekről írt szertelen
ség mutatkozik az emberek teljesítőképes
ségével szemben felállított kívánságaiban, 
továbbá általánosságban a művészet je
lentőségének túlzása, különösen saját drá
máira és saját személyére vonatkozóan; 
zsidógyülölete formális üldözési mániává 
fajul, amire nézve számtalan bizonyíték
kal szolgálnak írásainak egyes helyei, 
különösen szembeötlően azonban a követ
kező esemény: Egyik Kari Klindxvorth- 
hoz 1S55. október 4-én Zürichből Lon
donba írt levelében a következőket írja 
Wagner: „Praeger írt ma nekem és jelen
tette többek között, hogy három tnedail-

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
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lonom összetört állapotban érkezett Lon
donba. Ez valóban kellemetlen; mert 
utolsó példányaim voltak, ezenfelül is ép
pen elég mérgem volt már a szállítással. 
Ügylátszik, hogy Londonban nincs sze
rencsém; mindenesetre egy zsidó fana
tikus törette össze a képeimet.” Ez üldö
zési mánia in opíima forma!

A wagneri szellem sokoldalú elfoglalt
ságáról Nietsche „Ersten Aufzeichnungen 
zum Fali Wagner X” című müvében még 
további nyilatkozatokat tesz és meg
jegyzi: „— mindez egy sűrűn körültöm- 
jénezett főpap szerénytelensége, aki sö
tét érzéseit a gondolat minden elképzel
hető, éppen számára elvont és tiltott te
rületén, mint kinyilatkoztatásokat 'hozza 
nyilvánosságra; és mindezt egy német
séggel, a homálynak és túlzásnak egy mo
csár-németségével, amilyent talán még 
Hegel német-ellenséges tanítványainál 
sem találunk”. — Folytatólag az „An-

Einstein világképe
■ Irta: Dr. Grózinger M. József

Nem régen hagyta el a sajtót Einstein 
,,Mein Weltbild” c. könyve (L’Albert 
Einstein Mein Weltbild, Amsterdam, 
1934.). A .könyv kisebb cikkek, besze
dek, előadások és felolvasások gyűjte
ménye és a nagy gondolkodó politikai, 
vallási és filozófiai nézetei, valamint, a 
zsidóságról vallott felfogása tükröződ
nek benne vissza. A tudományról szóló 
fejezetben a relativitás elméletét is tár
gyalja és külön cikkekben foglalkozik 
Lorentz, Planek, Maxwell Kepler, 
Newton stb. rendszereivel.

Az alábbi sorok mellőzik a relativitás 
elmélet szakkérdéseinek tárgyalását és 
a könyv csupán azon részeivel óhajta
nak foglalkozni, amelyek Einstein vi
lágfelfogására derítenek fényt és a ma 
legnagyobb] elméleti fizikusasztranómus 
etikai, szociológiai és vallásfilozófiai 
életnézetét revelálják. — Einstein eti-

Elsőrendű orth. kóser konyha, 

központi fűtés, hideg-meleg folyó

víz, felvonó, erkélyes szobák, 

tengerre néző ablakokkal. Napi 

penzió nyolc pengő. Clearing. 

Prospektus ingyen. Felvilágosítás 
a Zsidó Élet szerkesztőségénél is. 

derweitíge Vorstufen zum Fali Wagner”, 
64. sz.: „Wagner stílusa a tanítványait is 
megfertőzte: a wagneriánusok németsége 
a legkendőzetlenebb őrültség, melyen 
Schelling ideje óta valaha írtak. Wagner 
maga, mint stilista még ahhoz a mozga
lomhoz tartozik, mely Schopenhauer el
len tajtékozott:” — és a humor teljes mér
tékben akkor bontakozik ki, amikor ő 
mint „a német nyelv megmentője” játssza 
ki magát a zsidókkal szemben.

Teljesen helytelen volna feltételezni, 
hogy Nietsche gyűlölségből beszélt így 
Wagnerről és művéről. A „Vorstufen”- 
ban a 42. szám alatt a következő vallo
mást olvashatjuk: „Hosszú időn át a leg
nagyobb fáradsággal erőlködtem azon, 
hogy Wagnerban valami Cagliostro-fé- 
lét lássak; bocsánatot kell kérnem ezért a 
nem aggálytalan ötletemért, melyet va
lóban nem gyűlölet és ellenszenv hívott 
ki, hanem az az elragadtatás, melyet ez 
az összehasonlíthatatlan ember reám gya
korolt.” Azután ugyanitt 51. szám alatt: 
.Ríchard Wagnert jobban szerettem és 
tiszteltem, mint bárki más.” 

kai világnézete az optimizmus legszebb 
manifesztációja és a finalizmus, a vi
lág célszerűsége és értelmessége gondo
latának a legmeggyőzőbb kifejezése. A 
világnak és benne az életnek van célja 
és értelme és aki céltalanak és értelmet
lennek tartja, az nemcsak szerencsétlen, 
hanem alig életképes is. Az emberi élet 
célja és értelme; a jóság, szépség és 
igazság eszményei utáni törekvés és 
megvalósítási tendencia. Az etikának ez 
az abszolút idealizmusa kizár minden
fajta boldogságkeresést és kényelemhaj- 
hászást, mint életcélt. Az utilitarizmust 
nem lehet etikai alapként elfogadni, 
mert minden cselekvés megszűnt etikai 
cselekvésnek lenni, akkor, amikor a 
hasznosságot tesszük kiindulópontjául. 
Épp úgy nem tehetjük az eudainomiz- 
must sem erkölcsi bázisnak, mert a bol
dogság keresése csak a dísznónyáj ide
álja, de soha sem tekinthető az emberi 
élet etikai céljának. Az emberi élet 
célja egyedül a jó, szép és igaz ideál
jainak a realizálása lehet. Ezek az idők 
a mindenség titokzatosságának megis
merni akarásával közelednek megvaló
sításuk felé.

És evvel eljutottunk Einstein vallás
szemléletéhez, mert a számunkra hozzá
férhetetlen és áthidalhatatlan akadá
lyokkal körülvett titokzatos lényről 
szóló tudásunk és érzésünk képezi sze
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rinte a vallásosságot. Az élet örökké
valóságának tudatában és sejtelmében, a 
lét csodálatos épületének misztériumá
ban és a természetben megnyilvánuló 
észszerűség megértésének alázatos ke
resésében áll Einstein vallásossága. 
Einstein t. i. háromféle vallást külön
böztet meg. A félelemvallás érzését, az 
éhségtől, a vadállatoktól, a betegségek
től. stb. való félelem olt ja az emberekbe, 
akik Istenhez fordulnak segítségért. A 
szociális vagy morális vallás abból a 
szükségből ered, amely az emberek ve
zető utáni vágyában jut kifejezésre és 
Istenben látják a legbiztosabb vezért. 
Ezekkel az egoisztikus színű vallásér
zelmekkel szemben Einstein a kozmikus 
vallás híve. A kozmikus vallás híve volt 
Newton és Kopernikus is, mert át vol
tak hatva a történés kauzálitásáról és a 
természet törvényszerűségének harmó
niájáról.

Mint minden nagy tudóst, úgy Ein
steint is a világrend nagyszerű egysége 
és a kozmikus összefüggések harmoni
kus rendje vezették el Istenhez. Isten 
fogalma, saját bevallása szerint, pan
teista. amennyiben az a meggyőződése, 
hogy a tapasztalható világban értelem 
nyilatkozik meg. A világ értelmességé- 
ről és célszerűségéről vallott nézete de
terminálja a zsidósághoz való viszonyát 
is. A sors kegyes ajándékának tartja 
Einstein a zsidósághoz való tartozását. 
Schopenhauer szerint az ember ugyan 
azt tehet, amit akar, de nem akarhatja 
azt. amit akar. Ebből Einstein azt a kö
vetkeztetést vonja le, hogy az ember 
nem saját magáért van itt ezen a vilá
gon. hanem az embertársáért, mert min
denki függ a másiktól. Mint zsidó sem 
lehet tehát az ember exkluzív és csak 
akkor vallhatja magát igaz zsidónak, ha 
sorsközösséget vállal minden testvéré
vel. A zsidóság t. i. életszemlélet és 
nincs filozófiai értelemben vett kimon
dott zsidó világnézet, csak morális be
állítottság az élethez, vagyis nem világ-, 
hanem élet fel fogása van csak a zsidó
ságnak. Az élet szentsége, az élet ne
messége egyenlő Isten szentségével és 
Istent szolgálni annyi, mint az életet 
szolgálni. Ebben az életközelségben rej
lik a zsidóság hatalmas életereje és en
nek köszönheti négy évezredes fennál
lását. Ebből a lendületes vitalitásból 
másnak is juttatott és a nyugat a zsi
dóságnak köszönheti a vallását és vele 
legértékesebb erkölcsi ideáljait, valamint 
a görög szellemi élet újjáéledését. Kü
lönösen a német nép tartozik sokat a 
zsidóságnak: a német nyelv a bibliai 
fordításának, tehát a hébernek kö
szönheti finomabb kialakulását.

Földindulás . . . dióhéjban.
Őseink, a tüzes lávák holddal együtt földön laktak,

Arról, mint a hulló csóvák, lobbot vetve lepattantak.

Akkor még sok ezerfokos volt az élet nagy égése, 

Régmultjából-termö földig hat nap tartott kihűlése,

Ekkor lett a fű. fa, ember, hetednap meg szombat napja, 

Melynek, édes pihenőjét tiszta munka ma is kapja.

Édenkerti leszármazó hűs cseppjére kútnál sort várt,

Mikor még a pogány hiten imádták a képes oltárt.

Szerszám, ásó, vödör nem volt, akkoriban nem is kellett, 

A dús eszem-iszom gyümölcs bőségéből minden tellett.

Vaskorszak a kénkövekből nem lett meg úgy szinre-szóra, 

Hanem ha az idő lejárt, meghozta a homokóra.

Kakas az volt, kukorékolt, minden éjfél-hajnal tájban,

Ezt a hangot visszhangozták sziklák, bércek határában.

Erre ébredt Nőé apánk, özönvíznek gázolója,

Tőle tanult Ábrahám és régi idők hírmondója

Kőtől, fától, csillagtájtól tanult Jákob történelmet, 

Mózes pedig megihletve az Istennel eszmélgetett.

