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A zsidó irodalom
kért szót az IMIT legutóbb megtartott 
közgyűlésén, melyen Wertheimer Adolf, 
a Társulat érdemes és buzgó elnöke szá
molt be az év munkájáról. Az az előkelő, 
minden vásári tülekedéstől és önreklám
tól mentes mód, ahogyan az IMIT eddig 
is .minden lehetőt megtett a magyar zsidó 
irodalom és szellemi élet fejlesztése ér
dekében, az egyesület nagy hagyomá
nyaihoz méltó módon jut kifejezésre 
Wertheimer Adolf elnöki tevékenységé
ben. A Társulat vezetősége azonban nem 
vonul vissza az eleven élettel való kap
csolatok elől a merev hagyomány ele
fántcsonttornyába, hanem nyitott szem
mel figyeli a jelenkor s az újabb társa
dalmi fejlődés által felmerülő problémá
kat is.

E problémák legsúlyosabbikát erőtel
jesen vázolta Wertheimer Adolf elnöki 
megnyitójában. Fogynak a mecénások, 
akik támogatást nyújthatnának a súlyos 
nehézségekkel küzdő zsidó íróknak, mű
vészeknek; maga az IMIT csak kis rész
ben tehet eleget a rá háruló feladatok
nak, mert a zsidó közületek közül csak 
kevesen sietnek segítségére anyagi esz
közökkel. Mégis, az IMIT éber figyelem
mel áll őrt azon a helyen, melyre lelkes 
alapítói állították. Azon kevesek ádoz 
készségére apellálva, akik még ismerik 
a zsidó irodalom és kultúra iránti köte
lességüket, tovább folytatja, sőt el is mé
lyíti eddigi kultúrmunkáját. Ennek bi
zonysága az ezer pengős regénypályázat, 
meg a Zsidó Múzeum fokozott s a Tár
sulat kötelezettségein erősen túlmenő tá
mogatása.

A magyar zsidóságnak meg kell ér
tenie, hogy az IMIT ügye nem egy kis 
zárt társaságé, hanem az egész magyar 
zsidóságé, melynek érvényesülése, erő
teljes fejlődése a zsidó szellem, a zsidó 
kultúra erején és elevenségén is múlik. 
Reméljük, hogy Wertheimer Adolf hívó 
szózata nem fog hatástalanul elhangzani 
és a jövőben hittestvéreink és közíileteink 
nagyobb .buzgalommal sietnek az IMIT 
segítségére értékes kultúrmunkájában.

Hát igazán nincs más gondjuk?
A kánikula mozdulatlanságba lan- 

kasztja a politika erőit; csak a Síp-utca 
kortesmunkája nem pihen, mintha a 
legélénkebb politikai időszakban vol
nánk. Most a budai lelkek megdolgo
zása a kortesmunka legfőbb célja. Leg
utóbb Stern Samu, a pesti hitközség el
nöke, személyesen intézett nyílt leve
let a budai hitközség érdemes elnöké
hez. Kriszháber Adolf dr.-hoz, kinek 
személyén keresztül a budai zsidóságot 
próbálja meggyőzni arról a sajátságos 
..igazságról", hogy a budai hitközség
nek a pestivel való egyesítése Budának 
feltétlenül használna, mert több pénzt 
juttatna a hitközség vallási és kultúrá- 
lis céljaira, mint amennyi most azokra 
jut, viszont ugyanakkor kárpótlást 
nyújtana a pesti hitközségnek is, mely a 
Budára való átköltözések következtében 
nagy adójövedelemtől esett el. Akinek a 
logikája elég edzett az ilyen gondolat
menetek megemésztésére, az bizonyára 
lelkesen fog sietni az unifikáció tábo
rába; aki még'nem érte el az észtoma 
ily magas iskoláját, az bizony fölveti 
magában a kérdést: vájjon miért nyo
matja ki a pesti hitközség elnöke finom 
papíron, díszes kiállításban a maga nyilt 
levelét, s miért küldeti el minden bu
dai hitközségi tagnak? Azért-e, mert ég 
a vágytól, hogy a két község egyesítése 
után Buda jusson nagyobb anyagi le
hetőségekhez, vagy azért-e, hogy „visz- 
szaszerezze” az átvándorolt adójöve
delmeket, melyeket az országos gyűlés 
egy kiváló szónoka Buda mostani kul- 
tuszadó-jövedelmeinek éppen kétszere
sére, négyszázezer pengőre becsült? A 
mi régimódi, prózai gondolkodásunknak 
nem fog a felelet nehezére esni. De ta
lán vannak, akik a gondolat merészebb 
régióiba emelkedve, úgy fogják találni, 
hogy a pesti hitközség vezetősége a bu
dai község érdekében szeretné magához 
vonzani annak bevételeit.

A nyilt levél azonban nem volt meg

válaszolásra szánva. Diktátori hangon 
jelentette be, hogy akármit is szóljanak 
hozzá, az már a hatalmas szerzőt nem 
érdekli; ő a maga részéről végleg elin- 
tézté az ügyet. Nem tudjuk, mit je
lentett ez a cézári póz; azt-e, hogy az 
esetleges ellenvetéseket gyöngének és 
semmisnek találta a szerző, már jóelőre. 
vagy azt, hogy nem akar velük szem
benézni, nehogy sarokba szorítsák? Nem 
tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy mi
kor aztán a Zsidó Élet legutóbbi szá
mában tíz budai elöljáró ugyancsak 
Kriszháber Adolf dr.-hoz intézett le
vélben megfelelt a pesti hitközség el
nökének írásművére, ez a felelet nyom
ban választ kapott a Síp-utca kortes
irodájából ; a vita tehát mégsem volt 
előre elintézve. Azért-e, mert a budai 
felelet gyönge volt, vagy azért, mert na
gyon is elevenére tapintott a pesti Okos
kodás gyöngéinek? Nem tudjuk.

Hogy a pesti hitközség vezetősége 
folytatni kívánja a vitát, azon nem 
csodálkozunk. Választási szelek fujdo- 
gálnak, talán már nemsokára újabb kor
tes-akcióra lesz szükség a pesti hitköz
ségi rezsim fennmaradása érdekében. De 
a vita folytatásának ez a módja nagyon 
is gyönge. Nem akarjuk személyében 
támadni Alapi Bélát, akinek nyilatkoza
tával akar visszavágni az unifikációs 
kortézia a budai elöljárók érveire. Szán
dékai kétségtelenül őszinték és meggyő
ződése is lehet hiánytalan. Azt azonban 
ne várja, hogy objektiven gondolkozni 
tudó és elfogulatlan embereket meg
győzzön oly látszat-érvekkel, amilyene
ket nyilatkozatában felsorol. Olyasmit 
mond, hogy a budai hitközség fennma
radását csak nyolcvan képviselőtestületi 
tag kívánja, míg a hitközségi tagok túl
nyomó része az unifikáció mellett van. 
Hogy az a nyolcvan képviselőtestületi 
tag a hitközségi tagok választottja s a 
hitközség többségét képviseli, az egy
általában nem jut eszébe. Az unifiká- 
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ciós párt ötezer aláírását emlegeti a 
nyilatkozat. Hiszen rendben van, csak 
büszkélkedjenek ezzel az ötezer alá
írással ; szép pénzbe került, míg össze
szedték őket. Csak azt ne emlegessék, 
hogy ezek az igy összeszedett aláírások 
a közhangulatot tükrözik. Mit bizonyí
tanak ezek? Talán a kétéves Pollák La- 
jika unifikációs meggyőződését, akinek 
„aláírása” szintén az ötezer között van? 
Túlságosan jól ismerjük az ilyen bo- 
letta-gyüjtő-akciók lélektanát, hogysem 
komolyan vehetnők az egész hűhót, amit 
az aláírásokkal csapnak. Ki talál de
rülni, hogy ezek a boletták már kimen
tek a forgalomból. Kár újból előhoza
kodni ezzel az egész dologgal. Ki be
szél ma már unifikációról ? Hiszen köz
ismert. hogy Budán az unifikáció meg
bukott, hogy vége van és nem érdemes 
vele tovább foglalkozni. Egyelőre még 
lehet az ősválasztókra hivatkozni; de az 
unifikációs párt jobban tenné, ha nem 
sürgetné annyira azt az ősválasztást. 
Addig van ötezer szavazója, míg ősvá
lasztás nincs. Csak jöjjön az a válasz
tás: csodálkozni fognak az unifikációs 
urak,, milyen kevés marad abból az öt
ezerből. Akkor majd látni fogiák. hogy 
kár volt annyi pénzt fizetni a lelkes 
gyűjtőknek. Hamis boletták ezek ...

A pesti hitközség vezetősége azonban 
őszintén lelkesedik ezekért az akciók
ért és módszerekért. Életeleme a kor
teskedés; eddig még nem tapasztaltuk, 
hogy a pesti hitközség elnöke akár a 
saját, akár más községek híveihez ha
sonló terjedelmű és hasonló gondosság
gal megszövegezett írásművei fordult 
volna például a zsidó vallásoktatás vagy 
a felekezeti polgári iskolai oktatás fej
lesztése érdekében, mint amilyennel a 
budai híveket igyekszik meggyőzni kö
zösségük fölösleges voltáról. Azt sem 
láttuk, hogy az ifjúság elhelyezése ér
dekében a pesti hitközség vezetősége 
oly lelkes akciót fejtett volna ki, mint 
Buda „meghódításáért” — kivéve ta
lán azon ifjakat, akik a kortes-akciók 
keretében találtak „elhelyezkedést”, 
mint önkéntes bolettagyüitők. Ámde a 
bolettagyüjtés nem egzisztencia és a 
pesti zsidó hitközség vezetőségének a 
mostani súlyos időkben talán mással 
kellene törődnie, mint azzal, hogy a 
maga hatáskörét még egy helyi, vagy 
országos hely fölé terjessze ki. Talán 
mégsem ezek ma a zsidóság sorsdöntő 
kérdései. Nem szólnánk e törekvések 
ellen, ha mellékesen űznék őket, s köz
ben eredményes gondoskodás történnék 
a zsidóság vallási, erkölcsi, kultúrális 
és társadalmi szükségleteinek kielégíté
séről. A baj azonban az, hogy az ad
minisztráció és hatalom kérdései hova

tovább kiszorítanak a vezetőség gondos
kodásából minden más kérdést.

Hát igazán nincs más gondjuk az 
uraknak? A zsidó ifjúság morális kö
zönye, a kitérések veszedelmének fel
lángolása, vallásoktatásunk megdöb
bentő hiányai, a fiatalság elhelvezkedé- 

_vscnek tornyosuló nehézségei: ezeknek 
a problémáknak a megoldásáért nem ér
demes küzdeni? Csak az a fontos, hogy 
Budának ne legyen önálló zsidó hitköz
sége többé? Vagy talán ezek a kérdé
sek meg vannak oldva — vagy megol
dásuknak az az egyetlen módja, ame
lyet a pesti hitközség vezetősége gya
korol ?

Nem a zsidó élet adminisztrációjáról 
van szó mostanában. A fiatalság meg
döbbentő morális és anyagi problémái 
merednek elénk, minden egészséges 
energia harcbaállítását követelve. De 
voltakép nem is csak az ifjúság elhe
lyezkedéséről van szó, hanem idestova 
az öregekéről is; a zsidó egzisztenciák 
ijesztő széthullása is oly folyamat, me
lyet a hitközség vezetőségének észre kell 
vennie. Lehet, hogv- e problémák anyagi 
részét a hitközség nem tudja teljesen 
megoldani. De legalább azt látnék, hogy 
ezekkel a .problémákkal törődik, ezek
nek szenteli minden erejét. Hitközsé
günk ‘kultúrpolitikájában az utóbbi évek 
egyetlen lényeges változása a polgári 
iskolák megszüntetése volt. így nem le
het alkotni; s nem lehet tétlenül nézni, 
hogy a dolgok maguktól fejlődjenek to
vább a fiatal nemzedék teljes elfásulása 
és elidegenedése felé. Valamit tenni 
kell — de nem kortesakció az, amire ma 
szükség van. Vagv igazán nincs más 
gondjuk az uraknak?

A „Mikéfe“

A Magyar Izr. Kézmű- és Földmű
velési Egyesület július 1.-&1 tartotta 
93-ik évi rendes közgyűlését a Pesti Izr. 
Hitközségnek ez alkalomra a növendékek 
által feldíszített közgyűlési termében, 
mely zsúfolásig megtelt az egyesület 
tagjaival és pártfogóival.

Dr. Stein Emil elnök nagyhatású be
szédében mindenekelőtt méltatta dr. He
vesi Simon díszelnök, Kiéin Gyuláné el
nökasszony és a többi vezetőségi tagok 
nagy érdemeit, hálával adózott a lelkes 
adományozóknak és tagoknak, kik lehe
tővé tették az intézmények fenntartását. 
Majd kegyelettel adózott az ez évben 
elhúnyt vezetőségi tagok: Székely 
Bertalan, Nagel Emil, Dános László, vá
lasztmányi tagok: jánosi Engel Gyula, 

Eichner Gábor, Pick józsefné, Stern Ab
rahám, dr. Viisontai Soimáné, dr. Tell- 
niann Károly miniszteri tanácsos és 
Ruf.fy Pál, az elhunyt philantrop emléké
nek. Ezután visszapillantást vetett a 
múltra, amidőn egy teljesen eladósodott 
egyesületet vett át, s a fejlődés és 
boldogulás útját állta. A fővárossal kö
tött ingatlancsere által az egyesület adós
ságaitól megszabadul. Felhatalmazást 
kért a közgyűléstől a cserébe kapott in
gatlanok egészben, vagy részben való 
értékesítésére, valamint arra, hogy a 
Damjanich utcai immár a követelmények
nek meg nem felelő tanoncotthon eladása 
esetén egy megfelelőbb épületet vásá
rolhasson e célra. A közgyűlés ezt nagy 
lelkesedéssel megszavazta.

Kertész Ödön egyesületi ‘igazgató is
mertette a lefolyt év eseményeit, 
beszámolva a pénzügyi eredményekről, 
adományokról, a tanoncotthon és kertész
telep működéséről, megemlítve azt is, 
hogy a kertésztelep résztvett az Orszá
gos Magyar Kertészeti Egyesület ju-bilá- 
ris virágkiállításán és a kiállítás veze
tősége aranyéremmel tüntette .ki az egye-

A jelentéshez hozzászólt Stern 
Samu. dr. Friedmann Ignác, dr. Deutsch 
Ernő, az egyesület legrégibb és a szoci
ális munkában példát mutató vezetőségi 
tagja dr. Stein Emil nagyértékű mun
kásságának kid-omiborítása mellett ki
emelte hű munkatársa: Kertész
Ödön egyesületi igazgató ‘érdemeit is. 
a közgyűlés elismerését javasolja ré
szére. Dr. Hevesi Simon a vezetőség há
láját .fejezte .ki, Gedeon Andor, a Pesti 
Izr. Hitközség és a Ohevra Kadisa fo
kozottabb támogatását kérte.

A mérleg elfogadása után tisztújítás 
volt. A régi tisztikar megválasztása 
mellett a megüresedett alelnöki tiszt
ségre Kuniját Ernőt, a nemesszívíi em
berbarátot választotta meg nagy lelkese
déssel a közgyűlés. A hölgybizottság 
éléről nagy elfoglaltsága miatt lemondott 
Vészi Józsefnél elnökasszony helyébe a 
páratlan agilitású Dános Lászlódét és az 
ugyancsak megüresedett pénzügyi bizott
sági elnöki tisztségre Gedeon Andort 
és a kertészeti végrehajtó bizottság el
nöki tisztségére az évtizedek óta az in
tézményért fáradozó Fried Ignácot vá
lasztotta meg a közgyűlés. Vészi József- 
nét. aki évtizedeken át nagy szeretettel 
dolgozott a Mikéfe árváiért, a közgyűlés 
nagy lelkesedéssel a hölgybizottság dísz
elnökévé, dr. Fried Adolfnét pedig ne
gyedszázados munkásságának elismeré
séül örökös tiszteletbeli taggá válasz
totta meg. A jövő évi költségvetés elfo
gadása után a mindvégig ünnepélyes le
folyású közgyűlés dr. Stein Emil elnök 
buzdító zárószavaival végződött.
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Mi is van hát
— Hallott a Tustus főorvos percnek 

újabb hullámairól?
— A rága/mazási perről van szó? 

Sajnos, már nem is taktika, hanem stra
tégia nyilvánul meg ebben a sok port fel
vert ügyben. Háború dúl, harci zaj hal
latszik, nem nagy dicsőségére a zsidóság
nak, melynek bizony egészen más fe’- 
adatai volnának!

— Mi áll valójában a dolog hátteré
ben?...

— A napilapok nagyjában közölték • 
dolgot, de persze nincs rá helyük, hogy 
minde‘n részkérdésre kiterjedjenek. Pedig 
ezek nagyon fontosak az ügy megér
téséhez.

