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Egy vidéki hitközség
belső egyenetlenségeiről, rabbi és hitköz
ségi elnök közötti kínos viszályról jelent 
meg elkedvtelenítö cikk egy felekezeti 
hetilapban. Magával az esettel nem kí
vánunk részletesen foglalkozni: nem tart
juk feltétlenül szükségesnek az ily esetek 
nyilvános pertraktálását, különösen ak
kor, mikor még a szóbanforgó ügy nincs 
befejezve. Am e tekintetben — hogy 
egyáltalán legyen-e szó a sajtóban belső 
nézeteltérésekről és kevéssé kívánatos 
jelenségekről is — még lehet vitatkozni. 
Elismerjük azt az álláspontot, hogy a 
nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy 
kellő alapossággal és tárgyilagossággal 
mindenről informáltassék. Ennek első és 
fő feltétele azonban az, hogy az informá
ció ne legyen egyoldalú.

Ezt a körülményt azonban nem tartja 
szem előtt a szóbanforgó cikk. Sietett le
adni egy egyoldalú információt, anélkül, 
hogy az abban foglaltak valóságáról 
meggyőződött volna. Cikke egyszerűen 
szószerinti reprodukciója egy közlemény
nek, mely egy vidéki lapban, az illető 
ügyben érdekelt fél tollából megjelent. 
Ha már okvetlenül szükséges szóvátenni 
fájdalmas jelenségeket is, úgy elsősor
ban az objektivitás volna kötelező: egy
oldalú és — mint azóta meggyőződtünk 
— célzatos információk közlése nem al
kalmas a felekezet helyes tájékoztatá
sára, hanem legfeljebb hangulatkeltésre.

S ha már felekezeti közéletünk fáj
dalmas jelenségeinél tartunk: elsősorban 
azokat a kisiklásokat és ferdeségeket keli 
észrevennünk, melyek a legnagyobb fe
lekezeti köziiletnek ezidőszerinti irányí
tásába befészkelték magukat. Az a hír
szolgálat, mely ezen a téren csak rózsás 
állapotokat és államférfiúi koncepciót ké
pes észrevenni, ne nagyon kutasson a vi
dék közéletében bűnösök után. Ne sies
sen felkapni és reprodukálni vádakat, 
melyeket meg sem kísérelt objektív ku
tatással ellenőrizni. Ha a vidék az ilyen 
ellenőrzéshez túl messze van, úgy talán 
kereskedjék kissé közelebb. Kritizálni 
való itt is akadna bőven.

Hétfon ül össze az Ortho
dox Országos Képviselőség 
Döntés az új szervezeti szabályzat dolgában — 
Nincs még megegyezés a neológ irodával — 

A pápai hitközség tiltakozása
Az Orthodox Központi Iroda augusz

tus 19-ére hétfőre hívta egybe az Orszá
gos Képviselőséget, hogy végleg hatá
rozzon a megerősítés végett a kormány
hoz felterjesztendő új szervezeti szabály
zat dolgában. Az új orthodox szabályza
tot tudvalévőén már egy évtized előtt 
megalkotta az Iroda, azóta kiegészítették 
az újabban felmerült kívánságok figye
lembevételével. Az Orthodox Központi 
Bizottság julius 22-én vette tárgyalás 
alá ezt a kiegészítő szervezeti szabály
zatot, három napos beható vita után ál
talánosságban és részleteiben is letár
gyalta és az Iroda a bizottság ülésén 
kifejezésre jutott elvek alapján öntötte 
a szabályzatot formába.A hétfőn össze
ülő százas bizottság fogja kimondani az 
utolsó szót abban az irányban, hogy a 
szabályzat milyen szövegezésben ter
jesztessék fel a kormányhoz.

A Központi Bizottság júliusi tanács
kozásainak végén felhatalmazta az Irodát 
arra, hogy a neológ kongresszus által az 
orthodoxiát is érintő kérdések tekinteté
ben elfogadott javaslatok dolgában új 
tárgyalásokat kezdjen és arról az Orszá
gos Képviselőségnek tegyen jelentést. 
Információnk szerint eddig az új tár
gyalások sem vezettek a két iroda között 
teljes megegyezésre.