Világcélú eszmeöstant Írásban is közreadták,

Ezért éltek, ezért haltak a prófétás új leviták.

Felfigyeltek nagyobb népek, görögök és latin fajok,
Át is vették ezt az írást Nyugat és a mozlim papok.

Ezen aztán összvesztek, szárazon és tengerhaján,

Néha-napján békültek is a szép, üde vezérlő szón.

Jöttek mások, új harcosok, vér is folyt a — hitjóságérl,

Békében is verekedtek Istenért és — földjószágért,

Ma már a sok tűzvész után járhatnánk a béke útján, 

De most újra új hit támad, minden régit üt a Wotán.

Valaha már élte létét. Úgy tért vissza Skitha földre, 

így támad az új Messiás, ebből lesz a germán béke.

A tüzekben, földben, magban eszmegyökű akarat van,

Villámon, vagy lelki szárnyon szétterjed a nagy világban,

Csillagokról átrepülő sugaraknak nagy eszméje,

Cion ! Te légy a régen várt világbéke igaz fénye.

Jeruzsálem ! Régi földünk, újra termett új korszaka,

Gyújts a hitbe tiszta lángot, múljék már a mély éjszaka.

Most is ősök, a tüzlávák kutatják az ivadékot,

Ősembernek unokáját. Találnak is maradékot.

Egyik vörös, mint a vaspor, másik fehér, mint a kréta.

Ily kép sok nagy ellentmondás. — Szebb legyen egy új — körséia.

A láng . . .
„Kelj fel, ember, imc itt a világos

ság’* *,  így szólt Rabbi Jochanán: „Egy 
ember halad az alkonyaiban az úton. 
Szembe jön vele egy másik utas, aki lán
got gyújt, hogy világítson neki. Am a 
láng kialszik. Jön egy másik, az is vilá
gosságot gyújt, de ez a láng is kialszik: 
„Most már" szól emberünk' „ne gyújtsa
tok nekem világosságot: bevárom a haj
nal fényét,**

csak az, ami Belőled árad. Mert igy szól 
az írás: Nálad az Élet forrása. A Te 
világosságodban találjuk meg a mi vilá
gosságunkat."

*

A Szent-d'icscrtcssék az ő Neve — 
igy szólt: „Legyen az én lángom a Te 
kezedben és a Te lángod az enyémben.**

Mi a Szent lángja, dicsértessék az ö 
Neve A Tóra az, amint írva van: „A 
Tan egy lámpa és a Tóra egy fáklya**. 
Aki elfogadja a szent Tant, arra az em
berre emlékeztet, aki világosságot gyúj
tott a Szent előtt, áldassék az ő Neve 
és megerősíti lelkének tüzet, mintha új 
lángra gyúlna. Mert mondva vagyon: „Az 
ember lelke isteni láng,"

„Ugyanígy szól Izrael a Szenthez, 
dicsértessék az ő ncve:’( Gyújtottunk 
egy fáklyát Mózes templomában: kialudt. 
Gyújtottunk egyet Salamonéban: kialudt 
az is. Most már nem gyújtunk több fák
lyát, nem kell nekünk más világosság,

Dr. Hernád Henrik



9
ZSIDÓ ÉLET

Aktuális strófák
—1 X *

(Személyek: A termetes rt. igazgató. 
A fakóképii állástalan tanár,)
— Elismerem, tanár Ur, hogy a 

„Zsidó Élet” szándékai tiszták, hogy 
tiszteletreméltó publicisztikai köteles
séget teljesít, amikor szigorú kritikát 
gyakorol a Pesti Izr. Hitközség és az 
Országos Iroda vezetőségének műkö
dése felett. Elismerem, hogy mindéhez 
joga is van! De az Isten szent szerel
méért, hát mit akarnak már a budai 
kérdéssel? Hát hiszen ez el van már 
intézve! Egyesíteni akarták Budát 
Pesttel —- nem ment. Ezzel be is van 
fejezve a dolog! Minek melegítik ezt 
újra meg újra fel?! Nem érzik, hogy 
ez már kezd egy kicsit egyhangúvá 
válni ?

— Az egyhangúságban talán igaza 
van, kedves Direktor Ur — mondja a 
tanár, — de nincs igaza abban, hogy a 
budai kérdést mi melegítjük fel újra 
meg újra. Talán mi voltunk azok, akik 
a budai chevra-választásba beleavat
koztunk? Mi küldözgettünk szét röp- 
iratokat? Mi fogadtunk fel kortesha
dat? Mi rendeltük ki oda választási 
diktátornak a pesti hitközségi kancel
lária fő-fővezérét, aki olyan időben, 
amikor a pesti hitközségtől kapott fi
zetéséért, — még pedig egészen szép fi
zetésért —• annak az irodájában tar
tozott volna dolgozni, ehelyett egy bu
dai pártfronton vezérkedett? Talán mi 
bíztuk meg őt ezzel?

— De hát nem Önök pertraktálták 
múlt számukban szokatlan terjedelem
ben a budai ügyet? Mi szükség volt 
erre? Nincs a zsidóságnak más kér
dése? Talán fontosabb is?!

— Mindkét kérdésre megfelelek, 
Direktor Ur. Hogy mi a lapunk leg
utóbbi számában sok helyet adtunk a 
budai ügynek ? Igaz! Megtettük. De ez 
a köz szempontjából is a jobbik meg
oldás és feltétlenül jobb és morálisabb 
annál, amikor a kos pénzén iramnak és 
nyomatnak ki röpiratokat. Ami pedig a 
másik kérdést illeti, hogy nincs-e a 
zsidóságnak más és talán fontosabb 
problémája a budai ügynél, ezt mi Ön
nel együtt kérdezzük, de nem magunk
tól, hanem a magyar zsidóság ügyeinek 
legfőbb intézőjétől. Miért tér a führeri 

Dr.Frenkel Bernét zsidó nevelőintézete
VI, Aréna út 84. Telefon 28-8 43 — Internátus a városligeti villanegyedben 
minden iskolatípus közelében fiuk és leányoknak. Gyermek- és diákiidiilö a 

Blikkben, 400 m Lillafüred fölött, klimatikus gyógyhatású helyen. Leánytovdbb- 

képzö 14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú tanfolyamok.

Egyakarat újra, meg újra vissza erre a 
kérdésre? Mi, mint újság, természe
tesen kénytelenek vagyunk aztán őt kö
vetni. De miért kísért ez az ügy állan
dóan az ő agyában, miért tette ezt a 
kérdést pl. a kongresszusnak is köz
ponti kérdésévé, miért búvik meg min
den tettében, minden szavában az a 
tendencia, hogy Budát térdre kénysze
rítse? Egyébként pedig, kedves Direk
tor Uram, nem adhatok Önnek igazat 
abban sem, hogy ez az ügy csak Buda 
ügye. Ez egyszerűen nem igaz! Hát 
Pestet ne érdekelje az. hogy a Führer 
az ő rovására ígér pl. Budának iskolá
kat, hogy az ő pénzéből akarja-e eze
ket Budának felépíteni? Hiszen állí
tólag a budai hitközség és a budai 
chevra csőd előtt állanak, az övékből 
akkor nem építhetné fel! Hát nincs 
ahhoz a pesti zsidóságnak semmi köze, 
semmi szava sem, hogy az ő anyagi 
erőfeszítésével akarják most Budát 
„szanálni” ? Megkérdezték már arról a 
pesti zsidóságot, hogy akarja-e ezt és 
odaadja-e erre garasait? Vagy az egész 
iskola-ígéret csak blöff volna? Akkor 
sem hagyhatjuk szó nélkül! S nincs-e 
köze az egész magyar zsidóságnak 
ahhoz, hogy legnagyobb hitközségének 
és az ország egész neológ zsidóságának 
életet, milyen szellemben vezetik és irá
nyítják?

— Rendben van, de akkor ne min
dig Budáról írjanak!

— Igen, mi szívesen írnánk pl. ar
ról, hogy' hogyan mélyítik nálunk a hit
életet, hogyan erősítik és fejlesztik a 
hitoktatást, mit tesznek a zsidó ifjúság 
jövőjének biztosítására, vágj' mi tör
tént abban az irányban, hogy a tanu
lási szabadság, a polgári egyenjogúság 
kérdésében a magyar zsidóság ne szo
ruljon továbbra is a másodrendű pol
gárok hátsó sorába, szívesen írnánk 
arról, hogy a zsidó közéletben, a zsidó 
testületekben egy magasabb kulturális 
és etikai színvonal érvényesül, stb. stb. 
Ehelyett azonban arról kell írnunk, 
hogv míg Bangha páter igen tiszteletre
méltó buzgalommal előadásokat tart a 
maga térítő céljai érdekében, addig ná
lunk a kortézia feneketlen mocsarába 
rántják az egész felekezeti közéletet, 

hogy míg onnan a csábítás szirénhang
jaival édesgetik magukhoz az ifjú te
hetségeket, addig nálunk a hatalom ri
deg gőgjével, a felkerültek eltaszító fö
lényeskedésével kezelik a segítő kezet 
kereső fiatal tehetségeket.

— Hát igen, ha ez igaz, akkor ír
janak erről! De mindig az igazat!

— Remélem, Direktor Ur, Ön nem 
ül fel a sip-utcai „hulló levelek”-nek, 
Ön tudja, hogy mindaz, amit eddig ír
tunk- bármilyen ügyről, színtiszta igaz
ság? Meg tudták egyetlen állításun
kat cáfolni? Hiszen ha meg tudnák cá
folni, bezzeg nem üzennék nekünk, 
hogy el fognak némitani bennünket, ak
kor nem volna erre szükség, sem a 
sip-utcai központi támadáselosztó hi
vatal pergőtüzére. Mi cáfolatot kérünk 
és ellenbizonyítást! És főkép intakt 
moralitást, emelkedett zsidó szellemet.

— Legyen nyugodt, tanár úr, kap 
cáfolatot, kap ellenbizonyítást is. És 
mi reklamálnivalót talál a moralitáson, 
a zsidó szellemen? Csak nem akarja 
azt mondani, hogy felekezeti közéle
tünkben ez is megcsorbult ?