— Hallottuk, hogy Justust e’őbb bur
koltan, majid nyi’tan azzal vádolták meg, 
hogy mindössze néhány pengő értékű 
könyvet, mely állítólag a zsidó kórház 
tulajdona volt, jogtalanul eltulajdonított.

— Igen, igy indu’t a dolog, de a hát
térben sok-sok egyéb körülmény húzódik 
meg, mely valójában megindította az el
lenségeskedést. Nevezetesen ismeretes,
hiszen a lapok heteken át közölték, hogy 
a zsidó kórház a’orvosai és segédorvosai 
azok, akik hosszú éveken át teljesen díj
talan szolgálatot teljesítettek a zsidókór
házban és a Kaszab-ambúancián, a sú
lyos viszonyokra való tekintettel szerény 
fizetést, inkább kocsipénzt, villamospénzt, 
kértek, hogy a legalább a készkiadásokat 
ne kelljen sajátmaguknak megfizetniök. 
Az orvosoknak ezt a méltányos kívánsá
gát Justus. aki mindig a szociális haladás 
híve volt, lelkesen pártfogolta, mig a 
Zsidó-kórház fenntartó testületé, elsősor
ban a hitközség elnöke hevesen ellenezte. 
Így kerültek azután Justus és a hitközség 
ellentétbe.

— Nos és...
_  Ilyen előzmények után küldték 

nyugdíjba Justus főorvost, még pedig a 
nyugdíjnak legsajátosabb módját válasz
tották. Azt ugyanis, hogy egyetlen fillér 
nélkül menesztették az ercjie és munka
képessége teljében volt főorvost, mig má
sokat, akik aránytalanul rövidebb időt 
töltöttek a hitközség kórházának szolgá
latában, jelntékeny nyugdíjjal vagy más 
című járandósággal küldték nyugalomba.

— Az a kérdés: jogos volt-e ez. vagy 
sem?

_  Sajnos azok a statútumok, melyek
nek alapján a zsidókórház szervezete 
felépült, már igen avultak. Csak most kell 

a Justus-pörrel ?
majd a biróságnak rendet teremtenie. 
Mindenesetre sajnálatos, hogy ezért per
lekedni kell.

— Nemcsak polgári, hanem büntető 
ügyekben is?

— De még mennyire! Mert az emlitett 
előzmények után, miként már ha’lotta. 
Justus ellen sikkasztásért tettek feljelen, 
tést. Az alaptalan feljelentést minden ha. 
tóság tárgyalás nélkül elutasította. Ezután 
tett Justus főorvos hatóság előtti rágal
mazás miatt feljelentést Stern Samu el
nök, Eppler Sándor főtitkár és dr. Mun
kácsi Ernő főügyész ellen. A vádlottak 
Justusnak nyilatkozatot ajánlottak fel, 
aki azonban ezt el nem fogadta, mert nem 
tartotta megfelelőnek.

_  És ezenkívül nem történt semmi

Q

A zsidó ifjúság problémája
— Hozzászólás Dr. Dénes Lajos főigazgató cikkéhez —

Méltóságos Főigazgató Ur!
Csak én éreztem a veszteséget, mert 

nem volt módomban itt tartott valameny- 
nyiünket lenyűgöző és mindannyiunk lel
kében mély nyomokat hagyó előadása 
után Méltóságoddal in camera caritatis 
beszélhetni, de látván a Méltóságod ellen 
intézett ostromot, nem akartam én is a 
faltörő kosok egyike lenni. Habent stta 
fata libelli; olvastam a „Zsidó Élet"-ben 
megjelent legutóbbi cikkét és ez még 
fokozza a Méltóságod iránt érzett nagyra
becsülésemet.

E sorok célja nem vitatkozás Méltó
ságod megállapításaival, erre magamat

HOTEL BELLE^UE ™
PÖRTSCHACHah WÖRTHERZEE

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

nationale Küche
Volle Pension:

Vor- und Nachsaison ... S 9‘- 
Hauptsaison . . . . . . . . . . . . . . .   S 12 -

Seebad und Garage frsi/Geöffnet von 
Mai bis Október / Verangen 

Sie Prospekte. 

féle kísérlet az odiózus ügy síma elin
tézésére ?

— Ha csak azt nem nevezzük annak, 
hogy a tárgyalás előtt azzal az ajánlattal 
fordultak Justus főorvos ügyvédjéhez, 
hogy ejtse el a vádat Stern elnök ellen 
(a főtitkárral és a főügyésszel tovább 
pereskedhetik!). Ebben az esetben a hit
község hajlandó a polgári perben emelt 
illetékességi kifogást visszavonni és a fő
orvosnak nyilatkozatban elégtételt szol
gáltatni. Ezt az ajánlatot azonban Justus 
főorvos visszautasította.

— És most mi lesz?
— Az elsőbiróság felmentette ugyan a 

vádlottakat alaki okokból, de Justus bízik 
benne, hogy a fellebbezési fórum teljes 
elégtételt szolgáltat neki. Hiszen 33 év 
önzetlen és önfelá’dozó munkájáért cse
rébe, — valamint cserébe azért hogy a 
zsidókórház bőrosztályát saját pénzéből 
fejlesztette évtizedeken: át, úgy volt kény- 
te’en távozni országos hírű működése szín
helyéről, mint egy rossz cseléd, akinek 
könyvébe azt írják: „egészségesen e’bo- 
csáttatott“...

semmi tekintetben hivatottnak nem ér
zem, hanem mint laikus, néhány szerény 
megjegyzést fűznék a mélyen szántó 
cikkhez.

Teljesen igaza van, valóban erkölcsi 
kötelességünk ezeket a jobb sorsra méltó 
ifjakat nem magukra hagyni, azonban 
mellőzhetetlen annak a leszögezése, hogy 
ez az akció csak úgy kecsegtet sikerrel, 
ha benne do et des, facio ut facies elve 
érvényesül. Már pedig évek óta gyűjtött 
tapasztalataim megerősítik azt a tétele
met, hogy az elhelyezést szolgáló szer
vezetek nem állnak ki a porondra azzal 
a felkészültséggel, amely a struggle fór 
life sikeres megvívásá'hoz szükséges. 
Hogy a magam körében maradjak, va
gyok 'bátor példát felhozni, mely minden 
elméletnél élénkebben demonstrálja sza
vaim igazságát.

Van egy gimnazista ikerpárom, akik 
most a negyedik osztályba kerülnek. 
Népiskolás korukban, akkor még reánk 
jobb idők járván, alkalmaztam melléjük 
nevelőnőket, bevallom, külföldieket, mert 
a honiaktól kapott ajánlatok még a ke- 
vésbbé szigorú cenzúrát sem állták ki. A 
legutóbbi években, a nyomorúságos gaz
dasági viszonyok miatt, ezt a tételt is 
törölnöm kellett amúgy is redukált költ
ségvetésemből, de megvallom, egyetlen 
operáció sem esett oly nehezemre, mint
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éppen ez és ezért a legutóbbi egy-két 
esztendő alatt állandóan .azzal a gondo
lattal foglalkoztam, hogy elhelyezek ma
gamnál megjelelő női oktatót, aki a kor
repetitort teendők mellett a nyelv- és 
zenetanítást is végezné. Néhány hirde
tésemre kaptam is ajánlatokat, de horri- 
bile dictu voltak közöttük olyanok is, 
akik a helyesírással hadilábon voltak, a 
maximum, amit ígértek; „‘kezdők szá
mára német nyelvtanítás”, valamint ze
nekorrepetálás.

Mivel sajnálatomra tapasztalnom kel
lett. hogy a középiskola nyelvoktatásának 
milyen szánalmas az eredménye, oly 
egyénre szerettem volna szert tenni, aki 
a reálián kívül legalább egy-két modern 
nyelvet perfektül tud. Véletlen volt-e, 
peoh-e. vagy7 egyéb zavaró körülmények 
játszottak-e közre, tény az, hogy' meg
felelő jelentkezőre nem akadtam. Ugyan
ezt a panaszt hallom más családoktól is. 
úgy. hogy azok, akik ma még megenged
hetik maguknak azt, hogy nagyobb 
anyagi áldozatot hozzanak, külföldről im
portálnak ilyen erőket.

Kérdem, immár Méltóságodat, való
ban nincs-e megfelelő számú diplomás, 
aki pl. mint matematikus és nyelvész ki
váló? Ha igen, nem hiszem, hogy ezek 
családok körében megfelelően elhelyez
kedni nem tudnának. Természetes, lehe
tetlen olyan fizetésekről ábrándozni, ami
lyenek hat-nyolc évvel usuálisak voltak, 
de úgyr vélem, hogy teljes ellátás és sze
rény fizetés még ma is elég ellenérték).

Ha tehát nem csalódom, úgy abban 
lehet a hiba, hogy az ajánlkozók kvali
tás szempontjából alatta maradnak a kí
vánt mértéknek. Sőt tovább megyek. Azt 
hiszem, hosjy ez csak a pedagógia terén 
van így, mert ha a napilapokban azt ol
vassuk, hogy kitűnő képzettségű mérnö
kök, könyvelők, és levelezők igen ala- 
csonyrendíi munkakörben tudnak csak el
helyezkedni, feltűnő, hogy amikor peda
gógusok irányában még mindig kereslet 
van, ezzel szemben ne jelentkezzék meg
felelő kínálat.

Ha Méltóságod megtisztelne azzal, 
hogy esetleges tévedéseimre rámutatna 
és megmondaná: wo ist es des Pudels 
Kern, Igen hálás volnék és talán szerény 
körömben én is tehetnék valamit egy
két, vagy talán több egyén érdekében.

Békéscsaba.
Méltóságod kész híve

Dr. Herzog Henrik ügyvéd
Békésmegye tb. tiszti főügyésze

■LkkíK N A C V
modm oHopU-ctptauM k*.  
irzttfcMM iMisseciEn-klínrt 11 
Gr. Károlyi u. old. Thivó TO-l-W

Az antiszemitizmus újabb előre
törése Németországban.

Számos jel mutat arra, hogy a nem
zeti szocialista német állam politikájá
ban a kiélesedő antiszemitizmus ismét 
fontos szerepet játszik. Erre vallanak 
nemcsak az újabb antiszemita rendelke
zések (kb. 10.000 postaalkalmazott elbo
csátása, a magántanítás eltiltása nemcsak 
„nemárja" személyeknek, de ezek házas
társainak is), hanem az antiszemita sajtó 
hangjának fokozott élessége és különö
sen Nyugatnémetországban a párt által 
hivatalosan megszervezett akciók zsidó 
üzletek ellen. Az antiszemitizmusnak ez 
az előretörése azonban korántsem aka
dálytalan. A Manchester Guardian leg
utóbb egy cikkében rámutatott arra, hogy 
a népesség sokhelyütt egyáltalában nem 
szimpatizál a zavargások rendezőivel, sőt 
sokan tüntetőén a kipécézett üzletekben 
vásárolnak. Hitelt érdemlő hírek szólnak 
továbbá arról is, 'hogy Schacht birodalmi 
gazdasági miniszter nyomatékosan köve
telte az árúházak elleni propaganda be
szüntetését. mert a birodalom pénzügyei
nek árt; más hir szerint Blomberg had
ügyminiszter igen élesen kikelt Streicher 
nürnbergi antiszemita vezér lapjának 
hangja ellen, mely a külföldön .sokat árt 
Németország jóhírének. Arról is volt szó, 
hogy Streioher lapja a birodalmi hadsereg 
fellépése következtében megszűnnék. 
Más részről viszont éppen Streicher hely
zetének erősödéséről érkeznek hírek: szó 
van róla, hogy Levetzow admirális he
lyébe Berlin rendőrfőnökévé nevezik ki. 
Máris érezhető Berlinben a „Stürmer’’- 
propaganda erősödése. Mindezek az el
lentmondó hírek nem engednek biztos kö
vetkeztetést: kétségtelen, hogy a hiva
talos körök az antiszemitizmus könnyű 
sikereivel próbálják megoldani a súlyo
sabbá váló társadalmi problémákat, de 
az is kétségtelen, hogy maga az antisze
mitizmus különösen gazdasági téren oly 
következményekkel jár, melyek éppen 
nacionalista részről élénk visszahatást 
váltanak ki.

A vér és ösztön nevében
Egy wetzlari árja fiatalember házas

ságot akart kötni egy zsidó leánnyal. Az 
anyakönywezető megtagadta a házasság 
beiktatását azzal, hogy mint nemzeti 
szocialista nem nyújthat segédkezet oly 
házasság megkötéséhez, mely az árja faj 
tisztaságát érinti. A vőlegény erre bírói 
döntést provokált, s a bíróság az anya
könyvvezetőnek adott igazat; az indo
kolás szerint a mai állam alapja a „faj, 
lélek és jog’ egységbe vetett meggyő

ződés s ezért minden németnek köteles
sége életét teljesen a faji egység és tisz
taság szolgálatába állítani. A vegyes há
zasságokat ugyan törvény nem tiltja, de 
a bíróság szerint ez nem jelenti azt, hogy 
minden meg van engedve, ami nem tilos. 
Ez liberalisztikus felfogás, mondja az in
dokolás, mely a német jogot és erköl
csöt már eddig is ösztönében bizonyta
lanná tette. Az árja ifjú tehát nem veheti 
feleségül szíve választottját, mert ez 
zsidó.

Ez a hihetetlenül hangzó eset meg
történt, s a különös az, hogy a mostani 
Németországban még különösnek sem hat. 
Mélyen jellemző arra az erkölcsi és szel
lemi zavarra, amely ma Németország
ban uralkodik, hogy az állam, mely a né
pet „felszabadította”, polgárainak házas
ságkötési jogát szorítja meg, oly jogot, 
mely mindenütt a világon természetesen 
kijár minden felnőtt normális embernek; 
s teszi ezt az „ösztönre” való hivatkozás
sal, mikor pedig éppen a szerelem ösz
tönszerű választását húzza keresztül. 
Persze, a vér és ösztön, -ha meghamisít 
tatlanul élni hagyják, a fajok keveredé
sére vezetett. A faji keveretlenség nem 
a vér és ösztön követelménye, hanem ki
agyalt, természetellenes teória, mely, 
mint a fenti esetben is látjuk, erőszakot 
tesz magán az életen.

Bergson nem tért katolikus hitre.
Nemrégiben bejárta a világsajtót az 

a hír, hogy Henri Bergson, a nagy fran
cia-zsidó filozófus, katolikus hitre tért. 
A hír tévedésen alapult: Bergson maga 
jelentette ki. hogy eszeágában sincs val
lását megváltoztatni.

A katholikus nagygyűlés 
a prágai hitközségben

A prágai izr. hitközség rabbinátusa 
üdvözlő iratot intézett a katolikus nagy
gyűléshez annak megnyitása alkalmával. 
Az üdvözlő iratra a nagygyűlés hosszú 
táviratban válaszolt, melyben többek 
között a következőket írja:

„A békeiizenet. melyet az állami kato
likus kongresszus közzétesz az egész vi
lágnak és minden embernek egyformán 
szól, mert minden egyes emberi lélek
nek végtelen értéke van Isten színe előtt.

Önök a kongresszust az Űr zsoltáro- 
sának szavaival üdvözölték, engedjék 
meg tehát, hogy mi viszont erre a fő
papi áldással feleljünk, a jevorechecho 
adonáj vejischmerecho magasztos szavai
val. melyet egyformán vonatkoztatunk 
az egész emberiségre. Vejoschem lecho 
schalom.”
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Már megint a „tekintélyek44...
(A fakóképii állástalan tanár levele a termetes rt. igazgatóhoz)

Kedves Direktor uram, a múlt heten 
bentjártam megszokott kávéházunkban, 
hogy elbeszélgessünk megint egyről- 
másról, ott hallottam, hogy nyári pi
henőre utazott. Minthogy pedig a mon
danivalóimat nem igen tudom jégre 
tenni, időm meg bőven van, — ajaj, de 
milyen bőven, ■— úgy gondoltam, hogy 
nem fog megharagudni érte, ha levelem
mel felkeresem. Észrevettem már, hogy’ 
Ön sem tud meglenni egy hétig sem 
kólecolás nélkül. No és most én igazán 
meg nem állom szó nélkül, most aztán 
meg kell mondanom a véleményemet, 
amúgy istenigazában.