Az orthodoxia hagyományos összhang
jába némi diszharmóniát vegyített a pá
pai orthodox hitközség elöljáróságának 
f. hó 12-én hozott határozata, mely az 
Országos Képviselőség elé kerülő sza
bályzat-tervezetet sérelmesnek tartja, 
minthogy szerinte „mélyen belenyúl az 
autonóm hitközségek jog- és hatáskörébe, 
azt a legszűkebb korlátok közé szorítja”, 
— ezzel szemben viszont „a Központi Bi
zottság és Központi Iroda jogait a hit
községek hátrányára nagy mértékben 

kiterjeszti és az egész hatalmat valóság
gal néhány ember kezébe összpontosítja.” 
Kifogást emel továbbá a pápai határozat 
az ellen, hogy a szervezeti szabályzat 
tervezetét az Országos Képviselőség 
döntése előtt nem küldték meg az összes 
orthodox hitközségeknek, tiltakozik a szá
zas bizottság tagjainak választására vo
natkozó módosítás ellen és felkérte az 
Országos Képviselőség pápába tagjait, 
hogy a százas bizottság hétfőn kezdődő 
üiésén tiltakozzanak a hitközség nevében 
a tervezet elfogadása ellen.

E tiltakozás, melyhez tudomásunk 
szerint még egy másik orthodox hitköz
ség is készül csatlakozni, kínos feltűnést 
kelt mindenütt, ahol a magyar orthodoxia 
egységében rejlő erő csorbítatlan meg
őrzésére súlyt helyeznek. Az Orthodox 
Központi Iroda a pápai határozat meg
hozatala után nyomban érintkezésbe lé
pett a pápai hitközség vezetőségével és 
igyekezett aggályait eloszlatni. Hisszük 
és szívből óhajtjuk, hogy a hétfőn kez
dődő tanácskozás végkép elsimítja a fel
merült ellentéteket, mert az egész ma
gyar zsidóságra katasztrofálisnak tarta
nok az orthodoxia erejének bármilyen 
mértékben való gyengítését. Az Orthodox 
Központi Iroda élén olyan kiváló, méltán 
nagytekintélyű férfiak állanak, akik fel
tétlen bizalmat érdemelnek, viszont a pá
pai orthodox hitközség tiszteletreméltó 
hagyományai parancsolólag követelik, 
hogy mindent el kell követni az orthodox 
egység megóvása érdekében. Meggyőző
désünk, hogy az Országos Képviselőség 
el fogja oszlatni a látszólagos ellentéte
ket és így a magyar orthodoxia abban 
a helyzetben lesz, hogy a jövőben ugyan
olyan imponáló erővel képviselheti a zsi
dóság vallási érdekeit, mint ahogy eddig 
is képviselte.
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Budapest zsidó polgársága
\ fővárosi zsidó polgárság szomorú 

helyzetét is alaposon megvilágít in minden 
oldalról az a hatalmas statisztikai munka, 
amely most hagyta el a sajtót. Dr. Illyc- 
falvi I. Lajos Budapest Székesfőváros 
Statisztikai Hivatalának igazgatója ,.A 
fuvaros polgári népességének szociális és 
gazdasági viszonyai4* címen írt több 
mint t.ooo oldalt felölelő és? 289 táblázatot 
tartalmazó hatalmas statisztikai munkát, 
ebből közöljük a zsidó polgárság alábbi 
adatait.

Iparosok: Az 1930-ban megvizsgált 
1S.810 iparos közü’- 6319 tartozik a zsidó
sághoz. Ezek az egyes iparágak szerint 
a következőképen oszlanak meg: arany 
és ezüstműves 249, asztalos ács?, eszter
gályos 206, bádogos, rézöntő 310, bérko
csis? fuvaros 14. borbély és fodrász 112, 
cipész 379. cukrász, clelmiszcrkészitő 36, 
építőmester 97. fehémeműkészitő 57. fe- 
herneműtisztitó kelmefestő 86, fényké
pész 87. férfi szabó 797, fogtechnikus 153, 
hentes 70. kárpitos 165, kávés 103. ko
vács n; kőműves, kőfaragó, kövező 32. 
könyvkötő 35, lakatos 135, mészáros 241 
női divat kahpkészitő 186, női szabó 669, 
órás 195, sapkás, nyakkendő- és esernyő
készítő 127, sokszorosító 175, sütő 160, 
szá/lodás, vendéglős 169. szíjgyártó, bő- 
rönuös 48 szobafestő, mázoló 143. szűcs 
110, üveges 90*  villany szerelő, műszerész 
269, egyéb 602.