— De igenis, éppen azt akarom mon
dani! Akar példát rá, Direktor Ur? 
íme! Ugyebár Ön előtt sem kétséges, 
hogy ki és kik irányították a budai 
„szanálási” pártot? Ez a szanálási párt 
azt hirdette, hogy neki a hatalom átvé
telekor egy nagyobb összeg fog a 
chevra szanálására rendelkezésére állani. 
Ha jól informáltak. 70.000 pengőt em
legettek. Ennyit jegyeztek állítólag a 
szanálni késs vezérek. Nos, hát a ve
zérek megbuktak — a szanálási 70.000 
pengő is a zsebükben maradt. Már most 
kérdem tisztelettel: morális dolog ez ? 
Hetvenezer pengőt ígérni, ha megvá
lasztják őket! A budai chevrát csak 
akkor 'szanálni, ha övék a hatalom, ha 
pedig nem, akkor hadd pusztuljon?! Ez 
zsidó szellem?

— Biztosíthatom, hogy ez torzítás. 
Azok a kiváló egyéniségek, akik a mi 
felekezeti életünket irányítják, nem így 
gondolkoznak.

— Téved, Direktor Ur. Éppen abban 
a körben hallottam azt a felfogást, 
hogy „a politikában a hazugság nem 
immorális.” Ezt a felfogást a gyakor
lattal is igyekeznek igazolni. De nem 
hiszem, hogy a tiszta zsidó szellemmel 
összeegyeztethető volna egyrészt a 
hazugságnak ilyetén — bármilyen szűk 
körben való — rehabilitása, másrészt 
pedig az a felfogás, amely a zsidó köz
életet politikai területnek, majdnem azt 
mondanám: politikai vadászterületnek 
hajlandó tekinteni. De mondok én va
lamit Önnek, Direktor Uram. Sokszor 
hallottam egy igen okos barátomtól, 
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hogy a közélet emberei — színészek, 
sztárok, de olyan sztárok, olyan csilla
gok, akiknek mozdulataiért és szavaiért 
gyakran a rendező, sőt igen sokszor a 
súgó felelős. A mi felekezeti közéle
tünk színterén is elöl ágál és deklamál, 
nem is tehetségtelenül, egy sztár, egy 
csillag, (ha németül beszélgetnénk, csil
lag helyett: Sternt mondanék.) Sokan 
vallják, hogy itt is igen gyakran a szuf- 
lőr a felelős azért, amit ő mond és tesz. 
Pedig a csillagok járását a saját törvé
nyeik szabják meg, abba nem avatkoz- 
hatik bele még egy Kcpplcr sem, annál 
kevésbé olyan valaki, aki Kepplerncl, 
ha csak egy betűvel is, kevesebb. — Es 
mit keresnek az „armer Reisender”-ek, 
akik ..gazdag szegénységük” alkalmi 
alibijével kiadósán snorrolják végig 
szeretett hittestvéreiket (mindezt ter
mészetesen legfelsőbb jóváhagyással), 
sürögnek-forognak, mérget kevernek az 
indokolt köznépszerűtlenség árgus-te
kinteteitől kísérve, a Führer tünemé
nyes providencialitását kürtölve szeré
nyen figyelmeztetik a t. c. zsidóságot 
csekélységük kellően, illetve eléggé 
soha nem honorálható érdemeire is. 
Rossz néven sem vehetjük ilyen kö

Chág Hásövuósz
Irts; Dr. Kiéin Ábrahám rabbi

Junius 2-án (Szíván 1.) ros-chódes, 
mely naptól kezdve sövuósz ünnepet kö
vető napig bezárólag, nem mondunk tá- 
chánun-t, él erech appájim-ot. jöhi ro- 
cón-t, a Tóraolvasás után, sem lámnácé- 
ácli-ot ásré és uvolöcijjon között.

A közvetlenül sövuósz ünnepét meg
előző 3 napot: sölóseth jómé hagboló- 
nak nevezzük, mivel a kinyilatkoztatás 
fenséges eseménye előtt Isten megha
gyása szerint .Mózes tanítónk határt je
lölve a csodát váró Szinaj körül, testi 
és lelki tisztálkodásra szólította fel Iz
rael népét. E napokon már megszűnik 
a gyász és mi is emelkedett lélekkel, 
tisztult szívvel készülődünk a Tóraadás 
nagy és szent ünnepére.

A Tóra tiszteletére a templom is 
díszbe öltözik, zöldelö lombok, fehér 
rózsakoszorúk hirdetik a Tóra igéiének 
örök virulását, alabástrom tisztaságát.

Junius 6-án és 7-én (Szíván 6. és 7.) 
a kinyilatkoztatás ünnepe; általában sö- 
vuósznak (hetek ünnepe) nevezzük. A 
Tóra chág hákkócir (aratás ünnepe: M. 
II. 23, 16.) és jóm hábbikurim (zsengék 
napja: M. IV. 28, 16.) néven említi, mi
vel a Szentély fennállása idején, ezen az 
ünnepen az új termés zsengéjéből áldo
zatok kíséretében két kenyeret mutattak 
be. A Talmud csak acereth-nek mondja, 

rülmények között, ha megmosolyogják 
a budai hitközség autonómiáját védő 
párt elnökének, ennek a konzervatív, 
puritán üzletembernek okfejtését, — 
odáig jutottunk, hogy a „szajcherek” 
már nemcsak a „szajferek” ellen har
colnak, hanem a „zsidó nem egyesült 
száj cherák”-nek is ádáz harcot üzen
nek.

— De hisz a legutóbbi hitköz
ségi vacsorán az elnök nemcsak balra, 
hanem jobbra is megmondta a vélemé
nyét.
>, — Bár inkább ne mondta volna. Mi 
nem rokonszenvezünk a zsidó jelleg
nek a politikai életbe való átvitelével, 
de az ellen óvást emelünk, hogy a Füh
rer beavatkozzék a hitközség bármelyik 
funkcionáriusának polgári jogkörébe. A 
Führer ne akarjon mindenáron érde
meket szerezni a mások kontójára .. .

— Szóval?
— Ouod erat demonstrandum: A 

sip-utca. oszlassa fel -három éve szaka
datlan permanenciában levő kortesiro- 
dáját és szentelje figyelmét a hitköz
ség és az összsidóság ügyeinek . ..

Spectator

amivel nyilván arra céloz, hogy ez az 
ünnep hozzátartozik peszách-hoz, miként 
sömini ácereth Szukkoth-hoz.

Mincha-ima után éruv távsilin. A má- 
áriv-imát sötét este kezdjük, hogy eleget 
tegyünk annak a tórabeli parancsnak, 
amely szerint az ötven napnak teljesnek 
kell lenni. Szokásos mááriv-ima ünnepi 
költeményekkel; kiddus és sehechejonu. 
Az éjjelt templomban töltjük, mert a ha
gyomány szerint őseink a Tóraadás szent 
reggelén álomba szenderiiltek és a nia- 
gafeledt népet Istennek kellett álmából 
fölriasztani. Ennék a hibának jóvátétele 
céljából az ünnep első estjén templomba 
gyűlünk és a Tóra-, Talmud- és Zohár-

PÉNTEK ESTÉK
Imákba foglalt érzések és 

gondolatok

e
Irta :

Dr. ÁDLER VILMOS hatvani főrabbi

Kapható a szerzőnél Hatvanban

Ára: 5 pengő 

ból vett összefoglaló szemelvények olva
sásával virrasztiuk át az éjjelt. (E sze
melvények a Tikkun lél sövuósz c. 
könyvben találhatók meg.)

Sacharith ima .megfelelő jócér-ral, 
egész haliéi. Két Tórát emelünk ki, az 
elsőhöz 5 személyt hívunk fel és olvas
suk a kinyilatkoztatás történetét és a 
tíz igét (M. II. 19—20, 26). A Tóraolvasás 
előtt, némely községben az első vers el
olvasása után az előimádkozó ősi dal
lamon páros soronként énekli el az ak- 
domuth kezdetű dicshimnuszt. Tartalmi
lag ez két részre oszlik: az egyik Istent, 
a világmindenség bölcs alkotóját ma
gasztalja, aki megszámlálhatatlan égi 
seregei mellett Izraelt szemelte ki a 
Maga dicsőítésére; a másik rész festi azt 
a rettenetes üldözést és azt a megejtő 
csábítást, amellyel Izraelt vallásának el
hagyására akarták rábírni, de Izrael bí
zik az isteni segítségben és szenvedései
nek megváltásában. A második Tórához 
máftirnak vagy a község rabbiját, vagy 
a héber tudományokban jártas valamely 
vallásos tagját hívjuk fel és olvassuk: 
M. IV. 28, 26—31, a prófétai lecke: Jö- 
chezkél 1, 1—28, mely a prófétának Is
ten trónszékéröl szóló vízióját tartal
mazza: muszáf-ima ünnepi költemények
kel és duchon.

Este a mááriv-lmából elmarad a hith- 
náári és az ünnepi költemények (máá- 
rovit.h), kiddusnál sehechejonu.

Az ünnep második napján délelőtt a 
Tóraolvasás előtt Ruth könyvét olvas
suk. Ez azzal magyarázható, hogy a két 
esemény külső kerete és belső tartalma 
között feltűnő a hasonlatosság. Ruth tör
ténete is az aratás ideién játszódik le és 
tettében is ugyanaz az önfeláldozó hű
ség nyilvánul meg, mint amellyel Izrael 
a történelem folyamán Istenéhez és Tó
rájához tántoríthatatlanul ragaszkodik.

Két Tórát veszünk ki. az elsőhöz 7 
személyt hívunk fel és olvassuk: M. V. 14. 
22—16. 17: a másodikhoz a máftirt és ol
vassuk: iM. IV. 26. 26—31: prófétai lecke: 
Cliabbakuk 3, 1—19. A máftir bevezető 
áldásmondatai előtt, némely községben 
a haftóra első mondata után a maftir jö- 
civ pithgom kezdetű dicsőítő költeményt 
énekli. Mázkir ávhorachámim-mal; dn- 
chon a szombatra való tekintettel elma
rad. úgyszintén a pirké ovóth és cit- 
kotheho cedek.

Az ünnep ‘kimenetelekor mááriv-imá- 
nál áttó chónantonu és hávdolo fonatos 
gyertyával és illatos fűszerrel.