Persze, Ön a távolból nem nagyon 
tudhatja, hogv mi történt. Röviden 
csak annyi, hogy egy a Síp-utca har
madik emeleti magasságából dróton 
ráncigáit —, de őszinte tiszteletből 
aranydróton, sőt sokfonatú aranydróton 
ráncigáit — orgánum nagy cikk
ben szólaltatja meg Alapi Bélát a bu
dai hitközség elöljáróinak válasziratá
ról. amellyel Stern Samunak Kriszháber 
Adolfhoz intézett nyilt levelére feleltek. 
Alapi nyilatkozata elé és mögé aztán a 
..szerkesztőség” odabiggyesztette a sa
ját érdekében jól sugalmazott monda
nivalóit. Alapi nyilatkozatáról nem szó
lok. vagy legalább nem most. Ügy fest, 
hogy ő elvi alapon áll, bár nem látszik 
már egészen mentesnek a kancelláriai 
monomániás „sic volo. sic iubeo” — 
fertőzettől. Azonban a szerkesztőségi 
aperszük, amelyek „zavarkeltésnek”, 
„kiUmérgOzéSnek”, örökös hemdabandá- 
zásnak”, „egyéni érvényesülés és hiú
ság érdekéből való szembehelyczkedés- 
nek”, „tekintélyek és értékek rombolá
sának” meri nevezni a budai elöljáró
ság tíz tagjának nyilt levelét, már na
gyon is megpezsegtetik az ember vérét. 
Hát ilyet aztán még nem pipált Európa, 
már mint Kultúreurópa I Kitesszük ma
gunkat a szörnyű vádnak, hogy most 
meg már az aperszüző tekintélyét rom
bolhatjuk (csakugyan „tekintélynek” 
tartja magát?), de mégis meg kell kér
deznünk ; nem átallja becsületes em
bereknek a túltengő hatalmi terjeszke
dési vággval szemben való tisztességes 
hangú védekezését, a támadásra adott 
visszautasító feleletét handabandázas- 
nak és tekintélyrombolásnak nevezni! 
És még nyelvöltögetésről is _ beszél! 
Hát tudja, kedves Direktor É’r, ezen 
már csak bosszankodni sem lehet. Ez 
csak oda vezethet, hogy egy szép na
pon majd az a fohász fog kiszakadni 
felekezetűnk mai legfőbb hatalomvivő

jének kebléből: ,,A barátaimtól ments 
meg engem, óh, Uram, az ellenfeleim
mel majd csak végzek valahogy!” Mert 
nem lehet az az elvi alapon álló ellen
fél, aki jobban destruálhatná az elnöki 
szék tekintélyét és az onnan kiinduló 
jószándékok, tisztes akarások megbe
csülését és értékét, mint az ilyen kan
celláriai sugalmazások és sajtóerölkö- 
dések. Ezeknek köszönheti a Pesti Izr. 
Hitközség mai elnöksége, hogy máris 
egy erőteljes és széles kiterjedésű el
lenzéki mozgalom bontakozott ki ellene, 
amelynek soraiban főkép a zsidó intel- 
lektüelek és a gazdasági élet függetle
nebb tényezői találhatók napról-napra 
növekvő számmal. És meglátja. Direk
tor Uram, a választás eredménye meg 
fogja mutatni, ki és kik destruálták az 
elnöki hatalmat és tekintélyt. Az euró
pai kultúrájú, tisztái ízlésű és intakt er
kölcsi érzékű művelt zsidóságnak már 
elég volt egyrészt a kancelláriai szel
lemből, másrészt pedig abból a hangból, 
amely vagy csak émelyítően udvarolni 
tud vagy csak durván támadni, de min
dig kritikálatlanul. Ezek azok, akik 
destruálnak!

Hogy azonban levelem ne csak ko
mor dolgokkal legyen tele, engedje meg, 
kedves Direktor Uram, hogy illusztrá
lásául egy mulatságos kis történettel is 
szolgáljak. Nem lesznek ugyan benne 
nevek, de azért maga a történet, bár 
üdeségével adomának is beillenék, va
lósággal megtörtént.

Volt egy ember, mondjuk, hogy ta
nár volt, talán éppen a pesti hitközség
nek alkalmazott tanára. Ennek a leánya, 
egy igen tehetséges és szorgalmas úri
leány, sorjában lerakta az összes isko
lai és egyetemi vizsgálatait, még pedig 
mindig pompás eredménnyel. Végre 
egy szép napon egy ragyogó tanári és 
egy épp olv nagyszerű bölcsészetdoktori 
oklevéllel állott édesapja elé, hogy most 
már dolgozni szeretne, próbálja meg, 
juttassa őt álláshoz. A tanár-papa úgy 
gondolta, az a legtermészetesebb, ha ő 
ezeket a gyönyörű diplomákat legelső 
sorban az ő hitközsége elnökének fogja 
bemutatni, aki bizonyára meleg atyai 
érzéssel viseltetik hitközsége minden 
alkalmazottja iránt és aki leginkább te
het is valamit leányának álláshoz jut
tatása érdekében. Gedacht, getan. Je
lentkezett kihallgatásra leányával és a 
diplomákkal együtt. Ott érte az első 
meglepetés, egy előkihallgatás, amely 
valóságos lelki motozásnak is beillett. 
Kifaggatták, miért jött éppen az elnök-

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 AV1V“

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

Pihenés I 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 Haifa bán a gőzösön marad.

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

Paíestine Shipping Go. Ltd- 
magyarországi vezérképviselete, 
Budapest, V., Vigadó-utca 5.
Telefon: 84-2-96. és 81-6-96.

höz ... hiszen szépek ezek a bizonyít
ványok ... igaz .. ., de az elnök úr na
gyon el van foglalva,... ő ugyan bi
zonyára igaz tisztelője a tanár úrnak és 
őszinte elismerője érdemeinek, de az el
nök úr oly borzasztóan el van foglalva 
és állás .. . állás. .. amint tetszik tudni, 
úgy sincs... és az elnök úr irtózato
san el van foglalva ... és magyarán 
megmondva, ez nem is tartozik rá . .. 
A tanár úr azonban .kitartott s bár nem 
könnyen, be is jutott az elnök úrhoz.

Az elnök barátságosan, sőt kedve
sen fogadta. Leültette őket. Örült a ta
nárkisasszony szép sikerének. Az állás
ról sem mondta, hogy ... „az pedig 
nincs!” Szóval, nem fojtott meg eleve 
minden reményt. Majd ő beszél a do
logról az elöljáró úrral és menjen el 
tanár úr oda is. Aztán: barátságos kéz
fogás. kegyes szavak. Mikor a boldog 
apa már az ajtóhoz ért, megint meg
szólalt az elnök úr: „Igaz, mondja csak, 
volt már az — „Egyakaratnál?

Azután a tanügyi elöljáróhoz és az 
„Egyakarathoz” az apa már be sem ju
tott. Erre gondolt egy nagyot és átment 
Budára. Ott az a csoda történt vele, 
hogy a tanügyi elöljáró nagyon megtisz
telve érezte magát a bizalomtól és bo
csánatot kért tőle, mert megvárakoz
tatta. határozottan megígérte a segít
séget („kinek adjanak állást, ha nem 
egv zsidó tanár leányának?!”), az első 
lehetséges alkalommal számíthat is rá és 
végül hangsúlyozta, hogy nem kellett 
volna ezért személyesen át fáradni Bu
dára. telefonon is elmondhatta volna, 
és hogy mikor adhatná vissza a vizitet, 
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stb. A kisasszony arca csak úgy ragyo
gott a boldogságtól, hogy az ő apját 
ígv megtisztelik.

Közben megengedték a kisasszony
nak a pesti hitközségnél, hogy jó, hát 
dolgozzék, de fizetésteLenül. És dolgo
zott fizetéstelenül három évig, amikor 
egyszer csak megüresedett a hitközség 
oktatási ügyosztályában egy tollnoki ál
lás. No, most, most hamar az elnökhöz, 
hamar az elöljáróhoz! Talán az apa ér
demei, meg a három évi szorgalmas és 
ingyenes munka fognak valamit nyomni 
a latban. Az elnök úr megint nagyon 
kedves volt, a maga részéről meg is 
ígérte a támogatást,... de ... de „be
szélt már az — „Egyakarattal?” Hát, 
jó, gondolta az apa. elmegyek oda is. 
De ezt csak gondolta, valóra váltani már 
nem volt olyan könnyű: 8—9-en vol
tak az előszobában. Tó másfélórás vá
rakozás után azt az üzenetet hozta ki 
a titkárnő, 'hogy a tanár úr mondja el 
neki (a titkárnőnek), mit óhajt, majd 
ő aztán . .. stb. Az apa — mit tehetettt 
egyebet —- elmondta a titkárnőnek, 
hogy mi járatban van. Mire azt az újabb 
üzenetet kapta, hogy fáradjon el kéré
sével az oktatásügyi előadóhoz. Az ok
tatásügyi előadó restelte. hogy a kan
celláriai szentélybe a tanár még csak 
be sem léphetett, ezért hát maga vállal
kozott rá, hogy majd ő bemegv vele 
oda és a tanárkisasszonyt is bemutatja. 
Végre hát bejutottak. (Hogy is mondta 
az elnök úr már kétszer is: ..Beszéljen 
az — Egyakarattal!” Mekkora hala
dás! No. most már odáig jutott, hogy 
végre ... végre beszélhet az „Egyaka- 
raftál!”) Az ingujjban dolgozó, aktái
ból fel sem tekintő nagyúr, sőt legna
gyobb úr, aki egy kézfogásra sem ér 
rá, csakúgy félfüllel hallgatott oda, és 
miközben továbbdolgozott, igen kurtán 
csak annyit mondott, hogy ha van üres 
állás, oda úgyis csak a megszüntetett 
polgári iskolák tanáraiból juthat valaki! 
— Nohát most beszélt az „Egyakarat
tal.” A tanárkisasszony pedig keserve
sen zokogott odahaza, nem a háromévi 
ingyenmunka miatt, nem az eredmény
telen kísérlet miatt, hanem azért, hogy 
az ő apját, az érdemekben megőszült 
tanárt, ilyen ridegen, ilyen gőgös türel
metlenséggel fogadták és ilyen kurtán 
intézték el. akárcsak egy mcsórcszt 
Ázsiában!

Kedves Direktor Uram, maga bizo
nyára jól tudja, hogy milyen gyakori az 
ilyen ..Beszélt már az Egyakarattal”- 
eset. De elmondok még egy kedveset, 
amit nemrég hallottam. Egyszer a hit
községnek a hússzállítóival volt valami 
differenciája. Keften-hárman közülük 
eredménnyel jártak el az ügyben a kan
cellárián, csak éppen a legrégibb szál

lítónak nem sikerült az „Egyakaratnál” 
meghallgattatásra találnia. Elment te
hát az elnökhöz. Az elnök meghallgatta, 
megnyugtatta, hogy igaza van. de . • . 
..Beszélt már az Egyakarattal? Nem? 
Hát majd én szólok neki 1” Múltak a 
napok, hetek, nem történt semmi. Újabb 
látogatás az elnöknél, aki most a követ
kezőt mondta: „Nagyon nehéz az eset, 
nem enged! De tudja mit. én most egy 
temetésre megyek, ő is velem jön, majd 
az úton én megbeszélem vele.” A teme
tés után megtudta emberünk, bog)' a 
temetésen az ő ügyét is eltemették. Az 
elnök úr csak annyit mondott: „Nagyon 
sajnálom, nem lehetett, nem engedett 
semmit!”

Hát kedves Direktor Uram, azért 
írtam ezt meg önnek, hogy amiről már 
annyiszor beszélgettünk, megmutassam, 
hol, kik és miképen rombolják a tekin
télyt és hogy mik keltik az ellenzéki 
hangulatot.

A mielőbbi viszontlátásig sokszor 
üdvözlöm és kellemes nyaralást kívánok 
Önnek. (Aláírás.)

SPECTATOP.

®e igaz,
hogv dacára a 28 Celziusnak. valóságos 
télutói zajlás mutatkozik' a pesti kánikír 
Iában. A pesti hitközségi körzetekben; 
amelyek méregfogát kihúzta a Fiihrer 
uj szabályzata, valósággal felháborító 
Jébecotás**  tünetei jelentkeznek. Ezek a 
kocsonyává puhított szervek, amelyektől 
minden jogot, önállóságot és mozdulást 
lehetőséget elvont a Sip-utcai kigondoló 
társaság és melyekről annak idején nyíltan 
és ápertc megmondotta az indokolás,hogy 
egyetlen feladatuk és rendeltetésük: meg
: elenni a. hitközségi vacsorákon, azután 
pedig — felsőbb jóváhagyással ott a va
csórón is — .Mául haltén und éljemáanövendékei. A negyvenöt év aránylag 
schreien* ’ — megfeledkeznek önként vál-^tcléggé megkímélte a kiérdemesült tn atil
láit öngyilkossági fogadalmukról és ugy^R ralisokat. Különös érdeklődéssel vettek 
lesznek, mintha nekik is jussuk volna as^tköriil egyik volt iskolatársukat, aki ke- 
clethez. A VII. kér. Tcmplomkörzet egész^^mény élettusában címet, rangot, vagyont, 
elöljárósága lemondott a hírhedt snó(ícr-]B nevet, hírt vívott ki magának. Néhány 
rendelet miatt, a lemondó határozathoz,^^'chézsorsu bankettező lelkében megcsil- 
■ ár fájó szívvel, az elnök is kénytelen volt^Klant a reménység, hogy hátha ő, a nagy 
csatlakozni; a VIII. kér. templomkörzct-llö, segíteni rajtuk. A lelkes tésztákkal 
ben az ismert .,csecsemő'*-ügy  miatti el-JBünnepelt „Beérkezett*'  mintha lelkűkbe 
nökválság még mindig elintézetlen; az Í<H/u/o'í volna. Mikor szerényen tudoko- 
ker. templomkörzet „rcformpártjának’ÁR::ódtak nála, milyen időtájt tehetik tiszte- 
élre kerülése folytán még mindig duzzog-^tlétükét, nagyot sóhajtva mondta: ,Ne 
nak, sőt párt üléssel fenyegetőznek a. régijglvcgyétek rossz néven, de én már nem is 
, csillagok** : az összes pesti körzetckbenxélem a magam életét én a munka rab- 
'fjyclore meg hamu alatt pislákol a mél-^^szolgája vagyok, nincs egy szabad pilla- 
tatlankodás parazsa, hogy valósággal rap^^natom... most semmi esetre... talán majd 
taütésszerüc,;. a körzeti elöljáróságok^öt év múlva... az ötvenéves érettségi ban- 
'megkérdezése nélkül menesztették a rég- kelten...'*  Az áldott jó ember...

tol bevált titkárokat és ifjú káplánokat ül
tettek a helyükbe, egyik-másikban már 
palotaforrad'alomról suttognak... Hát van 
ennél eklatánsabb bizonyítéka a. Sip-utcat 
rendszer mindeneket kielégítő és boldo
gító híva tót tságának ? 1 Ezek után már 
mérget leltet rá venni, hogy Buda ész 
nélkül rokon a Síp-utcába, hogy be je
lenisse készséget a beolvadásra és elfog
lalja helyét a pesti körzeti Paradicsom
ban...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy mindezek dacára mi mégsem hi
szünk a néhány hónap előtt — már mini 
a sokat tárgyalt budai chevraválasztás 
után — végelgyengülésben kimúlt unifi
kációs párt feltámadásában, A Síp-utcái 
és a kapcsolt részeket ugyan múlt hét 
éta ismét háromméteres falábakon ka
paszkodó szendznes-emberek járják be, 
nyakukban irgalmatlan nagy plakátokkal, 
rajtuk lázitó feliratok: „Előre, a nagy 
budapesti zsidó hitközségekért !* ’ — ac 
senki sem veszi őket komolyan- maguk n 
szendvics-emberek is nevetnek a viccen 
és tudják jól, hogy a reklámosztály 
eszelte ki a nagy felvonulást, hogy legyen 
miért benyújtani a számlát a kancellária 
„Rendkívüli kiadások* ’ osztályához...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a pesti hitközség titokban sietve ké
szül a.z uj választásokra. Jövő- márciusra 
hirdetik, de valójában még czidén, a nagy 
ünnepek után szeretnék megtartani. Meg
lepetésszerűen igyekeznek elintézni a vá
lasztás sorsát. Azzal biztatgatják egymást 
a vezérek, hogy egyhangú választás lesz, 
hacsak nem szerződtetnek maguknak 
a féle házi ellenzéket. Hogy is mondta 
csak Vök Arje bátyánk?... „Hiszen majd 
meglátjuk...*'

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy júniusban rendkívül érdekes érett
ségi bankettre gyűltek össze' valamelyik 
kereskedelmi iskola év előtt végzett
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Beszélhetünk e zsidó nemzeti 
költészetről ?
irta : Dr. Goitein Zsolt

Jelen sorok nem akarják a zsidó köl
tészet térben és időben egyaránt óriási 
méretű alkotásait tárgyalni. Csak egy 
elvi kérdést tisztáznak: létezik-e zsidó 
nemzeti költészet?

Mit értünk nemzeti költészet alatt? A 
hazafias tartalom magában nem adja a 
iköltöi mű nemzeti jellegét. Maga a tárgy, 
a mondanivaló nem tesz nemzetivé iro
dalmi alkotást. Lehet hazafias tárgyat 
nemzetietlen módon feldolgozni, míg a 
hazafias vonatkozástól mentes tartalom 
is nemzeti öntudatot és erőt sugározhat.

Ezen a helyen tárgyalásunk csak a 
iirai költészetre szorítkozik, de az el- 
mondandók a költészet .minden ágára al
kalmazhatók.