A megvizsgált 13.449 kereskedő közül 
izraelita 7098, akik az egyes ágakban a 
következőkép oszlanak meg: Aratokkal 
és mezőgazdasági terményekkel foglalko
zik 225, iával 360, vas és fémmel 480, 
agyag és üvegárukkal 58. fa, bőr cs disz- 
műarúkkal 530 főné), szövő és ruházati 
Ipari árúkká’ 1807, élelmiszerrel és ita
lokkal 1786, gyógy és vegyészeti árúkkal 
328, könyv és műkereskedéssel 168. zsib- 
arús 430, cscl.édelhelycző 12. hirdetési 
vádakozó 4. szállító 77, egyéb kereske- 
d< Imi ágakkal 326, kofák, utcai árusok és 
házaló kereskedők 569.

A Székesfővárosi Közigazgatási Al
kalmazottak 6156 főnyi létszámában 
m .na össze 167 zsidót találunk, akik az 
egyes szakon a következőképén oszlanak 
HKg: foga’mazé- 5. mérnök 4 Számvev'.-

■ szakon .'4, adóhivatalban 4. végre- 
■ 3. kezelői szakon 13, kórházi tiszt
•• ko/i sztasági 1, közegészségügyi 1,

' ’i ió. tüdőbeteg gondo
zol 4. \ égic-gesitett állásban azonban
muidösszv 8.9 zsiuú val’ásu alkalmazott 
van. (8.5 férfi. 4 nő.)

I aiiszcnii lyzet: A községi iskolák 
■o.'Szís tanszemélyzete az 1931. évben kelt 
. mutatás szerint 4°9°, ebből a zsidó fe- 

lckezethez tartozik 235, és pedig 97 férfi 
és 138 nő, akik az egyes iskolák szerint a 
következőképen oszlanak meg: elemi is
kolában tanit 36 férfi és 100 nő, polgári 
fiú iskolában 20 férfi és 2 nő, polgári 
hány iskolában 1 férfi, 25 nő. Főrcálisko- 
iában 4 férfi, ieánylyceumban 1 férfi, 
iparostanonciskolában 2 férfi, 2 nő, ke
reskedő tanonciskolában 3 férfi, női 
ipariskolában 2, felső kereskedelmi isko
lában 30 férfi és 2 nő, kereskedelmi szak
tanfolyamon 3 nő

Közalkalmazottak: N 27,712 közalkal
mazott közül izraelita 1085 és pedig 548 
tisztviselő, (153 a fogalmazási és tudo
mányos szakon. 253 szaktisztviselő és 
142 kezelő) biró és ügyész 20, tanszemély
zet 190, (8 felsőfokú 133 középfokú, 49 
alsófoku) altiszít 64, nők: tisztviselőnők 
108, tanszemélyzet 152, altiszt 3.

Magán.tisz'tviselők: 21,432 magántiszt
viselő közül izraelita 9608 és pedig 7153 
férfi és 2455 nő.

A 2697 orvos közül 1137 tartozik fe
lekezetűnkhöz, a 2749 ügyvéd közül 1380.

-4 3638 mérnök közül 940 zsidó van.
Főiskolai hallgatók: A 8966 főiskolai 

hallgató közül 721 férfi és 105 nő, ösz- 
szesen te.iát 826 zsidó. Ezek az egyes 
szakon a következőképen oszlanak meg: 
Pázmány Egyetem 375 férfi, 59 nő, Köz
gazdasági Egyetem 130 férfi, 16 nő. Jó
zsef Műegyetem 192 férfi. Képzőművé
szeti Főisko’a 19 férfi, 30 nő. Állatorvosi 
Főiskola 9 férfi.

Munkanélküliek: A 6509 polgári mun- 
kanélkü:i között 2171 férfit és 835 nőt 
találunk.

Háztulajdonosok: 15,677 háztulajdo
nos között 4383 zsidó háztulajdonost ta
lálunk.

• zsidóság lakásviszonyai:
( sak konyhából álló lakásban lakik 3 

iparos 2 kereskedő, 1 piaci árus. 5 ke- 
i'eslkcdclmi alkalmazott, 1 köztisztviselő. 
■ szobából álló lakásban lakik 1074 ipa- 

r<-)S, 793 kereskedő, 896 piaci árus. 2014 
keresk. a kalmazott, 1804 magántisztv;- 
s<lö, 179 köztisztvis lő. 185 szabadfoglal
kozású és 546 nyugdíjas.