Sövuósz ünnepén tejes ételt szoktunk 
enni, mely szokás a Szentírás ama jel
képes kifejezésén alapszik, mely szerint 
a Tóra hasonlít a tejhez; valamint a tej 
fejlesztő, tápláló 'életnedűje a zsendülő 
kisdednek, azonképen a Tóra is éltető 
erősítő tápláléka Izraelnek.
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ZSIDÓ JF.EÚTJEJKS
Kordját Ernő

A munka lázától remeg a Vörös- 
marty-utcai épület, ahol az ország 
egyik leghatalmasabb elektromos 
vállalatának, az Engel Károly-cég- 
nek irodái, raktárai, eladási helyi
ségei vannak. Telefonok csilingel
nek, hivatalnokok sietnek szobá- 
ról-szobára, küldöncök futkosnak, 
felek várakoznak. Már ezek a kül
sőségek is mutatják, milyen szere
pet tölt be a magyar gazdasági 
életben az a vállalat, melynek 
egyik társtulajdonosa Romját 
Ernő, akit személyesen nem isme
rek, akit azért keresek fel, hogy 
lelki arcképének jellegzetes voná
sait beszélgetésünk folyamán meg
keressem és megtaláljam. Az egyik 
irodában megkérdezem az egyik 
tisztviselőt, aki beléptemkor kész
ségesen lépett oda a márványlapos 
pulthoz, mely a tisztviselők helyét 
az ügyfelektől elválasztja, hogy 
jövetelem célja iránt érdeklődjék, 
hol beszélhetnék Komját igazgató 
úrral ?

•— Én vagyok Komját Ernő — 
válaszolja a középkorú, alacsony
termetű, szerény fellépésű férfi 
és feltolja a pápaszemet homlo
kára, hogy jobban szemügyre ve
hessen.

— Nem szeretek a nyilvánosság 
előtt szerepelni, ezt tudja rólam 
mindenki, aki ismer és ismerő
seimtől azok is, akik nem ismer
nek. De ha már itt van, szívesen 
felelek a kérdéseire.

Nem, ez nem a szokásos, mindig 
megismétlődő és soha komolyan 
nem vehető szabadkozás. Olyan 
póz nélkül, oly őszinte egyszerű
séggel mondja ezeket a szavakat, 
hogy igazságukban percig sem le
het kételkedni. Ebben a saját mun
kája és tehetsége lépcsőfokain a 
társadalmi és hivatási pozíció ma
gas fokára feljutott emberben nem 
veszett el semmi abból a puritán
ságból, melynek légköre az apai 
házban, a falusi hithű zsidó keres
kedőember házában körülvette. Mi
előtt hozzá mentem, tájékoztatá
sul közölték velem, hogy ő a bu
dapesti jótékonyság Hárun al Ra- 

schidja. Rengeteg jót tesz, de min
dig titokban. Nem reflektál sem
miféle nyilvános nyugtázására, 
adományainak, nem vár köszöne
tét. Egyik legáldozatkészebb támo
gatója a Fiúárvaháznak, ő ren
dezte be a Csáky-utcai templom, 
az Aggok háza, a Bichur Kólim- 
templom, a Kittler-templom, az 
összes zsidó menhelyek, a Rosen- 
berg-féle tanoncotthon, a tahitót
falusi nyaralótelep villamos világí
tását. 300 embernek ad minden 
pészacnkor laskát, ezenfelül is 
nagy összegeket ad egyéni támo
gatásra; amikor szóvá teszem 
előtte ezeket, legyint a kezével, 
nem szívesen beszél róla, nem 
tartja fontosnak az egészet.

— A jótékonyság nem merül ki 
abban, hogy az ember ad — 
mondja. — Tudni kell szépen adni. 
Úgy, hogy az adománnyal ne se
bezzük meg a megajándékozottat 
önérzetében. Ahhoz, akinek adunk, 
mindig ezerszer udvariasabbnak, 
előzékenyebbnek kell lennünk, 
mint ahhoz, akitől kapunk. És ta
lán még az sem túlságosan fontos, 
hogy azt, aki kér, milyen motívu
mok kényszerítették a kérésre. 
Senki sem kér szívesen. A mostani 
maceszosztásnál megjelent ná
lam egy öreg hölgy. Lelkiismerete
sen le szoktam informáltatni a 
hozzám fordulók életkörülményeit, 
hogy azok kapjanak, akik valóban 
legjobban reászorulnak. A titká
rom jelentette, hogy az öreg hölgy 
vejének házában él, aki jó állású 
tisztviselő. Utasítást adtam, ad
ják ki számára a kérelmezett las
kát. Honnan tudhatom én, tartja-e 
a veje a peszachot? Nincs-e ki
térve? Milyen viszonyban van az 
anyósával ? Megkérdezzem a kérel
mezőtől és megsebezzem a kérdé
semmel? Nem! Ha valaki laskát 
igényel, bizonyára nem csemegé
nek kéri. Néhány éve ismételten 
támogattam egy elszegényedett 
kereskedőt. Megtudtam, hogy pont 
újév előtt árverezik el lakása be
rendezését. Megbíztam egy alkal
mazottamat, menjen el az árve

résre és vásároljon össze mindent, 
így is történt. Este azután elmen
tem a lakására. „Azért jöttem, 
kedves X. úr”, szóltam hozzá, 
hogy boldog újévet kívánjak 
Önnek és közöljem, én vagyok a 
lakásának vevője. A berendezést 
ezennel önnek ajándékozom és kí
vánom, ez legyen az utolsó meg
próbáltatás, mely Önt éri. Ne kö
szönjön semmit, valamikor Ön is 
sok jót tett, tudja tehát, milyen 
öröm adni.

A párnázott ajtajú főnöki szoba 
ajtaja nyitva van. Az ajtó előtt 
egy tisztviselő áll levéllel a kezé
ben, melyet alá akar Íratni. Hallja 
az elbeszélést, melynek végén te
kintetünk véletlenül találkozik. 
Bólint a fejével. így volt. Nem csak 
ebben az esetben, a többiben is. 
Igen, szépen kell adni!

Komját Ernő rövid idővel ez
előtt díszes új pozíciót foglalt el. 
Ö lett a Csáky-utcai templomkör
zet elnöke. Megkérdezem, mi a 
programm ja ?

— Mélyíteni a Tóra tudását és 
tanainak tiszteletét a legkonzer
vatívabb értelemben. Ennek érde
kében fejleszteni, istápolni a kul- 
túrérdekeket. Tudomásul venni, 
hogy a fiatalság a jövő reménye 
és támogatni. Gondolni rá, hogy 
az aggoknak hálával tartozunk és 
támogatással, mert az aggok és az 
árvák szorulnak rá a legjobban a 
támogatásra. Helyiséget létesíteni 
kulturális előadások számára, me
lyek a világi és egyházi irodalmat 
öleljék fel. Legyen ez a helyiség 
találkozóhelye a zsidó szellemnek 
jóban-, rosszban egyaránt. Ingye
nes barmievatanfolyamokat léte
síteni és ellátni az arra rászoruló 
barmiévá ifjakat talesszal, tefilm- 
nel, cidáklival. Felkeresni a gyá
szolókat és szükség esetén gondos
kodni ellátásukról. Ápolni a barát
ságot az összes zsidó intézmények ■ 
kel.

Abba kell hagyni a beszélge
tést, mert már t.úlsoká vettem 
igénybe Komját Ernő idejét és so
kan várakoznak rá.

— Jöjjön el minél előbb! — 
mondja búcsúzáskor — akkor 
majd folytatjuk.

El is fogok menni. Ezzel az 
okos, jó emberrel érdemes beszél
getni. HALÁSZ SÁNDOR

W ideális ssáj- és
Sr V <o?o£e-<>blöge2ő
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Junius 6, csütörtök — Szíván 5. (Erev 
sövuoth, érüv tázsilin), — junius 7, péntek,
— Szíván 6 (Sövuoth 1. nap, szombat 
bejöv : 7.45), — junius 8, szombat —• Szí
ván 7 Sövuoth 2 napja, mázkir, Ruth 
könyve, szombat kimen: 8.24), — junius 
9, vasárnap — Szíván 8 (iszru chag), — 
junius 10, hétfő — Szíván 9, junius 11, 
kedd — Szíván 10, — junius 12. szerda
— Szíván 11, — junius 13, csütörtök — 
Szíván 12, — junius 14, péntek — Szíván 
13 (szombat bejöv: 7.43), — junius 15. 
szombat, — Szíván 14 (Heti szakasz : No- 
szau, haftora : Vájhi is cchod, Softim 13, 
1. 2-25, első perek, Ujhold ut, i. szombat 
kimen: 8.28), — junius 16, —vasárnap — 
Szíván 15, junius 17, hétfő — Szíván 16
— junius 18, kedd — Szíván 17, — junius 
19, szerda — Szíván 18. junius 20, csütör
tök — Szíván 19, — junius 21, péntek — 
Szíván 20 (szombat bejöv : 7.45).

— Boldog Sövuóth-iinnepeket kívá
nunk lapunk olvasóközönségének!

— A kongresszusi statútumok a kul
tuszminisztériumban. A neológ országos 
nagygyűlésen a többség által elfogadott 
statutum-ter vezetet az Izr. Orsz. Iroda 
elnöksége tudvalévőén felterjesztette a 
kultuszminisztériumhoz, ahol a budai izr. 
hitközség is jogorvoslattal élt a kon
gresszus határozatainak sérelmezett in
tézkedései ellen. A minisztérium illetékes 
ügyosztálya alapos megfontolás tárgyává 
teszi a tervezetet, fökép a magyar zsi
dóság különböző árnyalatainak harmó
niája szempontjából. Ez alkalomból a sta
tútum-tervezetnek az adómegosztásra 
vonatkozó reformja is beható megvitatás 
alá kerül az illetékes pénzügyi hatóságok 
bevonásával.

— A Pesti Chevra Kadisa elöljárósága 
május 19-én Kramer Miksa kormányfő
tanácsos, elnök vezetésével tartott ülé
sében egyhangúlag elhatározta, hogy az 
elnök akadályoztatása esetén ideiglenes 
helyettesítésével Lunczcr Pál elöljárót, a 
pénzügyi teendők ellátásával pedig Eis- 
niann Gyula elöljárót hízza meg.