A lírai költészet érzelmeket fejez ki. 
Az érzelmek a föld minden emberénél 
azonosak. A kínai ép úgy érzi az éhsé
get, a szomjúságot, ugyanúgy örül, bán
kódik, szeret .vágyakozik, remél és csaló
dik, mint az eszkimó, vagy a néger. A 
lírai költészet tárgya lényegében min
den népnél azonos, csak a mód, ahogyan 
az érzelmek kifejeződnek változik nem
zetenként. Ugyanazon érzéseket minden 
nép másként nyilvánítja, más szavakkal, 
más mozdulatokkal, más gesztusokkal. 
Minden népnek meg van a .maga egyéni 
stílusa, kifejezési módja. Másképen örül, 
bánkódik, szeret, remél és csalódik a kí
nai, mint a francia. A néger Afrika ős
erdejében megöli ellenségét, az eszkimó 
nevetségessé teszi. A rajnamenti csap
székben a vetélytársak sör mellett civa
kodnak, az alföldi korcsmában azóta 
„idebenn csak egy legény volna.”

A közös nevelés, közös környezet, kö
zös küzdelem, azonos múlt, azonos vér. 
minden népnél .megteremti az érzelmek 
sajátos egyéni kifejezési módját. Ez a 
kifejezési mód adja a népi jelleget és a 
költészetből kidomborodó népi jelleg te
szi azt nemzetivé.

Petőfi a „Kurta korcsmában” olyan 
eseményeket mutat be, melyek mindenütt 
lejátszódhatnak. Máshol is vannak önér
zetes emberek, akik nem engedelmesked
nek a parancsnak, de engednek a sze
rény kérésnek. Mégis a Kurta korcsmá
nak hősei magyarok. Magyar a szavuk, 
magyar a rátartiságuk, a mozdulatuk, 
amilyennel boraikat kihörpintik. Petőfi 
nem mondja, mégis tudjuk, hogy ezeket 
az embereket ezer éves múlt termelte ki.

Nemzeti a költészetben mindig a „ho
gyan" és nem a , mi”, a „forrna” cs nem 
a „tartalom”. Ilyen értelemben feltétle

nül beszélhetünk zsidó nemzeti költészet
ről, mely a zsidó érzés- és gondolatvilág
nak sajátos kifejezője, akár Dávid zsol-

A két pesti zsidó gimnázium
— Gondolatok az elmúlt tanév Értesítőihez —

(—) Előttünk a Pesti Izr. Hitközség 
reálgimnáziumának és leánygimnáziumá
nak az 1934—35. tanévről szóló Értesítői. 
Mindkét iskola most töltötte be fennál
lásának 16. esztendejét.

A középiskolák értesítői rendszerint 
egy-egy tanévről számolnak be, annak 
külső és belső történéseire vonatkozó 
adatokat gyűjtik össze, amelyekből a 
hozzáértő persze többet is kiolvashat, 
mint amennyit a többnyire száraz adatok 
első pillantásra elárulnak. Az értesítők*  
nek évekre terjedő sorából pedig az is
kolának szelleme, individuális karaktere, 
a többi hasonlótól megkülönböztető 
egyéni életvonala rajzolódik ki az ava
tott szem előtt. Ennek a szellemnek, en
nek az egyéni karakternek kialakításá
ban az egyik legfontosabb tényező két
ségtelenül .a tanári testület munkája, de 
nem kevésbé fontos szerintünk még fon
tosabb, .a fölülről eredő 'hatás, a tanári 
karnak fölülről való influálása, munká
jának legtöbbnyire észrevétlen, mond
hatnék: szuggesztív irányítása. Enélkül 
a legkiválóbb szakemberekből és tudó
sokból álló tanári kar munkája sem le
het ideálisan teljes. Ügy van ez, mint a 
zenekar munkájával. Lehetnek benne a 
legkitűnőbb szólisták, akik nagyszerű 
mesterei hangszerüknek, de ha a kar
mester (az analógia szerint ez nem az 
iskolaigazgatót jelenti, mért ő az első
hegedűs) nem művész, nem egyéni fel
fogású és egyénítöen irányító interpreta*  
tor, akinek magának nincs .művészi mon-
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táraiban, akár a spanyol korszak költői
nek halhatatlan müveiben vagy korunk 
ííjhéber költészetében manifesztálódik. 
A zsidó közösség soha sem adta fel 
egyéni létét, mely költészetéből mindig 
erőteljesen kidomborodik. A zsidó nem
zeti költészet létezésének puszta ténye 
pedig mindennél inkább igazolja és ta
núsítja a zsidó öntudat minden idők viha
raival dacoló örökkévalóságát.

danitvalója, akkor, a művészet ügye 
veszve van!

így van ez a pesti zsidó gimnáziu
mokkal is. Évek óta •böngésszük az Ér
tesítőiket, keressük bennük a felsőbb irá
nyításnak ezt az egyéni pedagógiai ka
raktert adó szellemét, — de hiába. Ügy
látszik ezt a célt szolgálná a pesti hit
község elöljárósága által 1931-ben „a 
fiú- és leánygimnázium tanításának meg
figyelésére” szervezett „Pedagógiai 
Szaktanács”. Erről azt halljuk, .hogy jó
részben már csak papíroson van meg. (A 
leánygimnázium Értesítője pl. már meg 
sem emlékezik a létezéséről). És esetleg 
ezt a célt szolgálhatná a reálgimnázium 
Értesítőjében (47. 1.) említett felügyelő
bizottság is. De míg ennek 17 tagja kö
zül az iskola igazgatóián kívül csak 
egyetlenegy szakpedagógus, addig a 
Szaktanács 22 tagja között má- 6 olyan 
van. aki nemcsak onnan ismeri a közép
iskolát. hogy maga is járt oda valamikor, 
mint diák, hanem működött, vagy .műkö
dik is ott (aktív ezek közül 3), azonkí
vül 5 egyetemi tanárt és 2 más iskola
fajból való pedagógust találunk, a többi 
pedig legfeljebb csak előkelő idegenként 
jöhet számba a pedagógia terén De a 
pedagógusok közül is 9 már nyugdíjas. 
Elgondolható tehát, hogy az a „Szakta
nács”!?) igazán a legkevésbé volna al
kalmas arra, hogy az iskolába egységes 
szellemi karaktert influáljon, mert nem is 
alkalmas az irányításra. Igaz, hogy a 
szervezet az eredeti elgondolás zerint 
a „tanítás megfigyelésére" szolgálna. De

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. 
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éppen ebben az elgondolásban van a 
hiba. A laikusok legfeljebb az eiedmény 
kielégítő vagy nem kielégítő voltát „ál
lapíthatnák meg” (persze a maguk lai
kus hozzáértése szerint). Mi ugyan azt 
hisszük, hogy intelligens és kulturált em
ber — ha nem szakember — lelkiismerete 
szerint, mint laikus, nem vállalkozhatik 
ilyen feladatra. A pedagógusok pedig — 
grammatici vértant! És jórészt már a 
régi időből valók! Innen tehát irányí
tást várni nem lehet. Különben is téves 
az a hit. hogv az ellenőrzés — pláne, ha 
száz szem ellenőriz — érhet ebből a 
szempontból valamit. .Különösen, .ha az 
..ellenőrök” vagy „megfigyelők” csak 
vendégként kukkantanak be itt-ott az 
iskolába. Egyébként pedig Isten óvjon at
tól. hogy akár a felügyelőbizottság. akár 
a Szaktanács tagjai ne csak vendégként 
szerepeljenek ott. Mert tessék csak el
gondolni. milyen zaklatott élete lehet egy 
iskolának, amelyet egy évben (az állami 
ellenőrökkel: főigazgató, szakfelügyelők, 
stb.) kb. 40 ember látogat állandóan és 
rendszeresen. Tudni kell, hogy az ilyen 
látogatások, néha még az igazgató láto
gatása is megbontja azt az intim hangu
latot. amelyben a tanítás termékeny le
het. ,A tanulók, néha a tanár is, „idegent” 
éreznek a látogatóban, akinek jelenléte 
feszélyez, zavar, de legalábbis az intim 
atmoszférát hűvösíti. E helyett a sokfejü 
..Szaktanács” .helvett csak egy igazi pe- 
daigógus-művészegyéniségtől lehetne a 
cél elérését remélni, akinek pedig nem 
volna szabad az iskolában ,,idegen"-aíek, 
vagy vendégnek számítania, akinek az 
iskolafenntartó .részéről lehetővé kellene 
tenni, hegy az iskolában „otthon” legyen, 
alkit a tanári karok is bizalommal fogad
hatnak. akit, mint a kitűnő hegedűsök a 
karmestert a maguk közül való és nél
külözhetetlen kiegészítőnek ismerhetnek 
fel.

Ehhez azonban a hitközség részéről 
más iskolapolitika kell. A gimnáziumo
kat nem volna szabad abból a szempont
ból nézni, hogy ,.kifizetik”-e magukat, 
vagy pénzébe kerülnek-e a hitközség
nek. Lehet a hitközségnek nagyobb, szebb 
és zsidóbb ambíciója annál, hogy igazán 
elsőrangú iskolákat és ne csak „tanmű
helyeket’’ tartson fenn?! Egy pedagó
gusunk mesélte, .hogy egy alkalommal 
egy magas vezető kultuszminisztériumi 
tisztviselő azt mondta neki: „Ha a pia
risták. vagy bencések iskolát alapítanak, 
akkor nem elégszenek meg azzal, hogy 
ió katolikus iskola legyen, hanem arra 
törekszenek, hogy az mint iskola is leg
elsőre rigú legyen. Erre kell az iskola
alapításnál a zsidóságnak is törekednie." 
Persze, ezt a célt nem nagyon szolgálja 
a tanárok elkeserítése, meg nem becsü

lése. érdemeik, tudományos és irodalmi 
működésük fumingálása, hízelgésre-ka- 
patása, udvarlásra szoktatása, önérzetük
ben való megtépázása és más hasonlók. 
És kevéssé szolgálja az -is, ha az iskola 
tan-díjemeléssel szelektálja növendékeit. 
A zsidó szellemi erők mindenkor a gaz
daságilag alsóbb, a szegényebb népré
tegekből merítették felfrissítő és gyara
pító elemeiket. Kár .ezeket financiális 
szempontok és akadályok által a két gim
náziumtól elriasztani.

Egyébként a két Értesítőből azt lát
juk. hogy a növendékek létszáma gyara- 
podóban van. Ha a mesterséges akadá
lyok és rideg pénzügyi szempontok nem 
növelik a gátakat, az érdeklődés isko
láink iránt egyre nőni fog. Nem csoda a 
kitűnő tanári karok, a lelkes munka, a 
nagyszerű, higiénikus épület mind ver
senyképességet jelent. De sajnálattal k'ell 
megállapítanunk, hogy zsidó intellektüel- 
jeink aránylag kis számmal küldik 
ezekbe az iskolákba gyermekeiket. A fiú
gimnázium ezidei 637 tanulója közül (az 
aktív és nyugid. -köztisztviselőket is .be
leszámítva) 102 volt olyan, akinek szü
lője az intellektüelek közé számítható a 
leánygimnáziumban pedig 724-ből 112. Mi 
lehet ennek az oka?

Zsidó iskolák pusztulása
Felére apadt a zsidó elemi iskolák száma

Évtizednél is hosszabb ideje statisz
tikai adatok föltárásával igyekszik a ma
gyar zsidó tanitóság egyik kiválósága, 
Szabó Adolf felhívni az illetékesek fi
gyelmét a zs’dó iskolák és ezzel a jö
vendő zsidó nemzedék pusztulására. Ámde 
minden fáradozása ellenére süket fülekre 
talál. így azután a zsidó iskolák egyre 
fogynak, az állástalan zsidó tanítók 
száma egyre emelkedik. Közel száz zsidó 
tanerő áll állás és munkanélkül, pedig 
mindegyik számára adódhatna kenyér, 
ha az iskolaügyre az azt megillető figyel
met fordítanák.

Szabó Adolf most a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium hivatalos adatai 
alapján feldolgozta a zsidó elemi iskolák 
idei adatait és ebből megállapítható, hogy 
a pusztulás, elsorvadás feltartóztathatat
lanul tovább folyik. Adatai szerint 27 
tankerületben. 141 hitközségben van 151 
iskola; 64 kongr.. 81 orth.. 4 st. quó és 
2 nyilv. jogú magániskola. A 151 iskolá
ban van 331 szervezett állás, amelyből 
csak 292 állás van betöltve rendes, meg- 
Iasztott tanítóval.. 3 állás pedig nincs be
töltve. A 151 iskola 354 tantermébe 12.140 
tanuló jár: I. o. 2323, II. o. 2498, IIT. 
o. 2725, IV. o. 2888, V. o. 993, VI: o:

Még egy megjegyzést! Azt halljuk, 
hogy -financiális okokiból tervbe van véve 
a parallel osztályok fokozatos megszünte
tése. Hogy ez felekezet-szociális szem
pontból mit jelent, arról most nem aka
runk szólni, de rá kell mutatnunk arra, 
hogy ez már most i-s azt eredményezte, 
hogy a reálgimnázium V. osztályába 62, 
a VI. osztályba pedig 60 tanuló járt. 
Ilyen létszám mellett komoly pedagógiai 
munkát végezni nem lehet. A parallel osz
tályok megszüntetése pedig ide fog ve
zetni az egész vonalon! Nem lehet arra 
hivatkozni, hogy ez az állami iskolák
ban is előfordul. Egyré-szt az is hiba, -ha 
ott -is előfordul, másrészt az államnak 
nem egy iskolája van. A pesti zsidóság 
egyetlen fiúiskolájának és egyetlen leány
iskolájának mindenben m-intaiskoláknak 
kell lenniök. Nem a-karjuk ezt a prin- 
ci-piális szempontokból történt hozzászó
lást apróságok felemlítésével zavarni. 
Ezekre esetleg más alkalommal térünk rá. 
V-égsö konklúzióként csak azt akarjuk 
m-égegyszer (hangsúlyozni: Az islkola -éle
tét kizárólag és -egyesegyedül pedagógiai 
értékelések és szempontok szerint le
het és s-zabad irányítani és befolyásolni. 
Minden idegen területről való betörés 
életerét tépheti szét az iskolának.

K

713 tanuló. A zsidó iskolákba beirt 12.140 
tanuló közül u.918 zsidó és 222 tanuló 
másv.all.ásu. A beirt zsidó tanulók közül 
csak 83 a nem magyar anyanyelvű.

A 27 tankerület területén 24.727 tan
köteles van nyilvátartva, ebből zsidó is
kolába jár 11.918 tanuló, tehát az összes 
tankötelesek 48.19 %-a. A magyar elemi 
iskolák ma kétségenkivül elsőrangúak, 
ahová minden szülő a legnyugodtabban 
küldheti gyermekét, de. a zsidó vallásos 
nevelés ez iskoláiénak nem célja. Hogy 
az ott jól-rosszúl ellátott heti 2 óra hit
tan. a nemzsidó környezet a zsidó tanulók 
vallásos érzésének a fenntartására és 
megnövekedésére szolgál-e, hogy ez tud
ja-e pótolni a zsidó családok hiányzó 
vagy fogyatékos zsidó vallásosságát: azt 
döntse cl a hitközségek vezetőinek és 
lelkészeinek bölcseségc. mert rajtuk mú
lik a zsidó iskola léte vagy pusztulása.

151 zS’dó iskola van ma a békeidők 
sok száz és az TQ2O-as évek kb. 300 is
kolájával szemben. Ebből a t?t iskolából 
30. tehát 25.83%, olyan iskola, amelyben 
a tanulók létszáma 30-on alul van és a 
gyermekek száma állandóan fogy, tehát 
ezek már is halálra vannak Ítélve.
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ZSIDÓ FEJEK:
Dr. Bernstein Béla

A nyíregyházi statusquo-ihitközség 
tudós főrabbijának íróasztalán hatal
mas kéziratcsomó tornyosul. Ezen dol
gozik, amikor szobájába lépve megza
varom munkájában. Feláll az íróasztal 
mellől és két kezét előre nyújtva jön fe
lém :

— Isten hozta. Remélem, netn in
terjú. Tudja, a papnál is úgy van. mint 
az asszonynál, jobb, minél kevesebbet 
beszélnek róla!. . .

Hellyel kínál és oldalt tolja az elölte 
fekvő kéziratcsomót, mintegy jelezve, 
a munkaszünetet. Rámutatok.

— Min dolgozik, főtisztelendő'úr?...
— Egy régebben megjelent könyve

met egészítem ki. „A negyvennyolcas 
szabadságharc és a zsidók” a címe. 
Most, amikor végre szobrot állítottak 
Görgeynek, megint igen aktuálissá vált 
ez a kérdés. Rengeteg új adat áll ren
delkezésemre, könyvem megjelenése 
után levelek egész garmadája érkezett 
hozzám kiegészítő adatokkal. Nézze...

Mutatja a kéziratcsomót, melynek 
lapjai között ott fekszenek a könyv 
egyes oldalai is. Az oldalak tele van
nak széljegyzetekkel.