Öngyilkosok: Az 1931-ben öngyilkossá 
ktt 135 férfi közül 52 izraelitát és a 61 
nő közű 23 izraelitát találunk.

Igen érdekesek az egyes fontosabb 
u. :n. a gümőkór, rák, vala

mint a syermekha’andóság felekezeti m eg
oszlása 'S, amelyro: majc. legközelebb em
lékezünk meg. T, ZS

SJ? Zsidó Élei EÉ
^minden magyar zsidó Iapja= 
= Fixessen elö!=

Újabb oííenziva 
Buda ellen

Alig ültek el Budán a püskösdi nyilt 
levél okozta hullámverések, máris újabb 
támadás indult meg az ismert kezek irá
nyítása mellett, ezúttal azonban a stra
tégia szabályai szerint más oldalról ve
zetik be a puffogtatást, Kelenföld felöl. 
Most a kelenföldi körzeti elnöké a di
csőség, mert az ö neve alatt jelent meg 
az újabb „Nyilt levél’. (Ugyanazon nyom
dából, ugyanazon betűkkel és stílussal.) 
Kifogásolja, hogy a budai hitközség elöl
járósága Kelenföldön most akar templo
mot építeni, holott szerinte ezt már ko
rábban meg kellett volna tenni, s miután 
a templomépítést ő nem látja pénzügyi
leg eléggé megalapozottnak, arra szólítja 
fel híveit, hogy ezen kérdésben várják 
be az ö hívó szavát és majd álljanak 
melléje, ha az ő nézete szerint el fog ér
kezni a templomépítés ideje. (Talán a 
fúzióra gondol? — Szerk.)

A röpirat számadatokat is sorol fel, 
ezek tendenciózus beállítása azonban 
kézzelfogható.

A józan és intelligens budai közön
ségnél aligha fog sikert elérni ez az újabb 
támadás. Illetékes körök nem is tartják 
szükségesnek azt. hogy polémiába bo
csátkozzanak a röpirattal. Reméljük azon
ban. hogy az elöljáróság módot fog ta
lálni arra, hogy kellő értékére szállítsa 
le Schwarcz Samu állításait.

Mi csak sajnáljuk, hogy a körzeti el
nök úr ilyen szerepre vállalkozott, mert 
esetleg azt idézheti elő, bőgj' a szépen 
megindult templomépítési munkálat hajó
törést szenved.

OUOQOCXXXXXJUOOOOOOCXXXXXX»

„Csak saját veszélyedre* 4
Ezt a jelszót is a gyű’ölség eszelte ki. 

Berlinben két héttel ezelőtt a legtekinté
lyesebb árúház. amelyet száz évvel ezelőtt 
alapított egy Izrael nevű kitűnő német 
zsidó és? amely ma világviszonylatban is 
márkának számit, tele volt aggatva ilyen 
felíráséi plakátokkal: „Ide csak saját 
v szé’yecre léphetsz be!“ Ezekkel a pla
kátokkal akarták elijeszteni a vás?árló kö
zönséget az árúház látogatásától. Az árú- 
ház főnökének, Izrael Bertholdnak, az ál" 
dozatkész emberbarátnak közbelépésére 
ugyan e’távolitották a plakátokat, de az 
izgalom é!etébe került. Majdnem félszá- 
zaéon keresztül vezette Berlinnek ezt a 
nagyszerű kereskedelmi intézményét, 
.amelynek megalázását nem bírta tú’élni. 
68 évet élt és rengeteg német jótékony 
intézmény és kulturális alkotás érzi meg 
vá ratlan ki dőltét.
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Már megint
Egy felekezeti hetilap öntudatos 

hangon adja hírül: „a kormány meg
engedte a pesti hitközségnek, hogy Bu
dán adót vessen ki.” Ugyanebben a 
hírben teszi szóvá azt is, hogy a mi
nisztérium jóváhagyta a kőbányai hit
községnek azt az alapszabálymódosítá
sát, mely kimondja a pesti hitközséggel 
vali> gazdasági egyesülést. Két ily szen
záció egy hírben — nyilván azt a be
nyomást kívánja kelleni a híreknek ez 
a csoportosítása, hogy a pesti hitköz
ségnek sikerült megnyerni az önállósá
gát védő budai község ellen való beol
vasztó harcában szövetséges társnak a 
magvar kormányt, mely immár félre 
nem érthető módon siet az unifikáció 
szorongatott ügyének segítségére.