— Az óbudai izr. hitközség május hó 
30-án délben kiildöttségileg tisztelgett 
Stern Samunál, a pesti izr. hitközség el
nökénél, abból az alkalomból, hogy az 
óbudai hitközség az Izr. Orsz. Iroda 
élén kifejtett tevékenységéért tiszteleti 
tagiává választotta. Dr. Orova Zsigmond 
óbudai elnök üdvözölte hitközségének új 
tiszteleti tagját és kiemelte, hogy ez a 
választás annál jelentősebb, mert az 
óbudai hitközség egyébként ellentétes 
álláspontot foglalt el a pesti hitközség 
elnökének fúziós törekvéseivel.

— Dr. Zahler Emil ünneplése. Június 
4-én este a pesti hitközség Goldmark- 
termében tartott banketten lelkes han
gulatban ünnepelték :Dr. Zahler Emil fő
orvost, a pesti hitközség közszeretetnek 
és megbecsülésnek örvendő jótékonyügyi 
elöljáróját. Ez nem volt sablonos jnbilá- 
ris alkalom: Zahler Emil negyven éves, 
kedves, szeretetreméltó, közvetlen, póz- 
talan egyénisége, tiszteletreméltó mun
kában és jóságban töltött 40 éves köz
életi múltja rajzolódott meg a köszönté
sekben. Lélekben legalább is ugyanolyan 
szeretettel gondoltak rá azok is, akik 
nem jutottak el a bankettre, azok a sokan 
— felekezeti különbség nélkül.

— A pesti zsidó fiúgimnázium sikere. 
A napokban Budapesten megtartott or
szágos középiskolai tanulmányi verse
nyek során a magyar-verseny első győz
tese Kiéin Imre, a pesti zsidó főgimná
zium tanulója lett.

— Hősök emlékezete Sashalmon. A 
sashalmi templomban május 5-én ülték 
meg a hősi halottak emlékünnepét. A hit
község színe-java megjelent, élén Eisen- 
berger Géza főrabbival, Lukács Lajos 
hitk. elnökkel, Goldberger Henrik dísz
elnökkel és Horváth Lajos volt elnök
kel. Mincha és mááriv között Éísenber- 
ger főrabbi léleképítö szavakkal mél
tatta I.ijár hó jelentőségét, a napsugara®, 
reménythozó tavasz hónapját. Felidézte 
Rabbi Akiba és vértanúhalált halt tanít
ványainak, valamint az újkor hősi ha
lottainak felejthetetlen emlékezetét, mely 
példaadással mutat a jövő kötelességeire. 
(Wizner László.)

— Hősök emlékünnepe. A pesti izr. 
hitközség és pesti Chevra Kadisa május 
26-án, vasárnap reggel fél 9 órakor a 
Hősök Emléktemploma előtt ünnepi is
tentiszteletet rendezett.

— A kecskeméti izr. templomban má
jus 12-én délután nagyszabású ünnepi 
istentistzelet volt, melyet a kecskeméti 
Polgári Daloskor elragadó ének-előadása 
követett. A nagymultú és méltán nagy
hírű dalárda, melynek Kremán Sámuel 
rcf. fökántor, országos társkarnagy a ki
váló vezetője, Koudela, Mozart és Betho- 
wen műveiből adott cl, mély áhítat kö
zött óriási hatással. Gyönyörű beszédet 
mondott dr. Borsodi József főrabbi a 
dalról s annak lelket nemesítő hatásáról. 
Nagy hatással szerepelt Gergely llus 
operaénekesnő. Leichner Hermán főkán
tor, Balázs Ferenc, orgonáit M. Fehérvári 
Judit, a hitközség vegyeskarát vezé
nyelte Székely Jenő karnagy. A dr. 
Nyúl Tóth Pál városi tanácsnok elnök
sége alatt álló Polgári Daloskor önként 
vállalkozott erre a szereplésre, amivel a 
felekezeti türelmességnek felemelő pél
dáját adta.

— A pécsi izr. hitközség népszerű 
elnöke, dr. Deutsch Zsigmond gyüleke
zete rég táplált szándéka megvalósításá
ban fáradozik, hogy kultúrpalotát léte
sítsen, mely kivitelében méltó volna a 
hitközség egyre emelkedő lélekszámú
hoz s 'magában foglalná mindazon intéz
ményeket, melyek nagyrészben meg
vannak, hivatást teljesítenek s a kultusz, 
kultúra és jótékonyság terén táplált 
igényeket kielégítik. A lefolyt peszach- 
flnnep utolsó napján, mely barmicva-ava- 
tása 50. évfordulója volt, a Tóra elé 
járult és a fenti cél szolgálatára jelen
tékeny adományt .ajánlott fel, dr. Wal
lenstein Zoltán főrabbi felhasználta az 
kaimat bokros érdemei méltatására, gon
dolatokban gazdag beszéddel köszön
tötte a közszeretetben álló, gondviselés
szerű vezérférfiút, aki kifogyhatatlan 
energiával és áldozatkészségével egyre 
gazdagítja hitközségét értékálló intéz
ményekkel. A rögtönzött ünnepély fényét 
a most létesült Goldmark-énekkar is 
emelte és a közönség lelkes szcrctct- 
nyilvánftásával 'halmozta el az elnököt. 
A kultúrház létesítése pedig folyamatba 
tétetvén, meg van minden remény arra, 
hogy a hívek ádozatkészségc mellett a 
mű még ez év végén tető alá fog ke
rülni.

— Edelstein Bertalan emléke. A Rab- 
biképzö Intézet 'hallgatóinak Goldziehcr 
Ignác Theológiai Egyesülete, május 19-én 
kegyeletes 'emlékünnepélyt rendezett. 
Abrahamson Manó fökántor megrendítő 
éneke után Rosenberg Jenő nagy hatással 
méltatta egykori tanára életét.

— Házasság. Reich Tibor junius 9-én 
déli 12 órakor vezeti oltárhoz a pesti 
Dohány utcai főtemplomban Schlanger 
Klárát, Schlanger Mór igazgatónak, a 
pesti izr. hitközség volt pénzügyi elöljáró 
helyettesének és nejének, Schiller Flórá
nak leányát. Sürgönyeim: Schlanger Bu
dapest, Izabellautca 49.

— Goldberg Márta előadóestje. Gold- 
berg Márta május 21-én, kedden este a 
budai hitközség tanácstermében rend
kívül érdekes előadást tartott a német
országi zsidó ifjúság sorsáról. Dr. Krisz- 
haber Adolf hitk. elnök és Vető Sándor 
elöljáró köszöntötték a külföldi előadó
nőt, akinek fejtegetéseit a jelenvoltak 
feszült figyelemmel hallgatták.

— A VII. kér. izr. Nőegylet május 
22-én, szerdán délután 5 órakor a lovag 
Wechselmann Vakok Tanintézetében (VII. 
Mexikói út 60.) divatrevűvel kapcsolatos 
kerti ünnepélyt rendezett. Az ünnepélyt, 
melynek háziasszonyai: Fabritzky Lipótné 
elnökasszony, Aczél Zsigmondné és Ka
nizsai Dczsöné elnökségi tagok, belvá
rosi női és gyermek-divattermek közre
működésével dr. Bánóczy Dezső rendete.
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— Házasság két híres rabbicsalád kö
zött. A vizsnicei hitközség híres, tudós 
főrabbijának unokája a felsővisói rabbi 
fia, a mármarosszigeti híres rabbidinasz
tia egyik sarjának, a nagybocskói főrab
binak leányával házasságot kötött. Ezzel 
a friggyel két, hosszú évtized óta rivali
záló és chaszdikus értelemben háborús
kodó na'bbicsalád között megteremtődött 
a béke. Ez a tény óriási érdeklődést kel
tett az esküvő iránt, amelyet rabbinikus 
szokásnak megfelelően pénteken tartot
tak. Az esküvőre tízezrével jelentek meg 
a megye egész területéről a zsidók, úgy 
hogy a rend fenntartására a rendőrség 
segítségét kellett igénybevenni. A két 
dinasztia megbékélésének volt a jele, 
hogy az öreg vizsnicei pap az esketési 
aktus lefolytatására a fiatal szigeti rab
bit kérte fel. A szigeti rabbi viszonzásul 
pompásan megrendezett Kidüson látta 
vendégül a vőlegényt és családját.

— Az Izraelita Siketnémák Országos 
Intézete vezérlőbizottsága az intézet meg
alapítójának és Kaszab Aladárnak, az 
intézet második megalapítójának, vala
mint jótevőinek emlékére, május 16-án. 
csütörtök délelőtt 12 órakor a Hősök Em
léktemplomában gyász-istentiszteletet 
tartott.

_  Halálozás. Kallós Simon ny. fő
városi iskolaigazgató május 12-én 63 
éve.? korában, hosszú szenvedés után el
hunyt. Kedden délután temették megin- 
ditóan őszinte részvét mellett a rákos
keresztúri zsidó temeő halottashazából. 
Dr. Déri Ferenc, a székesfőváros volt 
polgármestere sodorát, Kallós József ny, 
székesfővárosi igazgató, dr. Kallós Hen
rik korm. főtanácsos, a győri hitközség 
és községkerület elnöke, Kallós Mór, a 
Hungária-malom igazgatója fivérüket 
gyászolják az elhunytban.

Weisz Tivadar keresk. tanácsos, a 
IX. községkerüict elnöke, bankigazgató 
május 10-én Nagykanizsán elhunyt. Va
sárnap temették mély részvét mellett.

Dr. Mezei Sándor ügyvéd, néhai őr. 
Mezei Mór orsz. képviselő, orsz. izr. 
irodai elnök legfiatalabb testvéröccse 88 
éves korában elhunyt Budapesten.

Kozma Ilus, a Kozma-kalapgyár igaz
gatónője, a Kalapkereskedők Szövetségé
nek alelnöknője május io.én elhunyt 
Budapesten. Vasárnap délután temették 
mély részvét mellett.