— Látja, ezekkel a jegyzetekkel 
Jókai Mór egészítette ki könyvemet. 
Sajnos, a mostani viszonyok között 
aligha lehet gondolni arra, hogv akad
jon kiadóm. Megjegyzem, történt velem 
az elmúlt napokban a Görgev-ünneppel 
kapcsolatban valami igen mulatságos. 
Egyik felekezeti lapunkban cikk jelent 
meg Görgevről. A cikk szóról-szóra az 
én adataimat közölte, tehát az én köny
vem alapján íródott. De arról, hogy az 
adatokat honnan vette, a cikkíró már 
nem tartotta érdemesnek megemlékezni 1

Az Országos Nagygyűlésről, az egyes 
zsidó felekezeti árnyalatok egymáshoz 
való viszonyáról beszélgetünk.

— A statusquo hitközségek a legna
gyobb megértéssel nézik a kongresszusi 
szervezet kiépítésé érdekében folyó 
munkát — mondja a főrabbi. — Hiszen 
mi nem akarunk hódítani, hanem bé
kében együttműködni a zsidóság többi 
csoportjaival. Sajnos, a magyar zsidó
ságnak nincs autonómiája és ennek nyű
gét. megkötöttségét Iépten-nyomon érez
nie kell. Az iskolaszéki üléseken a tan
felügyelőnek joga van elnökölni és az 

intézkedésekbe beleszólni. A reformáció 
ünnepe alkalmával a kultuszminiszter 
országos iskolai szünnapot írt elő. A 
katolikusok egyszerűen nem vettek róla 
tudomást. Mi sürgönyt menesztettünk 
a minisztériumba és rámutatva arra, 
hogy ezt az ünnepet igen sok zsidó ün
nep, tehát szünnap előzte meg, azt kér
tük, engedje meg a tanítást az elren
delt szünet ellenére. Megkaptuk az en
gedélyt. de ez persze csak a mi isko
lánkra vonatkozott. Az újoncoknak pont 
sömini-ácereszkor kellett bevonulniok. 
Tudvalevő dolog, hogy az újoncok az 
első hetekben nem hagyhatják el a lak
tanyát. tehát nem mehettek volna isten
tiszteletre sem. F.xpresszlevélben fordul
tunk a honvédelmi miniszter úrhoz és 
kértük, tegye lehetővé a zsidó újoncok 
számára a bevonulás elhalasztását. 
Azonnal megjött a rendelkezés, méh' 
szerint a zsidó újoncoknak be leéli 
ugyan vonulniok, de nem kell, csak az 
ünnep után beöltözniök, ami annyit je
lentett. hogv az istentiszteleteken részt 
vehettek. De ez is csak a nyíregyházi 
dandár területére vonatkozott. Ezért 
volna szükség valami közös tanácskozó 
szervre a három árnyalat között, mely 
az ilyen állalános érdekű kérdésekben 
közösen tanácskozna és intézkedne.

Beszélgetés közben elérkezünk a fő
rabbi úr kedvenc témájához: a hittaní
tás kérdéséhez. Tudvalevő dolog, hogy 
dr. Bernstein Béla az ország egyik leg
kitűnőbb szaktekintélye ezen a téren, aki 
tankönyvek egész sorával gazdagította 
már a zsidó tankönyv irodalmat.

— Nagy hiányosságok vannak még 
mindig ezen a téren, bár koncedálnom 
kell, hogy az új rabbinemzedék már in
tenzíven foglalkozik a hittantanítás 
problémájával cs magával a tanítással. 
De még mindig nincs egységes tanterv, 
vidéken minden rabbinak van az asz
tal fiókjában egy tanterv, amely soha 
nem kerül megvalósításra, de amelyet 
ő a maga számára irányadónak tart. 
Ennek az a következménye, hogy mí«- 
denki azt csinál, amit akar. Nincs te
hát egységes szellem a tanításban. Pe
dig más az előírt tananyagot tanítani és 
más azt megszerkeszteni. Számolni kell 
a tanuló teherbíró képességével és úgy 

■ ZSIDÓ Él
LET

kell például a középiskolai < 
megszerkeszteni, hogy az egytz elől
oszol jék el a nyolc osztály között impo- 
hetővé tegye, hogy azt a tanuló nei ki
megtanulja, hanem appercipiálja is. i 
magoljon, hanem megértse és átérezze 
és máidén küszöböltessék ki az anyag
ból, ami számára csak felesleges meg
terhelés. Hiszen a tankönyv írója szá
mára is nagy küzdelmet jelent a hatal
mas anyagból kiválasztani a szükségeset. 
Én 1901-ben készítettem egy hivatalos 
tantervet, melyet úgy a Rabbiegyesület, 
mint az Országos Iroda elfogadott. 
Most is átnyújtottam az Irodának a 
kongresszus előtt egy tantervét, mely a 
nagygyűlés elé is került, de nem, mint 
hivatalos javaslat. Nos, majd talán az 
új alkotmány keretein belül megvalósul.

— És a vidéki hitközségek helyzete ?
— Nagyon szomorú. A kereskedő 

osztály, mely a zsidó középosztály ge
rincét képezte tönkrement. Nem jut már 
elég megélhetésre, tehát nem jut 
könyvre, kultúrára, intézmények fenn
tartására sem. Fejlesztéséről így szó 
sem lehet, örülünk, ha a meglevő in
tézményeinket fenn tudjuk tartani. Az 
áldozatkészség még mindig megvan, 
csak az anyagi erő hiányzik hozzá. Mon
dom, nincs igazuk, azoknak, akik arról 
beszélnek, hogv a zsidó áldozatkészség 
csökkent volna. A lehetőségek szűkültek 
igen kis körre. De azt hiszem, ez nem 
speciálisan zsidó szempontból is megáll.

Ezzel a szomorú megállapítással ért 
véget a beszélgetés . . .

Halász Sándor

A szídra margójára
Chukász

Irta: Dr. Rubinsfein Mátyás
szekszárdi főrabbi

„Vájónier Hásém el Móse vöel Ahá- 
ron jáán ló lieemantem bi löhákdiséni lö- 
éné boné jiszróél lóchén ló szoviu esz 
hakóhol házé el hoórec aser noszáti ló- 
hem. — És monda az Örökkévaló Mózes
nek s Áronnak: Mivelhogy nem hittetek 
nékem, hogy me.gdicsöitettek volna Izrael 
fiainak szemei előtt: azért nem viszitek 
be e községet a földre, amelyet adtam 
nékik. Feltűnő hely, az érthetetlenség- 
gél határos. A kommentátorok fejtörő 
töprengésének, viaskodásának színhelye. 
Itt olyan tündöklő nevű írásmagyarázók 
is, mint Rasi, Ibn-Ezra, Rasbarn, Ramban 

HU D 1? 1! í) T. ideális száj- és 
® V torok-öblögeiő
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n fejtegetésekbe s értelmezc- 
’onyolódnak.

j kérdés: Mit vétett Mózes? Amit 
,-oltaképen csak formahiba volt. Hi- 

_n végeredményben teljesítette azt, 
■.mit az Örökkévaló rábízott, vizet fa
kasztott a sziklából s a nép csillapíthatta 
epedö szomjúságát. Hát formában való
ban vétett Mózes, — de olyan súlyos volt 
ez a vétség, hogy ezt a nagy büntetést 
érdemelte meg. hogy ne teljesülhessen 
életének leghöbb vágya, legepedöbb só
várgása. hogy ne láthassa, csak .messzi
ről, azt a drága Kánaánt, amelyért egy 
egész életen át harcolt, küzdött, szenve
dett, tűrt, amelyért kockára tette éle
tét is?

De azt mondjuk. Mózes nem vétke
zett. Magának a Tórának szavaiból vi
lágiak ez 'ki. Ha Mózes a Tóra értelmé
ben vétkezett volna, akkor az ige az ö 
vétségét így fejezte volna ki a Tóra ha
tározott kifejezésmódjához képest: ló 
hikdástem — mivel nem szentelték .meg 
(nevemet). Jáán ló heemantem — mivel 
nem hittetek, nem annyira vétséget, mint 
inkább (sajnálatos) tényt állapít meg. 
Nem hittétek, hogy szóval is lehet vizet 
fakasztani a sziklából, amivel megdicsöit" 
hettétek volna nevemet. A népnek be kel
lett volna látnia, hogy a lehetetlen is 
valóra válható. így azonban, hogy ütés
sel .fakasztottátok a vizet, a nép azt 
fogja mondani, hogy az természetes fo
lyamat volt, az ütés egy vékony rétegű 
helyen érte a sziklát, attól megrepedt s 
kibuggyant a Víz.

Mózes s Áron kishitűséget tanúsított 
ez eset folyamán — ami nem hűtlenség
nek, nem könnyelműségnek tűnhetett, 
hiszen Mózes az Örökkévaló igéje sze
rint: Neeman bészó. „hű szolgának* ’ volt 
elismerve. Mózes elvetése inkább gyen
geségnek tetszett, az aggkor következté
ben beállott lelki megtorpanásnak a tett 
végrehajtásának lázas pillanatában.

De most vakhitre volt szükség. Iz
rael Kanaán elfoglalása előtt állt, most 
Kaleb-i bizalom volt kívánatos. Ezt 
mondja tehát az ige: Mivel nem hittetek 
nékem, mivel most nem adtátok tantije
iét, hogy vakhit tölt el benneteket irán
tam, nem vagytok alkalmasak egy szá
mos s erős néptől lakott ország kiszámít-RcisaiiissQiaMnozcicaaEiiBiswaaítsaaaiiKit 
’’ :|3 SZŐ CSUPÁN

: SÍRKŐ LÖWYiEi BUDÁN*  
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hatatlan meglepetéseket rejtő elfoglalá
sára, — azért ti nem fogjátok bevinni ezt 
a népet Kanaánba. Támogatja ez értel
mezést R. Simon ben Eleázár talmud- 
mester. aki szerint Mózes bűn nélkül 
halt meg. Traktátus Sabbat 55. S ugyan
ilyen értelmezést ad igénknek a mélyen- 
szántó talmudkommentafor, Maharsa.

A Kabbala lényege és története
Irta: Dr. SILBERFELD JAKAB békéscsabai főrabbi

III.

Miután a kabbalisztikus gondolatoknak 
ősrégisége bizonyítva van és ha néme
lyek azt őrültnek is /tartják, de azt nem 
tagadják, hogy van benne rendszer és 
miután azt már vizsgáltuk, hogy mi hozta 
azt létre, azt is lehetne kutatnunk, hogy 
a Kabbala mit hozott létre a lelkekben. 
Mindenesetre egy álomvilágot teremtett 
a lét chaoszában, tragikus nyilatkozatai
ban. mikor a nagy Madách lángeszűnek 
meglátásához hasonlóan a zsidóság is azt 
mondhatta: a borsón térdepelve is szépe
ket álmodom. De azt mondhatjuk róla 
Buberrel. hogy a zsidó léleknek sajátsága 
a páthosz, amely a lehetetlent akarja, 
mely kinyújtja karjait, hogy a korlátnél
küliséget megfogja. Egy teljesen megvaló
síthatatlan követelést állít fel. mint pld. 
Mózesnek és a prófétáknak páthosza volt: 
az abszolút igazság követelése, vagy egy 
teljesíthetetlen szándékot: mint Spinoza 
szándéka volt: a létezést formulázni.Vagy 
egy teljesen megvalósíthatatlan törekvést 
mint Philonnak és a kabbalának pát
hosza a kívánság az Istennel való el- 
jegyzettség után, ami a Zóhárban: „Ziv- 
vug”-nak mondatik.

De a kabbala, a misztikus tudomány 
nemcsak annyiban segít, hogy belerin
gatja az embert a feledésbe, nemcsak 
kapcsolatot teremt Istennel, nemcsak 
megitat a Lethe vizéből, hanem a meta
fizika. vagyis a létezés feltételeinek szár
nyain a jelenségek világában, a földön 
elfoglalt helyünket is megcsillogtatja előt
tünk és a megelégedettség, megnyugvás 
érzéseinek meggyökereztetése oly ered- 
mély, olyan vívmány, amit semmivel se 
lehet megfizetni.

Miután a kabbalában mindenesetre 
vannak filozófiai elemek, amelyek hatása 
vagy beolvadt, vagy mint külön alkat
rész kimutatható, próbáljunk előbb ezek
kel foglalkozni. Minthogy a kabbala filo
zófiája mindenesetre Isten és a világ mo- 
nizmusát hirdeti, leginkább a platói böl
csészet és annak származékai gyakorol
tak befolyást a kabbalára is. Ha ezeket 
fixirozzuk, megkapjuk a zsidó misztika

Erre volna .mainapság is: vakhitre, 
amely hegyeket is elmozdít. Orthodox 
testvéreink táborában meg is van ez a 
vakihit — nincs it ott elpártolás. Vajha 
magukbaszállnának neológ testvéreink is, 
hogy szakadna már gége a rettenetes, 
kétségbeejtő s megalázó zászlóhagyás
nak!

forrásait. De sajátságos, hogy az Aristo- 
telesi tanok is sikeresen ostromolták a 
kabbala várait.

Előbb nézzük az Aristotelizmust. 
Schmíedl Studien c. munkájában van egy 
fejezet: „Mi tette az aristotelizmust a zsi
dóságban oly népszerűvé.” Kimutatja ez
után, hogy Aristotelesben volt sok olyan 
részlet, mit a vallásos zsidók is magu
kévá tehettek. így azt mondja Aristoteles, 
hogy a világ egy lazán összefüggő drá
mához volna hasonló, ha több végeket té
telezünk fel. Tehát a végokoknak egyben 
kell egyesülniük és ez az anyagtalan Is
ten, a minden létnek alapja, tiszta szel
lem .tiszta egyéniség. Független az időtől, 
tehát örökkévaló. Aristoteles a létezés
nek 4 alapját nevezi meg. még pedig: 
anyag, forma, mozgató ok és cél. fis ám
bár néha a természetet nevezi meg Isten 
helyett mégsem volt pantheista. Ellenben 
talán ez a jelenség próbálja Aristoteles 
hatását szerepeltetni a kabbalában is. Az 
emberi lelket Aristoteles két részre osztja 
egyik a tevékeny ész, a másik a szen
vedő. A feltámadásban csak az ismeretre 
szert tett lelkek részesülhetnek. Ezt Maj- 
muni is elfogadja. Érdekes, hogy Aristo
teles 10 kategóriája, amelyek a létezés 
tulajdonságai, a gondolkodás normái, né
melyek szerint megfelelnének a kabbala 
10 szefirótjának, ami többszörösen kép
telenségnek látszik, mert a kabbalisták 
10 szefirótja tisztán az istenség tulajdon
ságai, a metafizikának a hit magaslatáig 
felemelkedő csodás fenoménjei. míg a ka
tegóriák inkább logikai, vagy lélektani 
dedukciók.

SCHÜCK
8NTERNÁT U S

Budapzít VII., Kertész-utca 2.

Tökéletes ellátás, oktatás, felére 
mérsékelt díjak.
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HÍREK
II——

Julius 13, szombat — Támuz 12 (Hetisza
kasz : Chttk isz-Bólok, háf'óra : Vöhojo söé- 
risz, Micha 5. f 6, f. 8. 5 Perek, szombat 
kimenetele. 8.26) — julius 14, vasárnap — 
Támuz 13, — julius 15, hétfő — Támuz 14. 
— ju'ius 16, kedd — Támuz 15, — ju'ius 
17. szerda — Támuz 16. — julius 18, csü
törtök — Támuz 17 (böjt, Jeruzsálem be
vétele), — julius 19, péntek — Támuz 18 
(szombat bejövetele: 7.36), —■ ju'ius 20, 
szombat — Támuz 19 (he'iszakasz: Pin- 
chosz, cháftóra : D vré Jirmijohu, Jeremiás 
1 f- 1—2. f 3, — 6 Perek, szombat kime
netele : 8.21), — julius 21, vasárnap — 
Támuz 20, — julius 22, hétfő — Támuz 
21, — ju'ius 23. kedd — Jámuz 22, — 
julius 24, szerda — Támuz 23, — julius 
25, csütörtök — Támuz 24, julius 26, pén- 
ek — Támuz 25 (szombat bejöv : 7.29.)

— A ZSIDÓ ÉLET olvasóit ezúton is 
tisztelettel kérjük, hogy a lejárt előfi
zetéseket megújítani, illetve az előfize
tési díjakat, kiadóhivatalunk (Budapest, 
VIII., Mátyás-tér 17.) címére eljuttatni 
szíveskedjenek.

— Dr. Kecskeméti Lipót, a tudós vá
rató főrabbi a napokban Budapesten idő
zött, ahol a pesti ohevra Szeretetházának 
vendégszeretetét élvezte. Itt idézése alatt 
a főváros felekezeti és társadalmi életé
nek számos kitűnősége kereste fel. Csü
törtökön 3 heti üdülésre Bártfa-fiirdöre 
utazott és hazatérőben néhány napot is
mét Budapesten tölt.

— Feigl főrabbi családi öröme. FeigI 
L. H. gyöngyösi főrabbi jún. 26-án ülte 
meg 40 éves .házassági fordulóját. A tu
dós lelkipásztort Mátrafiireden, ahol 
nyári pihenőjét tölti, kereste föl a gyön
gyösi hitközség és chovra elöljárósága 
Russ Jakab hitk. elnökkel. Rosenfeld 
Sarntf chevra-elnökkel élén. Dr. Jakab 
Jenő rabbi üdvözölte meleg szavakkal a 
főrabbit élete e nevezetes fordulóján és 
Feigl főrabbi közvetlen szépségű szavak
kal köszönte meg a hívei részéről feléje 
áradó szeretetet.

— Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
junius 12-én, délután fél 6 órakor tar
totta meg ezidei közgyűlését. Werfihei- 
mor Adolf elnök megnyitó beszédeben 
megemlékezett az elmúlt esztendő kima
gasló eseményeiről, rámutatott, hogy a 
mai mostoha idők arra késztették a tár
sulat vezetőségét, hogy írói segélyekre 
nagyobb összegeket fordítson. A társu
lat által alapított Magyar Zsidó Muzeuim 
fejlesztésére az előző évknél lényegesen 
nagyobb összegeket szándékozik az el
nökség juttatni. Javasolja a közgyűlés

nek, hogy dr. Blau Lajost, a Ferencz Jó
zsef Országos Rabbiképzö Intézet nyuga
lomba vonult igazgatóját és dr. Hevesi 
Simont, a pesti izr. hitközség vezető fő
rabbiját, akik a társulat körül évtizede
ken át messze kiható érdemeket szerez
tek, a társulat tiszteletbeli tagjaiul vá
lassza meg. A közgyűlés nagy lelkese
déssel járult hozzá a megválasztáshoz. 
Dr. Hevesi Simon köszönetét fejezte ki 
az elnöknek lelkes üdvözlő szavaiért és 
a közgyűlésnek a kitüntető bizalomért. 
Majd dr. Szemere Samu és Mandl Bernát 
terjesztették be a felolvasó- és az okle
vélbizottság jelentéseit. A beterjesztett 
jelentéseket egyhangúlag elfogadták. 
Hozzászóltak dr. Naményi Ennő, dr. 
Groszmann Zsiglmond, dr. Kálmán Ödön, 
Gerö Ödön, dr. Hajdú Miklós, dr. Fried
mann Dénes, dr. Hevesi Simon, dr. He
vesi Ferenc és dr. Mezei Sándor. Ezek- 
után ismételten megválasztották a szám
vizsgáló bizottság tagjaiul egy eszten
dőre dr. Ballagi Ernőt, dr. Mezei Sán
dort és dr. Namény.i Ernőt. A megüre
sedett választmányi tagságokra dr. Szegő 
Miklós községkerületi elnökhelyettest 
(Székesfehérvár), dr. Barna Károly kor
mányfőtanácsost. a pesti izr. hitközség 
elöljáróját, dr. Bakonyi Lászlót az Or
szágos Izr. Iroda főtitkárát, dr. Dénes 
Lajos ny. tanker. főigazgatót és dr. Fé
nyes Mór szakfelügyelőt választották 
meg egyhangúlag. A Magyar Zsidó Mú
zeum Egyesületbe a közgyűlés dr. Bodri 
Ernőt és Grünwald Fülöpöt delegálta. 
Wertihesmar Adolf elnök zárószavaiban 
megköszönte a közgyűlését kitartó ér
deklődését és kérte, hogy a társulatot a 
jövőben is támogassák.

— A balatonfüredi orthodoxok köszö
neté a Benedek Rendnek. Abból az alka
lomból. hogy a tulajdonos Szent Benedek 
Rend Balatoufiired gyógyfürdőt saját 
kezelésébe vette, a balatonfüredi orth. 
izr. hitközség részéről Goldsiein Ezra 
főrabbi és Oblátt Sándor hitközségi el
nök tisztelegték Gácsér József főkor
mányzónál és kérték, hogy a Rend tu
lajdonát képező, eddig is ima,háznak .hasz
nált épületet hagyja meg az eddigi ren
deltetésének. A Fökarmányzó a Szent 
Benedek Rend nevében a kérést a legna
gyobb jóakarattal teljesítette és így az 
imaház ezután is a zsidó fündövendégek 
rendelkezésére áll.

— Jubilál a Chevra főtitkára. Kardos 
Ernő, a Pesti Chevra Kadisa általánosan 
népszerűségnek örvendő főtitkára július 
1-én töltötte be negyvenedik szolgálati 
jubileumát. Friss szellemi és testi erő
ben érte meg ezt a jubilumot és a fővá
rosi zsidóság legszélesebb rétegeiből 
őszinte jókívánságokkal halmozták el. 
Ügy értesülünk, hogy a Chevra vezető

sége a nyári szünet után, amikor az elöl
járóság teljes számban itthon lesz, impo
záns keretek között fogja ünnepelni ki
tűnő főtitkáréit.

— A pécsi hitközség másodrabbija. 
Pécsről jelentik nekünk: A pécsi izr. hit
község által meghirdetett h. rabbi állást: 
dr. Krémer Móric rabbi foglalta el s jú
lius 1-éin megkezdte működését.

— A pesti IX. kér. templonrkörzet 
Talmud Tórájának vizsgáját jún. 5-ién 
tartották meg dr. Farkas József körzeti 
rabbi, a tanfolyam tudós vezetőjének és 
tanárának irányításával. Dr. Groszmann 
Zsigmond pesti rabbi -elnökölt a vizsgán, 
amely dicsősége volt a templomkörzet
nek és a tanfolyam vezetőjének egyaránt. 
Az alsó osztály 'M. IV. és V. könyvéből 
felelt. Bileálm .költői beszédeit, a Kriász 
semá három fejezetét, valamint a tízpa
rancsolat szövegeit könyv nélkül mond
ták föl. A felső osztály Salamon példabe
szédeiben való jártasságáról tett tanúsá
got. 32 jeles növendék kapott jutalom
könyvet, melyeknek megszerzése Kiun 
Dezső elöljáró érdeme. Groszmann elnök 
megköszönte Farkas rabbi odaadó, lelkes 
munkáját. Beszéltek még: Rosenberg 
Sándorné. a VII.—IX. kér. Izr. Nőegylet 
kitűnő elnökasszonya, Dr. Epstein Manó 
elnökhelyettes és ,Kun Dezső elöljáró. A 
tanulók nevc-h-en Éliás Ernő köszönte meg 
Dr. Farkas József fáradozásait.

— A szolnoki zsidó kultúrházat emel
kedett szellemű ünnepség keretében 
avatták fel jún. 23-án. Dr. Hevesi Simon 
pesti vezető-főrabbi tartotta az avató 
szónoklatot a templomban, majd a kul- 
túrház nagytermében dr. Mandel Sándor 
a szolnoki hitközség és községkerület je
les elnöke vázolta közvetlen hangú sza
vakkal a kúltúnház történetét. Dr. He
ves Kornél szolnoki főrabbi ünnepi be
széde után Stern Samu elnök az Izr. 
Orsz. Iroda, dr. Halász Sándorné szol
noki izr. nőegyleti elnökasszony a zsidó 
nők, Sós László ref. és dr. Heller ág. ev. 
lelkész a szolnoki egyházközségek üd
vözletét tolmácsolták, majd az állami és 
önkormányzati hatóságok, valamint 
egyéb intézmények köszöntötték a kul
túr,ház megteremtőit.

— A budapesti orthodox Szeretet
otthon Erzsébet-körúti helyiségének új 
szárnyát jún. 24-én avatták fel a székes
főváros, a VII. kér. népjóléti osztályának 
és a Vöröskereszt kiküldöttjeinek jelen
létében. Dr. Rakonitz Dezső elnök ismer- 
tette a Szeretetotthon fejlődésének tör
ténetét és kiemelte Bárkány Arminné el
nökasszony kiváló érdemeit. Dr. Zie- 
linszky Trbor VII. kér. elöljáró szívélye
sen köszönte meg az üdvözlést és az 
avató ünnep Koréin Dezső szavaival zá
rult.
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— Házasság. Rottmann Szidi, a Pesti 
Izr. Hitközség kitűnő főtisztviselöje júl. 
7-én vasárnap esküdött hűséget a Rom- 
bach-utcai templomban dr. Maros Imre 
fővárosi orvosnak. A templom zsúfolásig 
megtelt előkelő közönséggel, a pesti hit
község vezetősége is képviseltette ma
gát főtisztviselöje életének nevezetes 
fordulóján.

— Szegény gyermekek nyaralása. Az. 
Izr. Szünidei -Gyermektelep Egyesület 
e hó 3-án és 4-én indította útnak a nya
raló gyermekek első csoportjait. Diós- 
jenöre 165 fiút. Balatonboglárra 142 le
ányt küldött, kik 4—4 hétig üdülnek a 
telepeken. Augusztus havában ennél na
gyobb csoportokat kíván telepeire kül
deni. miután az igénylők száma sokkal 
nagyobb mint az elmúlt évben. E nagy 
összeget igénylő akció céljaira ezúttal is 
kéri az egyesület a nemesszívű ember
barátok segítségét. Adományok küldhe
tők az Angol Magyar Bank r.-t. és a 
Magyar Átalános Hitelbank r.-t. központ
jánál levő folyószámlára.

— Az ..Emunah'' kirándulása. Július 
1-én lüktető élettel volt tele a MFTR 
Eötvös-téri hajóállomása, mert az ..Emu
nah" leánykák onnan indultak jótékony 
nyaralásukra Szent Endrére, ahol ifjú éle
tükben egy boldog állomására érkeztek. 
Egész éven át becsületes szorgalommal 
dolgoztak, rászolgáltak védnökeink jó
indulatára. Az ..Emunah” elnevezés nem
csak a ..Hit” szót jelenti, hanem 80 dol
gozó leányka boldog otthonát is. Ezt a 
gyönyörű intézményt budai Goldberger 
Gyuláné hívta életre. A VII. kér. Nőegy
let helyiségében van az Emunah leány
kor. Ide jönnek munkájuk befejeztével, 
itt vendégeli meg őket a nőegylet he- 
tenkint kétszer, hogy újult erővel lássa
nak a tanuláshoz és munkához. Itt szó
rakozva tanulnak és érzik hovtartozan- 
dóságukat. Szerencsés kézzel találtak 
erre a célra alkalmas tanerőket, akik a 
legnemesebb altruista alapon tanítják 
növendékeiket. Hittan tanáruk: a nagy 
tudású Wirth Ferenc rabbijelölt, dr. 
Gönczi Magda irodalomra tanítja őket. 
Az éneket dr. Ligeti Árminná énekta- 
nárnö, németre Pollák Jakabné. A tanév
végén levizsgáztak a leánykák jóltevöik 
előtt. Meglepő volt feleletük az erkölcs

tan magyarázataiban és az irodalomban 
való jártasságuk is meggyőzte az érdek
lődőket. hogy a leánykák teljesítménye 
elismerésre méltó. Megelégedéssel vette 
tudomásul az „Emunah’* megalapitóaj, 
budai Goldbrger Gyuláné és szociális 
munkájának hűséges társai a teljesen ki
elégítő eredményt. Bizonyos az, hogy 
nagyfokú idealizmus kell ahhoz, hogy 
emberek ilyen szent önzetlenséggel dol
gozzanak. mint ők és a kiváló tanári tes
tület. Az elért eredményben, a leánykák 
testi és lelki fejlődésében és Isten áldá
sában találják meg jutalmukat.

— „14 zsidó leányt bérmáltak* ’. La
punk legutóbbi számának ily címen meg
jelent cikkére vonatkozólag a közlemény
ben érintett hitközség vezetőségének 
egyik illetékes faktora közli velünk, 
hogy nem 14. hanem csak 6. régebbi ve
gyesházasságból származó leányt bér
máltak az ottani katolikus templomban 
és hogy a község 200 családjából mind
össze 6 család tért ki 15 év alatt. Egyéb
ként a hitközség vezetősége mindent 
megtesz a hit szilárdítására, de az álta
lános áramlat, sajnos, ott is érezteti 
romboló hatását.

— Halálozás. Özv. Hannover Dávidné 
szül. Bleyer Éva 91 éves korában csen
desen elhunyt. Mély részvét kísérte a ne- 
meslelkü magyar zsidó nagyasszonyt 
utolsó útjára. Az elhunytban Havas Re
zső, a pesti Chevra Kadisa föszámtaná- 
csosa édesanyját gyászolja.

Hoch Dávid mészáros hittestvérünket 
súlyos csapás érte. 28 éves Izsó fia há
romnapi szenvedés után jul. 4-én várat
lanul elhunyt. Mély részvét mellett te
mették.

— Síremlék-avatás. Vasárnap délelőtt 
avatták fel a rákoskeresztúri zsidó te
metőben Keszler Árpádnak, a múlt évben 
elhunyt nemes emberbarátnak síremlé
két. Ott voltak a sír körül a gyászoló 
özvegy, gyermekei, rokonok, barátok, 
tisztelők — vagy hatvanam A megboldo
gult barátja, dr. Stern Gyula mondta az 
avató beszédet és az elhunyt emberba
ráti tulajdonait méltóivá arra buzdította 
azokat, .akik közelállottak a megboldo

gulthoz, hogy igyekezzenek méltóan be
tölteni, pótolni az űrt, melyet Keszler 
Árpád a társadalmi, felekezeti és karita
tív életben hagyott maga után.

— Kánitz Gézáné államilag engedé
lyezett énektanfolyama jún. 18-án tar
totta a Zeneművészeti Főiskola kamara
termében vizsgahangversenyét, valamint 
Kánitz Gézáné állandó operaegyüttesé
nek és a tanfolyam opera-stúdiójának 
előadását. Nemcsak a szülök, rokonok, 
barátok, hanem a főváros irányadó ze
nei tényezői is Ott voltak a magas szín
vonalú zenei estén és egyértelmű elis
meréssel emlékeztek meg a kitűnő igaz
gató-tanárnő impozáns művészi ered
ményeiről.

— A beregszászi hitközség új elnöke. 
A beregszászi zsidóság egyhangú lelke
sedéssel hitközsége elnökének Székely 
Béla dr. kónházi főorvost, az ottani Or
vosszövetség elnökét választotta meg.

— Az új lublini főrabbi. A híres lub- 
lini Schapida főrabbi örökébe Lan pre- 
sovi főrabbit választották meg, aki hívei 
nagy bánatára kénytelen volt ezt az új 
állást vállalni, mert Csehszlovákjából de- 
nunciálások után mint külföldi állampol
gárnak el kellett távoznia.

— Kook jeruzsálemi főrabbi nagy
beteg. Az egész világ zsidóságának sze
retetteljes aggódása figyeli azokat a híre
ket. melyek Ábrahám Jizc.hak Kook Ha- 
kohen. Palesztina nagybeteg főrabbijának 
ágyától érkeznek. Legutóbb Zondek és 
Marcus tanárok részvételével konzílium 
folyt le. mely után a főrabbi állapotában 
némi javulás mutatkozott. Palesztina ösz- 
szes templomaiban könyörgő istentiszte
leteket tartanak a nagybeteg gyógyulá
sáért, akit nemrég választott, 70-ik szü
letésnapja alkalmával díszpolgárává Tel- 
Aviv városa.

— Tífuszjárvány Palesztinjában. A 
Waad Leumi hivatalos felhívást bocsáj- 
tott ki a fenyegető tifusz-járvány meg- 
gátlására. A járvány különösen Huldá- 
ban, egy a jueai dombok között fekvő 
kolóniában dühöng, melynek 9 Otagja kö
zül 30 betegedett meg súlyosan. Eddig 
három haláleset történt.

Sarok ápolása
A Pesti Chevra Kadisa elnöksége felkéri mindazokat, akik hozzá

tartozóik sírjainak ápolása iránt eddig nem intézkedtek, szíves
kedjenek az ápolást sürgősen megrendelni. A síroknak gyepezése és 
virágokkal való kiültetése a befizetést követő 24 órán belül elintézést 
nyer, Befizetések VII., Erzsébet-körüt 26. a'att eszközölhetök, ese'leg 
oda postán átutalhatók.



13 ZSIDÓ ÉLET

A Széniéi)) pusztulása
Iria : Stern Lipót rabbi, (Pária)

Tamuz 17.-e ősidőktől fogva egyik 
legszomorúbb napja a zsidó történelem
nek. öt borzasztó csapás érte ezen a na
pon a zsidóságot. Az öt csapás közül 
most csak eggyel akarok foglalkozni, 
mert ezt tartom a legsúlyosabbnak.