_  A debreceni zsidó reálgimnázium 
Maimuni-ünnepe. Szombaton délelőtt az 
Önképzőkör idei záróülésének keretében 
tartotta a zsidó reálgimnázium a maga 
Mfiimuni-ünnepét, melynek középpontjá
ban Grosz Ernő tanár emlékbeszéde ál
lott. Rámutatott arra, hogy a nagy gon
dolkozó müvei közűi aktualitásában lég-

SZOMBATI 
ÉTELEKHEZ

100%-oj uAZba,nöüénuzAu1'
Készült A BUDAPESTI ORTODOX RABBISÁG hozzájárulásával. 

Főt. Szimche Franki podgórzei orth. főrabbi Úr és 
Főt. Duschlnszky Mihály rákospalotai orth. főrabbi úr 

közvetlen felügyelete melletti

többet az vesztett, melyet nem a zsidó
ság, hanem az egész emberiség számára 
irt, mig zsidó valláscrkölcsi művei, a 
bennük foglalt hatalmas erkölcsi elvek
nél fogva ma is számot tarthatnak az 
egész emberiség érdeklődésére. A növen
dékek közül Gál György, Schön János, 
Farkas Sándor előadásai, Knöpfelmacher 
József szavalata keltettek nagy hatást.

— Mairnuni-iinnep Kaposvárott. A ka
posvári templomban nagyszabású Mai- 
piuni-ünnepet tartottak a nagj' filozófus 
800-ik születési fordulója alkalmából. A 
feldíszített templomot színültig megtöl
tötték ájtatos hívek, akiket dr. Szönyi 
Hugó, a kulturális szakosztály elnöke kö
szöntött hangulatos megnyitóval. Dr. 
Herzog Manó, a nagyhírű, tudós kapos
vári főrabbi tartott ezután mélyenszántó 
emlékezést Maimuni Mózesről, akit végig
kísért hányatott élete vándorlásain Cor- 
dovától Cairóig, Szaladta szultán udva
ráig. Egésznapi orvosi munkája után csak 
éjszakái maradtak a tudományos mun
kálkodásra, melyek olyan nagy' jelen
tőségűek voltak, hogy irodalmi és val
lási jelentőségüket 8 évszázad távolsága 
sem halványította el. Az óriási hatást kel
tett ragyogó előadás után Feleki Rezső, a 
drezdai opera volt magánénekese éne
kelt, majd a templomi kar a himnusz 
hangjaival Fleinig Alajos karnagy művészi 
vezénylésével zárta be a felemelő ünnep
séget.

— Tritsch György. Uj név a zenemű
vészeti beszámolókban, gyakran fogunk 
még találkozni vele. Május 8-án szere
pelt először a nyilvánosság előtt a Zene

akadémia növendék-hangversenyén. 
Zathuneczky Ede a mestere. Mozart 
érett technikai tudást igénylő d-dur 
hegedűversenyének első tételét játszotta 
azzal az elmélyedő tisztelettel a mii 
szelleme iránt, azzal a mesterségbeli tu
dással, mely a legszebb reményeket éb
reszti a hallgatóban a fiatal mnvésznö- 
vend'ék jövője iránt. Milyen dús termő 
talaja a magyar humusz a tehetségeknek, 
milyen elérhetetlen kertésze a Zeneaka
démia ... 1

— Dr. Kohut Sándor emléke. Néh. dr.
Kohut Sándor, a pécsi hitközség nagy
nevű papjának halálozása érfordulóján, 
Ijjár hó 19-ik estéjén a hagyományos 
megemlékezést megható kegyelettel dr. 
Wallenstein Zoltán főrabbi végezte a 
zsinagógában. Megemlékezett ez alka
lommal korán elhalt fiáról és utódjáról, 
Kohut Györgyről is, aki alapítvánnyal 
is megörökítette kiváló atyja nevét. Az 
alapítvány az idei kamatait Weisz Far
kas, a pécsi bölcsészeti fakultás hallga
tója és Schwarcz Károly érettségizett 
reálisk. tanuló jeles pályamunkájukkal 
nyerték el.

— A Magyar Izr. Nöegyletek Orsz. 
Szövetsége ápolónőképző otthona javára 
jótékonycélú IKerti ünnepélyt rendez f. 
hó 25-én, kedden délután 5 órától zár
óráig a Rajna Park-ban, II., Olasz fasor 
45. Rossz idő esetén a fedett helyiség
ben leszünk. Tánc, bridge, rummy. Belé
pőjegy fogyasztással együtt P l.gO.
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oe i®azg 
/ . .’v találóbban nem is leheteti volna jel
lemezni a Sip-utcai helyzetet, mint ahogy 
egyik felekezeti laptársunk tette — a nia- 
licián.ak minden szándéka nélkül— egyik 
legutolsó számában: „Most, hogy Stern 
Samu — irta — Abbáziában üdül, kide
rül, hogy a hitközségi életben is ő tölti 
(>e a motorikus erő szerepét, mert mióta 
távol van, nem mozog a felekezeti élet és 
a berkekben csend honol...* 1 Ez akkor 
íróiul t. mikor az a bizonyos „motorikus 
end n budai chcvraváiasziás kudarcán 
elbúsú’va a pesti chevra körül manövri- 
n-zott Icvél-lövcgcket ontó torpedójával 
r's miután itt is célt tévesztett, Abáziábaa 
kötött ki feledést keresni s ott hallgatta 
néhány hétig a „tenger mormAásátíf.Ime, 
most laptársunk Önkéntelen indiszkréciója 
árulta cl, hogy néhány hétig miért „ho
nolt csend a berkekben*' , A béke érdeké
ben óhajtanék, hogy laptársunk „motori
kus crő*--je  mielőbb megrepetálja abbáziai 
üdülését. Ámbátor — a siófoki Kaszinó 
se rossz...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a „központi támadáselosztó hivatal" 
cg*;k  _  nem tudjuk: Isten kegyelméből,
vagy a sa ál jószántából — „*vezeto i‘-n.ek 
iclk állott sugcilniazójanagyon prüszköl a 
„Zsidó Élet'*  budai népszerűségének, ép 
eiv természetes, mint reá nézve fájdalmas 
gyarapodása miatt. Úgy látszik, hogy a 
..túlién keresztül dobogó zsidó szivek’' 
körül érzékeny elváltozásokat mutat a 
budai Sletoscopjuk. őszinte részvé
tünket...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hegy a legutóbbi pesti hitközségi 
vacsorára elfelejtett készülni a félhivata- 
h s szuflör. Az emberek könyökén ;ön 
mór ki a háromnapos kongresszus leg- 

három évezredre szóló providenci- 
óiités't, no meg a „Zsidó Elet**  agyonrek
lámozott „l’urimspiel-'-je. *Csak  legalább 
békéi hagynának már annak a szegény 
sajt ^szabadságnak, amelyet mindig olyan
kor veseoiek az ajkukra, amikor üthetnek 
rajta és ne zuvarlák volna meg annak a 
leváló községkerüíeti elnöknek éjszakai 
nyugodalmát, akit annyiszor emlegettek a 
vacsorán a kongresszusi záróülésre meg
rendelt felszólalása kapcsán, hogy a foly- 
toii.o: csuklásiéi aligha tudott aludni. A 
. icsorán jelene: li egyik körzeti notabili- 
tás, akit általában nagy könyv-niecerás- 
nak tartanak, i rí sűrűn ott látni öt a 

reskedések kirakatai előtt, állító
lag meg is jegyezte:

— Mintha már olvastam volna mindezt 
-< olahot — néhányszor...

TAGADJAK, DE IGAZ, 
viszont azt is, hogy ugyanazon a vacso
rán jövőbe látó bölcs megnyilatkozásai 
közben arról elfelejtett nyilatkozni a 
Führer: igaz-e, hogy elnémitással fényé, 
gette meg lapunkat az Orth. Iroda kép
viselőinek jelenlétében, vagy sem? Arról 
nem is beszélünk, hogy ami szabad a 
nyilaskereszteseknek, az nem áll jól a 
Sip-utcának, de ha szabad érdeklődnünk: 
miért beszél Föd óné mindig másról, mi
kor a bor árát kérik? Egyébként sem volt 
szerencséje a seiffensteinersolomoni 
arany mondásaival. Megfelelő uj szöveg 
hiányában most már másodízben kérdezte 
meg: mi történnék olyan felekezeti lap
pal, mely a katholikus nagygyűlésről, vagy 
a protestáns zsinatról merne afelé han
gán írni, mint ahogy a „Zsidó Elei-1 
m-mdi'a el a kongresszusra vonatkozó vé
leményét? Értjük az ártó szándékot, mely 
ebbői a megjegyzésből ellenünk igyekszik 
uszítani, Ami pedig a hangot illeti — eb
ben a részben készséggel produkáljuk elő
kelő keresztény ujságírótársaink kritiká
ját a Sip-utcai propaganda hangja és tó
nusa tekintetében. De hogy a tárgyra tér
jünk: a Führer fulánkos kérdéséből kitű
nik, hogy nincs tisztában a zsidó kon
gresszus és pl. a katholikus nagygyűlés 
között tátongó nagy különbséggel. Katho
likus nagygyülést évenként legalább egy
szer tartanak alkotmányozó zsidó kon
gresszust 70 év alatt is alig egyszer, A 
katholikus nagygyűlés rendszert egy té
makört ölel fel, a zsidó alkotmányozó 
gyűlésnek 70 év felekezeti közjogát kel
lett uj statútumba öntenie,A mérleg mégis 
úgy alakul, hogy az egyhetes katholikus 
nagygyűlésen országos hírű egyházba- 
gyok, tudósok és státusférfiak köteteket 
kitevő beszédei, elmélkedései, tanulmá
nyai és előadásai hangzanak el, amelyeket 
mi, másvaUátsúak is értékes tanulsággal 
olvasunk. Ezzel szemben a zsidóság 5 na
pos alkotmányozó gyűlésén 10—15—30 
perces kiöl űrrel juthattak csak szóhoz a 
kiválasztottak; a papokat, a zsidó vallás 
hivatott értőit csak mérsékelt keretekben 
engedték szóhoz, az ellenvéleményt_
lásd: a budai elnökét! — pedig egyenesen 
lehurrogták, leterrorizálták, valósággal 
kipécézték. Nagy fantázia kell a kétféle 
gyűlésnek egymással való párhuzamba 
állításához! Es ne felejtsük el, hogy a 
katholikus és a protestáns egyházak tisz
telik, erősítik és nem nyomják el a sza
bad szót, a sajtószabadságot. Szó sem le
hel arról, hogy keresztény vezérek olyan 
hangra és olyan terrorra legyenek kapha
tók a sajtóval szemben, ahogy az „üldö
zött'1 zsidóság honmentő vezérei üldözik 
és elnyomni igyekeznek a sajtó szabad 
megnyilatkozását, ha az nem a führerek 
dicsőségét zengi. Szó sem lehet róla...