Tamuz 17.-én szüntették be a jeru- 
zsáleimi szentélyben, melyet bölcs Sala
mon király oly nagy odaadással és any- 
nyi pompával építtetett az áldozatok be
mutatását. De ha ezt olyan nagy csapás
nak tartjuk, illő tisztában lennünk azzal, 
miben is áll az áldozatok bemutatásá
nak nagy jelentősége. Feleletet erre egy 
midrási elbeszélésből meríthetünk, mely 
így szól:

Bölcs Salamon királyról mondják, 
hogy amikor a Szentély felépítéséhez fo
gott. Egyiptom királyához fordult és arra 
kérte, hogy bocsásson megfelelő képzett
ségű építészeket rendelkezésére. Egyp- 
tom királya ekkor összehívta csillagjó
sait és utasította őket, állapítsák meg 
az építészek csillagképéből, kik azok, 
akik abban az évben meg fognak halni. 
Amikor ezt a csillagászok megállapítot
ták, a király ezeket küldte el Salamon 
királyhoz. Bölcs Salamon azonban nem 
azért volt bölcs és a jövőbe látó, hogy 
erre ne jöjjön rá. Fogta az építészeket, 
halotti ruhába öltöztette őket és azzal 
az üzenettel küldte őket vissza a Fáraó
hoz, hogy iime, küldök neked halotti ru
hákat, az ilyen rövid életű építészeket 
pedig tartsd meg magadnak, mert azt hi
szem, talán 'az az oka eljárásodnak — 
óh király — hogy szűkölködtök halotti 
ruhában.

Eddig a midrasi elbeszélés, melynek 
m'ély, szimbolikus értelme van. Egyptom 
királya, aki a Tórával ellentétes állás
ponton volt, az építészek küldésével ki
fejezésre akarta juttatni azon nézetét, 
hogy a lélek nemesítéséhez nem tartoz
hatok hozzá az ember teste, tagjai és 
földi cselekményei és az Isten tisztelete, 
csak a jószív, a nemes gondolkozásmód, 
a hívő lélek a íontos, viszont a test tel
jesítményei múló cselekmények, bármik 
is legyenek azok. Ezért nevetségesnek 
tartotta, amikor Salamon építészeket kért 
egy olyan szentély építéséhez, ahol az 
emberek testi cselekedetekkel, imával és 
áldozatokkal akarnak közel jutni Isten

Dr.Frenkel Bernét tanár zsidó nevelőintézete
VI., Aréna út 84. Telefon 28-8 43 — Internátus a városligeti villanegyedben 
minden iskolatípus közelében fiuk és leányoknak. Gyermek- és diáküdülő a 
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hez és bölcselkedésének aláhúzására oly 
építészeket küldött, akik rövidesen meg 
fognak halni, jelezvén ezzel, hogy: ime, 
amiiképen ezek az építészek nem fogják 
élvezni a művészies szentély előnyeit, 
olykép hiúság és értéktelen minden, ami 
csak emberi, testi tett. De Salamon, aki 
a Tóra alapján állt, jelezni óhajtván a 
Tóira elvét, hogy igenis az emberi és testi 
teljesítmények, amelyekkel itt a földön a 
Tóra parancsainak eleget teszünk és a 
iótettek nagy megjutalmazásban része
sülnek, sőt csakis ezek a teljesítmények 
segítsége révén bírjuk lelkünket neme
síteni, lényünket tökéletesíteni és a te
remtés céljának megfelelően tökéletes lé
nyekké emelkedni. A halandóság és mu-

Julius Goldstein kultúrí ilozóiiá ja
Julius Goldstein halálának ötödik évfordulójára

Irta: Dr. Grosinger M, József
A német zsidóságot nagy veszteség 

érte 1929. június 25-én. Akkor balt meg 
56 éves korában a „Dér Morgen" szer
kesztője, Julius Goldstein, a filozófus, az 
esszejista, a szónok, az előadó, a német 
zsidóság nagy vezére. Ismerje meg a 
magyar zsidó olvasó közönség a philoso- 
phia militans e bátorszavú vezéralakját, 
a zsidóság igazáért súlyos érvekkel alá
támasztott gondolatok fegyverlével har
coló filozófus-publicistát.

Goldstein filozófusnak indult, de nem 
jutott el zárt filozófiai rendszerig, mert 
családi gondok a napi robotban való el
aprózódásra, előadások és napi újság
cikkek megírására kényszerítették. Mun
kásságának súlypontja a szociológiára és 
kultúrfilozófiára esik, mert nála a gon
dolkodás az élet szolgálatát jelenti és a 
filozófia és élet szerinte egy és ugyanaz. 
Filozófiájának életközelsége a „Wandlun- 
gen in dér Philosophie dér Gegenwart" 
(1911.) c. könyvéből szól hozzánk beszé
desen, ahol Rudolf Éneken, James és 
Bergson tanítványának vallja magát. 
Mint emezeké, Goldstein filozófiája is 
életfilozófia, a praktikum értelemadása és 
filozófiai elmélyedése. Mint g. Éneken ta
nítványa, ő ismertette meg először a né- 

landóság nem örökérvényű az embernél, 
mint, .ahogyan Tóránk alaptétele az, hogy 
hinnünk kell a jámbor és jóttevő embe
rek feltámadásában, akiket azért öltöz
tetünk fehér halotti ruhába, hogy a fel
támadás napján a többi jámborokkal 
egyenlően jelenjenek meg. Amint tehát 
az ember teste nem hal meg örökbe, úgy 
teljesítményei sem mulandóak és közön- 
bösek a lélek üdvössége szempontjából, 
ha véges emberi eszünkkel ezt nem is 
tudjuk felfogni. Ezért kell a Szentély, 
ahol az előírt áldozatokat és Istentiszte
leteket el lehet végezni és ezzel a lélek 
tisztulását és túlvilági üdvösségét bizto
síthatjuk.

De más szempontból is logikus és 
magyarázható az áldozatok bemutatásá
nak nagy erkölcsi jelentősége. Erre leg
közelebb fogok visszatérni.

met nyilvánosságot Bergsonnal és James 
pragmatizmusát is ő közvetítette’ a német 
olvasókkal. Említett müvében azokat az 
átalakulásokat kutatja, amelyek a tudo
mány, a természet, a történelem, a tech
nika lényegének felfogásában végbemen
tek. Ezek a vallást, az etikát és az 
egész életlátást befolyásoló átalakulások 
a filozófiában is nagy krízist idéztek elő, 
aminek következménye a filozófia arcu
latának megváltozása volt: a logosz ural
mát az álogikus világfelfogás váltotta 
fel, a racionalizmust, az irracionalizmus, 
a logizmust a pragmatizmus és az intel- 
lektualizmust az intenciónizmus.

Ennek a nagy átalakulásnak és nagy 
horderejű változásnak megteremtői: Ja
mes, Bergson és Eucken. A tudomány 
száraz kauzalisztikus törvényszerűsége 
helyébe lép az élet metafizikai értelme 
utáni vágy és a kauzális scientizmus he
lyet ad a szív, a hit lés a transcendens 
követeléseinek. Az ebben a könyvben ki
fejtett pragmatizmusa és életfilozófiájá
nak euckeni színezete határozza meg 
kulturfilozófiáját is. Kultúrfilozófiai ta
nulmányai az általa szerkesztett „Dér 
Morgen”-ben láttak napvilágot és sokat 
foglalkoznak fajelméleti problémákkal is. 
Goldstein szerint nincsenek faji különb
ségek, mert az ember a faj fölött áll. G. 
Frazer és Lewy Bruhl szociál-antropo- 
lógiai kutatásainak eredményeit magáévá 
teszi és arra a konklúzióra jut, hogy az 
emberiség egy egységes szellemi típust 
képvisel, amely független minden faji 
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megkülönböztetéstől. „A faji különbség 
jelentéktelen a primitív szellemiség egy
ségével szemben" — vallja Goldstein. 
Csak az állatnál lelte! a külső jelekből a 
faji hovátartozandóságra következtetni, 
de az embernél nem. tért „az embernél 
a faj csak nyersanyag, amelyet a szellem 
forrná'

Cjld , Fichtére hivatkozik és állí- 
♦űsait '-ichte szociálfolizófiai elméletével 
támasztja alá. Fichte szerint nem a faji 
ösztön, hanem a szellem avatja a népet 
kultúrtényezövé. Nem faji sajátságok, ha
nem a nyelv, vallás, filozófia és más kul- 
túrjavak különböztetik meg az egyik né
pet a másiktól. Nem etnikai és faji, nem 
vérbeli és törzsbeli különbségek választ
ják el Fichte szerint a népeket egymás
tól, hanem a szellem. Csak az állat- és a 
növényvilágban lehet fajról beszélni, mert 
azok a természet produktumai, az ember 
azonban történelmi jelenség, amely nem 
zárható be a zoológiái naturalizmus szűk 
keretébe. Nem az anyag képezi a szel
lem alapját, hanem megfordítva, a szel
lem az anyagét. Nem objektív tényezők, 
mint pl. származás, hanem szubjektív 
adottságok döntik el a népi hovátarto- 
zandóságot, nem a vér, hanem a szubjek
tív érzés, a lelki beállítottság teszi a 
nemzetet nemzetté.

Mint Eucken. Goldstein is durva na
turalizmust, szélsőséges materializmust 
lát a faji gondolatban és az embert a 
fajtól független lénynek tartja. Tudomá
nyosan megalapozott fajelmélete az an
tiszemitizmus tudománytalan frázisainak 
megdöntését célozta és a mai Németor
szág zsidóságának nagy szolgálatot tett 
volna, ha a sors kegyetlen végzete el nem 
szólítja soraiból.

Négy új könyv
Griinwald Ignác: A zsidó csa
ládi élet tisztasága — Naményi 
Ernő: Holt ionná, vagy élő lé
nyeg — Goldzieher Ignác : Ha

gyomány. vagy dogma.
A szentéletű raditni rabbi, a „Chóféc 

Chájim” szerzője, jidisch nyelvű felhí
vást bocsájtott közzé, melyben figyel
meztető szavakkal fordul zsidó testvérei
hez és rámutat az erkölcsi, és családi 
élet tisztaságának fontosságára. Ezt a 
felhívást fordította le Grünwald Ignác 
magyarra és adta közzé előszóval és ma
gyarázatokkal ellátva „A zsidó családi 
élet tisztasága" címen. A felhívás külö
nösen ama felfogás ellen hadakozik, mely 
a házasélet törvényeit holmi egészség
ügy!, higiéniai és tisztasági szabály
gyűjteménynek tekinti és megfeledkezik 
azok erkölcsi voltáról. Foglalkozik a ne

velés, a gyermekek erkölcsi irányításá
nak fontosságával és figyelmeztet azokra 
a veszélyekre, melyekkel a túlságos sza
badság, jobban mondva szabadosság a 
fiatalságra a jövő szempontjából jár.

•
„Holt torma, vagy élő lényeg" a címe 

annak az előadásnak, melyet Naményi 
Ernő, az Ezsajás vallásos társaságban 
bántott és mely ennek a társaságnak ki
adásban most könyvformában is megje
lent. Ezsajás próféta istenképzetével fog
lalkozik a szerző, mely kiválik, véglege
sen eltér a nemzeti isten szemléletétől. 
Nála Adosem már nem kizárólag a zsi
dóság istene. Ennek az istennek nem égő 
áldozat kell, ‘hanem azt tanítja, hogy ta
nuljunk meg jót tenni, jóságra, igazságra 
törekedjünk, igazítsuk helyes útra az erő
szakost, szerezzünk jogot árvának és vi
gyük az özvegy ügyét. De a jogosság, az 
igazság, a jó cselekedet nem lehet egy 
nép privilégiuma, nem lehet egy nemzet 
egyedül érvényes morális parancsa. Es 
miután nem lehet szerinte, tehát már 
ebben a megállapításban már benne van 
a próféta gondolata, hogy Adonái meg
szűnt egyedül Izrael Istene lenni, ha
nem Istene mindazoknak, akik az igaz
ságot és jogosságot keresik, akik jót 
cselekednek.

•
Ugyanebben a társaságban tartotta 

előadását és kiadásában jelent meg Neu- 
grösc-hl Ede: „Erkölcs, bűn, bünhödés’’ 
című füzete, ö viszont Micha prófétát ál
lítja elénk, .aki azt hirdette, hogy „Igaz
ságot cselekedjél, szeresd az irgalmassá
got, alázatosan járj a te Isteneddel”, mely 
három mondat egymagában elegendő 
hozzá, hogy Michát Judea kis prófétáinak 
sorából kiemelje. A zsidó etika a huma
nizmust törvényerejűvé emelte és pa
rancsait rendeletekben szögezte le, köz
teherré tette .a szegények ellátását, oly 
módon szervezte meg a szegények gyá- 
ínolitását, hogy ez ne járjon megalázta
tással a támogatott számára. Az ado
mányt, a cedokót, a gemilut chaszadim- 
rnal, jóságos szívességgel helyettesítette, 
mely tiltja a köszönet elfogadását és meg
követeli a jótett titokban tartását. A 
zsidó emberszeretet univerzális, minden 
emberre vonatkozik faji, osztály, nemzeti 
különbség kizárásával. Es hirdeti Micha

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

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

Telefon: 65-2-75. 

ezenkívül az .igazságra való ‘törekedést 
és az Isten előtti alázatosságot is, de ha
missággal gyűjtött kincseket, követelőző 
fejedelmeket, hamis vékát, uzsorát, ha
mis tanuzást, részrehajló bírót lát helyet
tük. Érdekes, hogy a próféta csupán má
sodrangú bűnt sorol fel, melyekért el
pusztulással fenyegeti Izraelt, anélkül, 
hogy a főbűnök bármelyikét is eléje 
tárná. De ennek is megvan a maga .mély 
értelme. Ezek a kis bűnök azok, melyek 
aláássák a társadalmat és az igazságta
lanság fertőjébe taszítják. „Eszel te de 
meg nem elégszel és benned marad a te 
éhséged; gyűjtesz, de nem takarítasz és 
amit megtakarítasz, fegyverre hányom!” 
mondja ki Mincha ajkáról az Örökkévaló 
a büntetést. Ez az átok be is .teljesedett 
Izraelen, de a szenvedések tisztítótűz 
gyanánt tisztították meg és az átok után 
majd be fog következni az Ur áldása is.

#

..Hagyomány és dogma” címen Gold- 
ziher Ignácunk 1913. októberében, újév 
másodnapján a stockholmi zsinagógában 
tartott beszédét ismerteti a társaság har
madik füzete. A beszédben a nagy tu
dós a hagyomány és dogma egymáshoz 
x aló viszonyát taglalja és megállapítja, 
hogy a zsidóság a hagyomány tiszteleté
nek alapján áll, mely hagyományt az 
élet lánca tűzi a mához, de dogmát nem 
ismer, csak tradíciót...

Korlátozzák a rabbik 
bevándorlását Palesztinába

A palesztinai kormány egy idő óta 
korlátozza a rabbiknak és kultuszfunk
cionáriusoknak Palesztinába való beván
dorlását. Egy külön megállapodás ér
telmében a főrabbiságnak joga volt rab
bik és kultusztiszviselők részére a szük
ségletnek megfelelően igazolványokat 
kiadni. Most a kormány ezeknek kiadá
sát csak akkor engedélyezi, ha a pá
lyázó igazolni tudja, hogy valamelyik 
hitközséggel vagy zsinagógával szerző
déses viszonyban áll. Ez az előírás külö
nösen a Szovjetoroszországból bevándo
rolt rabbikat sújtja. A tel-avivi .rabbiegye
sület az angol király 70. születésnapja 
alkalmával azzal a távirati kéréssel for
dult a jubiláló kiráyihoz, hogy nyissa meg 
újra Palesztina kapuit a szovjetorosz 
rabbik és kultusztisztviselők előtt, azon
ban ez a lépés nem járt sikerrel, mert a 
táviratra érkezett válasz szerint to
vábbra is ragaszkodni kell ahhoz, hogy 
csak azok a rabbik kaphatnak bevándor
lási engedélyt, akik igazolni tudják, hogy 
kész alkalmazásba utaznak, ezenkívül az 
lkalmazó hitközségnek igazolnia kell, 
hogy anyagi eszközei lehetővé teszik a 
funkciónáriusolk alkalmazását.
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Hatalmas arányú építkezések, 
lobogó vállalkozási kedv, munka 
s megelégedettség a Szentföldem

Gőtzl Rózsi, a kitűnő úrvezetőnő beszél palesztinai tapasztalatairól
Tele van életkedvvel, értelemmel, 

amellett objektív nyugodtsággal ez a fia
tal leány, aki most itt ül velünk szem
ben és szentföldi útjáról 'beszél. Amit 
mond, ahogy világosan és szakszerűen, 
minden szentimentalitás nélkül regisztrál 
tényeket, melyekről kétségkívül megálla
pítható, hagy tetszenek neki, át- és át 
van itatva a dolgozó nő és a sportlady 
gondolkozásmódjával. A dolgozó nőnek 
a hatalmas arányú munka tetszik, mely 
úgy rázza az épülő Palesztinát, mint a 
lázasan dolgozó gépet a zakatoló motor, 
igen, ez tetszik Götzl Rózsinak, akiről 
köztudomású, hogy egyik legértékesebb 
munkatársa apjának a Sidol-müvek ve
zetésében és tetszik Götzl Rózsinak, a 
neves autóversenyzőnek a sportteljesít
ménynek is beillő gyorsaság, mellyel a 
palesztinai építömunka egyre újabb re
korddal lepi meg a világot.