TAGADJAK, DE IGAZ, 
hogy feloszlatták a Budai Hitközségi 
Egyesületi Párt Döbrentei-téri propa
ganda -irodáját. Addig és annyit győztek, 
míg senki sem maradt a porondon. Elke
seredésükben mi telhetett tőlük: önmagu
kat is legyőzték. Csak az a kérdés: mit 
jelent ez az önkéntes beszüntetés? Hősi 
halált a — fronton vagy egyszerű racio
nalizáló műveletet? Belefáradtak a meddő 
küzdelembe vagy b'.e olvasztották őket a 
Sip-utcai ■ propaganda-központba? Ha már 
a Duna balpari ja menthetetlenül kisiklott 
ölelésükből, legalább azt a néhány szál 
fúziós hajlandóságú budait siettek ma
gukba olvasztani. Balfácska nyereség...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy az elmúlt héten egyetlen zsidó jubi
leumot sem ünnepeltek...

Az Izr. Szünidei Gyermek
telep Egyesület

ez évi nyaraltatási akciójának munkála
tai nagy lépéssel haladnak előre. A nyár 
folyamán ismét nagyobb számú gyermek 
üdüléséről kíván az egyesület gondos
kodni. A jelentkezők nagy számából szo
morúan állapítható meg, hogy mily sok 
azon szülők száma, kik azelőtt magnk is 
nyaraltak és így nem szorultak arra, 
hogy gyermekeik részére az egyesületet 
vegyék igénybe.

A súlyos gazdasági helyzet a szülő
ket szegény és keresetnélkülivé tette és 
ha már ök szenvednek is a sors csa
pásai miatt, legalább a fejlődő korban 
levő sápadt és vérszegény gyermekeik
nek akarnak néhány heti vidéki üdülést 
biztosítani, hogy azok a fővárostól távol 
a vidék egészséges levegőjét szívhassák 
magukba és jó táplálékban legyen részük.

E kívánalmaikat teljesíti a szülőknek 
az egyesület mindaddig, míg erre anyagi 
eszközei fedezetet nyújtanak. De, sajnos 
az egyesület is, amely tisztán a társada
lom áldozatkészségére van utalva — 
csak részben képes a feladatoknak meg
felelni, mert anyagi eszközei ma már 
nagyon is korlátoltak.

Azért bizalommal fordul az áldozat
kész közönséghez e szegény, jobb sorsra 
érdemes gyermekek nevében és kéri, 
hogy adományaival ezúttal is tegye le
hetővé a nyomorban sínylődő gyerme
kek nyaraltatását.

Adományok küldhetők az egyesület 
címére VII.. Sip utca 12., az Angol Ma
gyar Bank, a Magyar Általános Hitel
bank és a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank főintézeténél lévő folyószámlára, 
továbbá a postatakarékpénztár 25.418. 
sz. csekkszámlájára.
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Moszkvai éjszakák
Dr. Mázé moszkvai főrabbi megrázó emlékei

1888-ban Moszkvában lakott Dolitzky 
az ismertnevíi héber költő. Miután nem 
volt joga a .fővárosban laknia, úgy je
lentette be magát a rendőrségen, mint a 
Wissotzky-teabehozatali cég ügynökét; a 
valóságban azonban .héber leckék adásá
ból tengette — elég nyomorúságosán — 
életét. A pristav (rendőrbiztos), aki a ke
rület élén állott, nem gördített ottartóz- 
kodása útjába nehézségeket: különös elő
szeretettel viseltetett a „versfaragók” 
iránt, ahogy mondani szokta.

Meleg barátságot kötött Dolitzkyhoz. 
Egy este felkeresett és meghívott magá
hoz. Közölte velem, hogy egy taganrogi 
(Déloroszország) fiatal zsidót fog nekem 
bemutatni, aki „amhoórec” vallási dolgok
ban, de igen tehetséges író. Ez a fiatal
ember tanulmányt írt hazája bányászai
nak helyzetéről és azt együk moszkvai 
liberális újságban akarta megjelentetni.

Dolitzky ragaszkodott hozzá, hogy a 
szerzővel és müvével megismerkedjem és 
én elfogadtam a meghívást.

A cikk felolvasása után heves vita 
fejlődött. Figyelmeztettem .a fiatalembert 
írása hibáira, ő pedig körömszakadtáig 
védte igazát. A vitát a csengő éles berre
gése szakította félbe. Házigazdánk órá
jára nézett: két óra éjfél után. „Ézsau 
keze.. !” mondotta .halkan, szomorúan. A 
rendőrség... — ,/Kinyitni az ajtót, vagy 
betörjük..! — hallatszott kintről egy 
erélyes hang.

Dolitzky egy’ szempillantás alatt be
lökte a fiatalembert egy lomtárszerű mel
lékhelyiségbe és kinyitotta az ajtót. A 
rendörbiztos, három detektív és több 
rendőr hatolt be a lakásba.

Megkezdődött a kihallgatás:
— Hol van a felesége, hol vannak a 

gyermekei?
— Alszanak!
— Merre van a szobájuk?
— De le vannak vetkőzve!
— Azt hiszed, még nem láttam éle

temben meztelen nőt?
Es a közhatalom képviselője látoga

tást tett a .hálószobában. Közben a rend
őrök kiürítették nemcsak az összes szek
rényeket és koffereket, hanem a szekrény 
és asztalfiókokat is, mintha nem tartóz
kodási engedély’ nélküli zsidóra, hanem 
egerek után kutattak volna.

Képtelen voltam visszatartani köny- 
nyehnet. Erre a karhatalom képviselője 
megkérdezett:

— Kicsoda Ön?
— Nincs tartózkodási engedélyem, 

azért sírok — válaszoltam.

A kutatás tovább folyt. A kamrára 
került a sor. Üres volt, de egyik sarok
ban egy üres hordó állott. Feszítővassal 
jókorát húztak a hordóra. Hörgésszerű 
.hang hallatszott.

— Ah! — kiáltottak a rerdörök — 
biztosan rejtett árúcikkek vannak benne!

A hordót felborították és ifjú cikk
írónk gurult ki belőle félholtan, reszketve.

— Vigyétek őket a kapitányságra!
Beszállítottak bennünket a kerületi 

kapitányságra. Hosszú sorban baktattunk 
a jeges téli utcán, férfiak, asszonyok, gye
rekek. A férfiak szótlanok voltak és le
vertek, az asszonyok reszkettek, a gye
rekek sírtak. A kapitányságon kiürítették 
a zsebeinket. Az én zsebemben egy bo
rítékot találtak, amelyen ez a cím állott: 
Jacob Isayevits Mázé ügyvéd úrnak, 
Moszkva...

— Kié ez a levél?
— Az enyém!
— .Hallatlan ... Ezt a marhaságot... !

— ordította dühösen a rendörbiztos.
Hívatták a karhatalom vezetőjét.
— Hát ez mi? Hogy merte maga elő

állítani ezt az urat? Egy egyetemi pol
gárt!

— De mikor azt mondta, hogy nincs 
.tartózkodási engedélye!

— Mondta ezt?
— Igen!
— Miért?
— Nem akartam elválni ezektől az 

emberektől!
— Ennek semmi értelme nincs. Felhí

vom a kerületi főnök urat majd meglát
juk mi igaz ebből!

Néhány perc múlva visszatért :
— A .főnök azt mondja, hogy’ Ön ké

pes ilyen bolondságra, ö is küld Önhöz 
napta embereket felekezeti különbség 
nélkül, akiknek ügyét ellátja anélkül, hogy 
ezért egy’ kopekét elfogadna. Kérem tá
vozzék most, de ne kövessen el a jövő
ben ilyen meggondolatlanságokat, mert 
egyszer komoly kellemetlenségei lesznek. 
Azt fogják hinni, azért akarja magát le
tartóztatni, hogy kémkedjék a börtönök
ben. Tessék, itt vannak az írásai és tá
vozzék gyorsan, minél előbb, ezt a jóin
dulatú tanácsot adom önnek.

Kénytelen voltam távozni. Annyit még 
megengedek, hogy a nálam levő pénzt 
szétosszam a szerencsétlenek között, 
akiknek egy’ garas sem volt a zsebükben. 
Hálásan köszönték meg.

.Hazatértem, Aludni nem tudtam. Két 
napig feküdtem utána betegen az izga
lomtól ...

Sass Irén: „Én szólok...“
A dolgozó asszony!... Itt áll egyedül, 

egy ellenséges, hazug, cinikus, szívtelen 
világ közepette. Szoknyája nem nöiségé- 
nek szimbóluma, csak rongy, mely aka
dályozza a szabad mozgásban, neki pe
dig szabad mozgás kell, hiszen nem él
heti nagyanyái és anyái nyugodt, har
monikus, visszavonult életét a családi ott
hon védett csendjében: ki kell állnia a 
küzdőtérre, magának kell megépítenie 
élete-házát vérből vert téglából, .köny- 
nyekböl kevert malterból. Hát építi!... 
Építi és nézi a kívüle kavargó életet, 
melyben nem talál szépségeket. Nosztal
giával az élettárs, az anyaság szentsége 
iránt, a versenyfutásban kihagyó lélek- 
zettel látja a Hazugságot, amin napjaink 
átbukdácsolva tovarohannak ismeretlen 
céljuk felé, mellyel a költő és az asz- 
szony nem békéiket meg, melynek sejté
sétől is irtózik a lelke. Hazug és lélek 
nélkül .kántáló imák a jóság helyett, em
berszaporodás azért, .hogy a háborúnak 
legyen mit learatnia, a gyenge feletti 
könnyű győzelem, a segítséget kérő kéz 
könyörtelen átnézése, a természethez 
kell menekülni, a hűséges és okos kutyá
hoz, a kert csendjébe, alhol jól lehet he
verni a füvön, Istenhez, aki jó és meg
értő, önmagához, a világhoz, mely a lé
lekben épül önönmagunk számára. És a 
saját jóságunkhoz, a segíteni akarásunk
hoz, a segítésünk gyenge illúziójához, 
mely oly sokfelé szeretne szeretne 
nyúlni és oly keveset tehet.

Asszonyi írások ezek a versek és köl
tői írások. A forma, melybe a költő mon
danivalóit öltözteti, muzsikáló és színes, 
igen erősen érezni rajtuk az eszménykép, 
szegény, nagy Tóth Árpád hatása, de 
ezt, a költő nem is tagadja és nincs is 
rajta mit tagadni, minek magunkat ilyen 
hatás alól kivonni, hatás alól, melytől 
szárnyaink nőnek. Jó verseket olvasni, 
igaz költőknek örülni, ritka ünnep ma 
számunkra, amikor a műkedvelés szörnyű 
áradata magával sodorja szinte észre
vehetetlenül a tehetségek írásait is. 
Ezért örülünk különösképen azon, hogy 
Sass Irénnek verseit sikerült kiragadni 
a veszedelmes örvényből és gyengéd kéz
zel felmutatni azoknak, akik még szere
tik a szépet, megértik a valódi értéket és 
megbecsülik azt, aki velük megajándé
kozta.

— Einstein professzor kitüntetése. A 
iiladelfiai Franklin-intézet a rendelkezé
sére álló legnagyobb kitüntetéssel, a 
Franklin éremel, amelyet évenként két 
tudósnak adnak, ezúttal Einstein Albert s 
Sir John Ambrose Fleining tanárokat ju
talmazta.
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Nyolc lépcső
Irta: Kovács György

Hűvös, novembervégi estén két fiatal
ember ült a város parkjának egyik pad
ján. Az egyiken lapos diáksapka volt, 
valamelyik egyetemi bajtársi egyesület 
színében. A másik — Takács Andor — 
hajadonfőit volt.

— Halott ez a város, én mondom ne
ked. öregem, — szólt a uiáksapkás. — 
Látod, tízóra sincs és egy teremtett lel
ket sem látni az utcán. Igaz, hogy nyáron 
még üresebb. Olyankor a sok egyetemista 
hazautazik szabadságra és még fiatalság 
sincs. Igy ősszel még cs„k ki 'ehet bírni 
Az ember fölmegy az egyesületbe és elég 
jól elszól akozik a lányokkal és a fiúkkal.

— Tényleg nem igen akad egyéb, ami 
fölvidítaná az embert, — mondta csende
sen a másik. Általában mindig ln'k volt. 
A hangját is csak azért lehetett jól értem, 
mert mély és dörmögő volt.

— Különösen neked lehet rossz. Te 
pesti fiú vagy, akinek az ilyen unalmas 
kisvárost sokkal nehezebb lehet el ' selnó 
Mondd, miért nem iratkozol be valame
lyik bajtál sí egyesületbe. Mostanság iga
zán szükség s an minden magyarra?

— Mondtam már, nem akircm lekötni 
magam, — mosolyogva folytatta — az 
énem nem olyan nagyarányú, hogy kö
zösségnek is juttathatnék belőle. Nekem 
az egész magamra szükségem van. Egy 
szemet sem tudok átadni... még egy 
egyesületnek sem. Fázom, — mondta ké
sőbb — menjünk haza.

Csöndesen haladtak egymás mellett a 
sötét utakon. Nemsokára elváltak.

— Holnap bemégy az egyetemre? — 
kérdezte a sapkás, mert más fakultásra 
jártak. —

— Be. — Nagy zrí lesz.
— Micsoda?
— Semmi, majd meglátod. Szervusz.
Jndor nekiindult a rosszul világított 

utcának. Pár percig a másnapi órarend
iére gondolt: Hétkor növénytan, aztán 
kémia, utána két óra ásványtan ... milyen 
jó, hogy tudja az eddig leadott anyagot, 
a tantiás befejezése után egy héttel’min- 
denból le fog kollokválni és akkor otthon, 
Pesten, — de nagyszerű lesz —egész 
hónapig pihenhet a karácsonyi szünetben. 
Templomba semmi szín alatt sem megy 
Chanuka alatt és a gyertyagyújtást is el 
fogja lógni. El ö... elvégre, ha az ember 
egyetemista és pláne természettudomá
nyokat hallgat, igazán túl lehet az ilyen 
dolgokon.

Azért érdekes, itt mindenki azt hiszi 
róla, hogy keresztény. Zsidó kollegákkal 
nem érintkezik, az összes barátai bajtársi 
egyesületben vannak, azok is nyúzzák 

mindig, hogy lépjen be. ő meg kényte
len valami kifogást mondani. Persze a 
tagsághoz igazolni kell, hogy keresztény. 
Nem valami kitűnő helyzet, de majd csak 
kibírja. Azonban zsidókkal semmi szín 
alatt sem barátkozik. Hangosak, folyton 
vitatkoznak, de el kell ismerni, hogy né
melyik nagyon ért az egyes tárgyakhoz. 
Na azért ő is... a múltkor is megdicsérte 
a tanársegéd, mert az összes elsőévesek 
közül csak ő tudott fölismerni egy met
szetet ... ja igen, hiszen mégis csak a 
zsidókhoz tartozik, hát hiába minden... 
Chanuka lesz gyertyákkal, az apja még 
kaddist mond a nagyanya után. Pedig ő 
is felülemelkedhetne... elvégre részvény
társasági igazgató ... bánja is ő különben, 
neki semmi köze az egészhez.

Hazaért. Elég kényelmes dolog ez a 
kapukulcs, az ember spórol is és akkor 
jár haza, amikor akar, senki sem tud 
róla, még a szobája is különbejáratú. Az 
ágyban még nézegette a jegyzeteit egy 
félóráig, aztán eloltotta a villanyt és el
aludt.

Héttől nyolcig volt növénytan és ak
kor még semmi sem történt. Csak mintha 
kevesebben lettek volna a teremben. 
Nyolckor reggelizni ment, mert kilenckor 
kzdődött a kémia. Itt is minden rendben 
volt. Utána átmentek egy másik épületbe, 
a bölcsészeti fakultásra, mert ott tartot
ták az ásványtani órákat. Belépett az el
sőemeleti előadóterembe. Itt már észre
vehető volt a feszült hangulat. Kis cso
portokat látott izgatott vitatkozásban.

Szorongva nézett körül. Nem félt, de 
miért is félne? Senki sem tudja, hogy 
ő zsidó... S ha mégis?!... Letagadja... 
Pedig az öregek otthon ... Semmi, leta
gadja ...

A teremben csöndes zúgás volt, külö
nösen a hátsó padokban. A háta mögött 
valaki odasúgta a szomszédjának: Ezt a 
pechet. Az összes zsidó meglógott, egy 
sincs itt. Úgy látszik megtudták valahon
nan. Ilyen ravasz fajta.

Körülbelül negyedóráig semmi sem 
történt. Egyszerre az ajtón keesztül, kí
vülről enyhe lárma hallatszott. A kinti 
zúgás egyre erősödött. Most már. ha 
akarna se tudna elmenekülni. De Andor 
másra gondolt.

— Letagadni öregeimet... ez igazán 
nem szép... de hiszen ő sohasem törődött 
azzal, hogy szép-e, vagy nem szép, amit 
tesz... valami más van tehát itt... igen, 
az „apja, anyja” nem csak egy személy, 
az rengeteg sok ember, most mintha látná 
is valamennyit, mindegyik gyertyát gyújt, 
énekli a móauz-curt. mindegyik kaddist 

mond az anyjáért... — fölcsapódott az 
ajtó, tömeg nyomult, de a küszöbnél meg
álltak:

— Zsidók hagyják el a termet, zsidók 
ki innen!...

Sok szülő harcol a fiával... mit akar
nak ezek tőlem... ne harcoljatok öregek, 
úgyis tiétek az igazság, hozzátok vagyok 
nőve, jaj, hát hozzátok vagyok nőve... 
nem megyek ki... vette a táskáját és in
dult fölfelé. A teremben a padok lépcső
zetesen sorakoztak, nyolc lépcső válasz
totta el a tüntetőktől... dekát senkinek 
sem használok ezzel... már késő... halad 
előre... most fölmegy nyolc lépcsőt és 
túl a tömegen találkozni fog a sok öreg
gel... miért megy, nincs értelme ... lép
cső ... sárgafoltos öregeket gépfegyverrel 
mészárolnak le, gyüjtőtáborban kínozzák 
őket... Illát akkor miért ez a lépcső ... 
önegek máshol templomban imádkoznak, 
de az ablakon beüvölt valaki: pogrom, 
pogrom!... lépcső, lépcső... hát nem 
tudnak mosolyogni ezek az öregek, mág
nesként vonzzák a szenvedést és a tűrést 
és mégis ez a lépcső ... Fölért és biztos 
lépésekkel ment az ajtóihoz, azok meg hir
telen kiabálni kezdtek:

— Ne bántsátok, megígértük a rektor 
úrnak, ne bántsátok!... csak kirúgni ezt 
a zsidót...

A tömeg keskeny utat engedett,... 
egy szál zsidó megy a modern golgotán,

Valahogy kiért a kapu elé, lehajtott 
fejjel ment tovább. A szomszéd utcában 
egy szakasz rendőr állt,... pompás, iz
mos legények kint az utcán, halott város 
halott utcáján őrizték a rendet... oda 
kellene menni a tiszthez és megmondani, 
dehát nem történt semmi, nem verték 
meg.

Elindult az izraelita egyetemi hallga
tók egylete felé.

Miután belépett az ajtón, tanácstala
nul megállt az előszobában. Pár pillanat 
alatt hozzáment egy ifjú:

— Megverték, kollega úr? — kérdezte 
komolyan.

—Nem, csak kilökdöstek.
Az ebéd nagyon jó volt. Utána sakkoz

tak egy másik teremben. Két partit ját
szottak, mind a 'kétszer győzött.

— Mondd csak, öregem — kérdezte— 
be szeretnék ide iratkozni. Lehet most is?

— Lehet hát, menj csak arra, ott a 
tisztikari szoba. De aztán gyere vissza 
egy harmadik partira.

Elindult. Túl nyolc nehéz lépcsőn, túl 
a tömegen valóban megérkezett az ő sok 
öregéhez.
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