Szóval: felekezeti életünknek több ki
tűnősége, közöttük Götzl Lipót, a Sidol- 
művek vezérigazgatója, Binetter Jenő 
vezérigazgató, Mayer Ffilöp, textilgyá
ros Purim előtt a .,Pilsna"-hajóval útra 
keltek a Szentföld .felé. Velük volt Götzl 
Rózsi is, aki néhány érdekes, igen jel
lemző erejű ceruzavonással rajzol előt
tünk skizzet az épülő Szentföldről.

— Másodszor jártam most a Szent
földön és mostani utam alkalmával egész 
más állapotokat találtam ott, mint első
ízben. Első ottlétem alkalmával a cio
nista telepítési akció, a chaluzok elhe
lyezése nyomta rá bélyegét az építő 
munkára, most a vállalkozási kedv, az 
iparosodás, a modernizálódás. Afkkor a 
chaluzok törték a földet, telepítvényeket 
létesítettek, ma városok, gyárak, ipari 
müvek épülnek, ma a kezdet nehézségein 
túl modernizálódik Palesztina és pedig 
amerikai gyorsasággal. Ezt a legújabb 
tempót főleg a német bevándorlók hoz
ták magukkal. Igaz, hogy Itt valami 
európait, nem éppen speciálisan Paleszti
náit kell konstatálnom, már mint a kon
junktúra tekintetében, mely óriási ará
nyokat öltött. A németek rohamosan 
kezdték vásárolni a földterületeket, de 
korántsem telepítési, illetőleg földműve
lési, hanem inkább város-, jobban mondva 
házépítési célra. Az ember ma elmegy 
egy üres telek mellett, két hét múlva 
újra arra megy és az üres telek helyén 
■hatalmas bérpalotát talált, mely nemcsak 
hogy felépült közben, hanem néhányszor 
gazdát is cserélt. Ennek következménye 

az, hogy a földárak az utóbbi két év fo
lyamán 100 százalékkal emelkedtek. To
vábbi következmény a lakásspekuláció és 
még további, már egyáltalában nem 
szimpatikus következmény, hogy a Ke- 
ren Kajemet már csak a legnagyobb ne
hézségek árán tud telepítési akciója szá
mára új földterületekhez jutni, mert meg 
kell küzdenie a magánspekulációval is. 
így azután egy misram telek ára ma 
1000—1500 font és a gyakori gazdavál
tozásnak az a következménye, hogy egy- 
egy ház átírási költségei néha többe ke
rülnek, mint maga a telek.

— Haifában hatalmas arányú építke
zések folynak és itt épül Anglia új flotta 
bázisa, 'melynek befejezése után Haifa 
Európa kulcsa lesz. Tiberiás .híres gyógy
forrásai körül luxusfiirdőhely nőtt ki a 
földből, úgy, hogy a gazdag arabok ma 
ott nyaralnak a Riviéra helyett. A Kar- 
melhegyet parcellázták és egy Svábhegy
szerű nyaralóhely épül ott is, sajnos, én
nek az építőkedvnek egyes helyeken nö
vőfélben lévő narancsültetvények is ál
dozatul estek.
'— Persze ennek hihetetlen arányú 

konjunktúra és munkalehetőség a követ
kezménye. Senki sem .panaszkodik, min
denki megelégedett, nem látni kolduso
két, mert aki dolgozni akar, az munká
hoz tud jutni, lakáshoz már nehezebben, 
mert lakás nincs. Egy útépítő munkás 
napi fizetése egy palesztinai font, be
széltem egy pesti gyárvezetővel, aki 
most kőműves és 80 piasztert keres na
ponta. A bankok tele vannak pénzzel és 
a pénz lázasan keresi az érvényesülés 
útját. Jellemző a forgalomra, hogy a lá
zasan épülő, hatalmas forgalmú, modern 
Tel-Avivban az Angol-Palesztina Bank
ban fél 1-ig kellene nyitva lenniük a 
pénztáraknak, de már 12-kor lezárják a 
kapukat, hogy a sorbanálló kliensek dol
gát a hivatalos órák végéig el tudják in
tézni.

— Jeruzsálem tele van zsidó zarán
dokokkal, kik úgy mennek a Szentföldre, 
hogy nem jutnak túl Jeruzsálemen.

: Megjelenik! 
| MA6YAR ZSIDÓ KÖZÉLET 
| 1905-1935 

Imádkoznak a szent falnál és hazautaz
nak. Amikor ott jártunk, vette apáim azt 
a széfet tórát, melyet június 13-án avat
tak fel a mátyásföldi templomban.

Ezeket mesélte el többek között Götzl 
Rózsi. Azután arra kért bennünket, hogy 
a széfer tóra-ügyről ne tegyünk említést, 
mert az apja nem szereti, ha ilyirányú 
cselekedetei nyilvánosságra jutnak. Erre 
nagyon vigyáz. De mi nemcsak ezt re
gisztráljuk róla, hanem például azt is, 
amit tényleg igen kevesen tudnak, 'hogy 
annak ideién ő, mint.a mátyásföldi Ghev- 
ra elnöke, amikor a Ohevrának temető
területre volt szüksége, nem instanciá- 
zott, nem szaladgált ingyentelek után, 
amit pedig kétségenkívül megkapott 
volna, hanem egyszerűen a zsebébe 
nyúlt, vett egy megfelelő ’ telket és a 
Ohevra legközelebbi ülésén csak úgy 
mellesleg jegyezte meg ... ja, igaz... 
majd elfelejtettem ... temető már van.... 
— de persze sdha eszébe nem jutott, 
hogy a kiadott pénzt visszakérje a Chev- 
rától. Bocsánot, Götzl úr, ihogy ilyen 
indiszkrétek vagyunk, de tudja, ezek az 
újságírók, mindenről kell nekik tudni...

Duschinsky főrabbi a 
palesztinai orthodoxia 
kérdéseiről

Josef Zwi Duschinsky, Jeruzsálem or
thodox főrabbija wieni tartózkodása al
kalmával nyilatkozott a „Jüdische 
Presse” munkatársa előtt a palesztinai 
orthodox zsidóság időszerű kérdéseiről, 
mely alkalommal a többek között a kö
vetkezőket mondotta:

— Ha a Szentföld egyes rabbijai az 
ottani misradhik nyomása alatt a Knes- 
seth J.isroélból való kilépés és önálló or
thodox hitközségek megalaikítása ellen 
nyilatkoznak, úgy ezek a nyilatkozatok 
bennünket teljesen hidegen hagynak. A 
mi számunkra már több mint egy évszá
zada fennáll tóratudósaink és vallási ve
zetőink korlátlan iszuria, amely meg
tiltja az olyan vallási közösséghez való 
tartozást, mely a tórának és a hagyo
mányoknak korlátlan uraságát működé
sének nem minden terén ismeri el. Ez 
az iszur éppúgy énvényben van Erez 
Jisroel, mint Ohuz-l’Orez számára és mi 
nem nyugszunk addig, amíg tökéletes ön
állóságunkat el nem értük. Ha tehát szó 
van bizonyos „tárgyalásokról”, melyek 
állítólag a Vaad Leumwal folynak, úgy 
hangoztatnunk kell, hogy a mi álláspon
tunktól, mely egyútta egyezik a vallás 
szent parancsaival, egy jottányit sem té
rünk el.
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Első könyv;
ZSJUDOK ES KÜMAÍ Afí.

A Pastophorium magas tornyán, alig 
harsant meg a kürt, amely a szombati 
ünnep és munkaszüneteltetés kezdetét je
lentette, amikor Pompejus római katonái 
megérkeztek Jeruzsálem falai alá. A pap 
kürtszavára a római tuba felelt, amint 
a dombok tövében sorakoztatták a lé
giókat. Ez volt az első eset, hogy a világ 
legszentebb városa római katonaságot 
látott. A zs.dók nagy tömegekben özön
löttek a bástyákra és megbámulták az 
aranysasokat, amelyek sejtelmesen csil
logtak a leá-dozni készülő napfényen.

— Megjöttek a rómaiak! — hangzott 
az inkább kiváncsi, mint ijedt k-átozás, 
a város egyik szegletéből a másikig, a 
Xustus-hidtól le az Asamoneusok palotá
iéig.

Pompejus volt az ókor legnagyobb 
hadvezére és ekkor állott dicsőségének 
csúcsán. Hírnevét még el nem homályu- 
sitotta semmi. Befejezte a pontusi hadjá
ratot és készült világraszóló diadalmene
tét megtartani. Esze-ágában sem volt 
még, Jeruzsálem ellen is hadjáratot ve- 
vetni. De Daniaszkuszban megpihenve, 
véletlenül belekeverecett a zsidó belviszá- 
lyokba. amelyekben döntőbiráui kértek föl. 

Zsidóország ekkor meghasonlásbán volt. 
Aristobulos zsidó király és Hyrcán pap
fejedelem nem tuctak békésen megosz
tozni a hatalomban, Hyrcán párthívei ek
kor az arabokat hívták segítségül, — s 
maga Antipáter, a főpap vezére és leg
kiválóbb diplomatája utazott el Petrába 
Arábia fővárosába. hogy szövetségüket 
megnyerje. Aretas arab király megszé- 
ditve az idumaeai ékesszólásától és szem
kápráztató ígéreteitől, hajlandónak mu
tatkozott a szorongatott papkirályt meg
menteni és lovascsapataival megindult a 
judeai homoksivatagok felé. De Aristobu. 
ios sem maradt tétlen. Ö meg római se
gítséget kért. Fölhasználta az alkalmat, 
hogy Scaurus. a nagy Pompejusnak egyik 
alvezére, ebben az időben visszatérőben a 
keleti hadjáratokból, légióval egyik zsidó 
kikötőben pihent. Pénzzel megvesztegette 
Scaurus-t. Háromszáz talentumot adott 
neki. Óriási összeg ebben az időben, — 
mai értékben több mint kétmillió pengő. 
A kapzsi római tábornok zsebrevágta a 
pénzt, kijelentette, hogy Aristobulosnuk 
van igaza, és ráijesztett az arab királyra, 
ha meg nem fordul hordáivá’, az ő római 
kohorszaival fogja magát szemben ta
lálni. A római hatalomnak akkor nagy 
Írre volt az arab homoksivatagokban is. 
Aretas ész nélkül hazatakarodott. A pap
lei eóelem szövetséges nélkül maradt.

Közben azonban Pompejus is megér
kezett. őt meg Antipáter környékezte 
meg és rávette, hogy álljon Hyrcán párt
ára. Pompejus. hogy igazságot tegyen, 

maga elé idézte Aristobulost. De a gőgös 
zsidó király nem tudta lenyelni a kon
zuli seregek vezérének fenhéjázó modo
rát és szó né1kül faképnél hagyta. Pom- 
peju? azonban hatalmi szóval visszapa
rancsolta. kegyetlenül lehordta, mire 
Aristobulos halálraijesztve bocsánatért es.

dckelt és nagyobb pénzösszeget is igért a 
rómainak a templom kincseiből. Ezt a 
pénzt azonban sohasem fizette meg. sőt 
Pompejus küldöttjét. Gabiniust, akit a 
kincsek átvételére Jeruzsalmbe kü’dtek, 
még be sem engedték Jeruzsálembe.

Pompejus ekkor földühödött, Aristo
bulost vasra verette, maga pedig néhány 
légióval Jeruzsálem ellen indult.

Ütközetre azonban nem került sor. 
Hyrcán párthívei szó nélkül megnyitották 
a város kapuit Pompejus előtt és a fő
vezérnek a királyi palotában adtak szál
ast. Harc nélkül mégsem múlott a dolog, 
mert Aristobulos katonái és fÖ’fegyver
zett hívei a templomba vonultak és ott 
cl torlaszolták magukat.

A harc most már a templom körül 
folyt.

A jeruzsálemi templom egyike volt az 
ókori világ legnagyobb építészeti csodái
nak. Sziklakőből épült alapfala, mintája a 
szir várépítészetnek, majdnem megdönt
hetetlen a római faltörő-kosok számára. 
.Xcmcsak az Isten székháza, hanem beve
hetetlen erőd. Pompejus eleinte könnyű
nek gondolta az ostromot a maroknyi ki
rályi védőcsapattal szemben, később mé- 
g’s kénytelen volt Tyrusból nehéz ostrom
gépeket hozatni.

így is hetekig eltartott míg római ma. 
í'ipuluszok keresztül tudtak hato’ni a 
templom aranyveretü kapuin.

A templomot a várostól szakadék vá
lasztotta cl. s azt híd' ívelte át. Az ost- 
rumlottak a hidat lerombolták. Pompejus 
ekkor sáncfalakat és tornyokat építtetett. 
A zsidó király katonái azonban kirohan- 
tak és a római védmüveket fö’gyuj.toűák.

Pompejus azonban rájött, hogy a 
zsidó katonák szombati napon nem har
colnak, legalább is tartózkodnak a táma
dástól. Az ostrom-müveket ezentúl csak 
a hetedik napon építtette, attól a pifanat- 
tól, ha a Pastophorjum tornyán fölhar- 
sant az ügyeletes pap kürtjele., A zsidók 
ilyenkor nem is háborgatták az építkezés
ben. mert tiltotta a Törvény.Pompejus ra
vaszul kihasználta az előnyt, amit a val
lás szabályai nyújtottak neki. S mikor 
elkészült védmüveivel, hozzáfogott az ál. 
ta’ános rohamhoz.

A templomban — bámulatos dolog, 
nem szünetelt az istenitisztelet az ostrom 
legnehezebb napjaiban sem. A papok ép- 
úgy jártak-keltek a füstölőkkel és az ál
dozó edényekkel az oltár körű1, mint az 
ünnepek békés és boldog időszakában. Az 
sem zavarta őket, ha mázsányi ostrom
kövek és égő nyilak zuhantak közéjük. 
Ez a hideg hösicssc-g a rómaiakat is meg
döbbentette. A papok akkor is folytatták 
az istentiszteletet, amikor a római kato
nák beható tak és kezdetét vette az álta
lános ó:döklés. Sok pap úgy is halt meg 
az oltár előtt, e'tévedt nyílvesszőtől lete- 
ritve. vagy kardvassal átütött szívvel.

Pompejus azonban nem bántotta a 
templomot, sőt kiadta rendeletét, hogy 
ütközet után hozzák rendbe és szenteljék 
fel újra. Maga is végigjárta a belső ter
meket. Megmutatták neki a templom 
kincseit is. Garmadaszámra hevert a sok

arany-edény, drágaszőnyeg, elefántcsont, 
gyöngy és drágakő amit a világ minden 
részéből, amit még pogány kirá’yok 
küldtek, Istennek tetsző adomány mód
jára. Megmutatták Pompejusnak a temp
lom készpénz-vagyonát is. Ez kétezer ta- 
:entum volt aranyban. A mai pénzben 
tizenkétmillió pengő. Reszketve mutat
ták a zsidók a sok pénzt Pompejusnak, 
mert attól féltek, hogy megkívánja és el 
fogja vinni.

(Folytatása következik.)

Tizenegy zsidó tagja van az amster- 
dami városi tanácsnak. Most folytak le 
egész Hollandiában a városi tanácsi vá
lasztások. A küzdelemben ezalkalommal 
résztvett az antiszemita nemzeti szocia
lista párt is, mely azonban egyedül az 
észak brabanti Oisterwijkben jutott két 
mandátumhoz. Amsterdamban ezzel 
szemben egyetlen tagját sem tudta be
hozni, míg a 45 tagú városi tanácsban 
tizenegy zsidó foglal helyet.

Sir Francis Montefiore meghalt. 
Sir Francis Montefiore 75 éves korában 
Londonban meghalt. Sir Francis elnöke 
volt a londoni sefard hitközségnek. A 
cionizmus kezdeti idejében nagy munkás
ságot fejtett ki annak érdekében, hogy 
Herzlnek a hivatalos angol körökhöz 
összeköttetéseket szerezzen. A világhá
ború óta nem tartozott többé a cionista 
szervezethez.

— Nicodem Caro titkos tanácsos ha
lála. Római jelentés szerint a német foj
tógázipar megalapítója, Nicodem Caro, 
titkos tanácsos 84 éves korában meghalt. 
A legnagyobb csendben, temették el.

— Becsületsértés valakiről azt állítani, 
hogy zsidónál vásárolt. A „Westdeutsche 
Beobacher**  jelenti, hogy a sohneide- 
miihli esküdtszék egy zsidó kereskedőt 
egy havi börtönre ítélt azért, mert új 
vevők megszerzése céljából azt állította 
egy nemzeti szocialista vezetőről, hogy 
nála kabátot vásárolt. A marienwerderi 
tartományi főtörvényszék ezt az ítéletet 
visszaküldte az előző fórumnak azzal 
az indokolással, hogy az esküdtszék az 
ítélet indokolásában tévedést követett el, 
amikor a panaszost csak nemzeti szoci
alista vezetői, illetőleg párttagi minősé
gében védte meg. holott az az állítás, 
hogy valaki zsidónál vásárolt, már magá
ban véve is súlyos becsületsértést jelent 
minden néptárs számára.

Felelős szerkesztő és kiacó: 
KECSKEMÉTI VTLMOS
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