Ha azt kérdezzük, mi az a valóság, 
mely ily szenzációs értelmezést nyer az 
illető hetilap cikkének címében, persze 
jóval kisebb jelentőségű tényre bukka
nunk. Nem történt egyéb, minthogy a 
pesti hitközség egy fennálló törvényre 
hivatkozva azt kérte a minisztériumtól, 
engedje meg, hogy ,.iskolaadót” vethes
sen ki oly hittestvérekre, kiknek la
kása ugvan kívül esik a hitközség terü
letén s ezért más hitközség tagjai, de a 
pesti hitközség területén üzlettel vagy 
más hasznothajtó foglalkozással bírnak. 
Minthogy a budai hitközség tagjainak 
nagyrésze e kategóriába esik, nyilván
való, hogy az .,iskolaadó” bevezetése 
elsősorban budai hitközségi tagokat 
érintene. S ebből érthető is, miért ásta 
ki a pesti hitközség jogi ügyosztálya 
ezt a törvényt, mely az ily adó beveze
tését megengedi.

Természetesen azért, hogy nyomást 
avakoroljon ezzel a budai hitközségre. 
:: az adófizető hívek közhangulata ré
vén, kik persze érthető okokbol. nem 
akarnak- majd két helyen s két címen 
adózni, kikényszeríteni a hitközsége!; 
egyesülését. Ezt a célt kívánja szolgáim 
az új adónem, melynél ilyenformán tel
jesen háttérbe szorul a törvényben meg
szabott cél: az iskolák fenntartása. A 
pesti hitközség, melynek iezárt pénzügyi 
éve deficitmentes volt s mely az utóbbi 
időben megszüntette polgár: iskoláit, 
valóban nem igazolhatja, hogy iskolái
nak fenntartására új adót kell kivetnie. 
De e törvényszabta kritériumot könnye
dén mellőzik hitközségi főügyész nyi
latkozata is, ki szerint az új adót nem 
fogják kiróni a pesti, hanem csakis a 
1'esten foglalkozással bíró budai vagy 
más, környékbeli hívekre, illetőleg a 
pestiek eddigi adójából lógnak — l’or-

„győznek44
málisan — kihasítani egy reszt „iskola
adó” címén.

Mikor a kultuszminisztérium jóvá
hagyta az iskolaadó bevezetését, nyil
ván — a törvény szellemében — mint 
„cél-adót'' értelmezte azt — mint oiy 
adót, mely külön, meghatározott célt 
szolgál. Ez a cél azonban a miniszté
rium elgondolása szerint aligha lehetett 
a budai hívekre gyakorolt pénzügyi 
nyomás, hanem csakis az iskolafenntar
tás megkönnyítése. Ha ennek céljaira 
új adóra van szükség, úgy az — a mi
nisztérium álláspontja szerint — kive
hető; de szigorúan csak az egyenlő el
bánás alapján, tehát csakis úgy, hogy 
a pesti hitközség saját tagjait is sújtja 
ezzel az új adóval, továbbá csak az 
állami törzsadók arányában, úgy pesti
ekre. mint másutt lakókra vonatkozólag. 
Az az értelmezés tehát, melyet a hit
község vezetősége s a felekezeti sajtó 
egy orgánuma ad, helytelen és félreve
zető. A kormányrendelet nem szolgálja 
az unifikáció kortes-érdekeit. Nem en
gedélyez pénzbüntetést azon budai hí
vek ellen, kik ragaszkodnak községük 
önállóságához. Nem engedélyez politi
kai „puhító adót” Buda önállóságának 
áldásosára. Amit megenged: csupán is
kolafenntartási célokat szolgáló adó, 
melyet az állami egyenes adók azonos 
kulcsa szerint kell kiróni úgy pesti, 
mint budai hívekre.

Ez a tényállás idáig roppant egy
szerű. Elképesztő és elszomorító csupán 
az. a kortes-fogás, mely attól sem riad 
vissza, hogy leplezetlenül kimutatva a 
hatalmi célokat,melyek atörvényes alap
szabálymódosítás mögött rejtőznek, a 
kormányt is mint felekezeti hatalmi cél
kitűzéseinek előmozdítóját tüntesse fel. 
Ez a vakmerő ferdítés bizonyára gon
dolkodóba fogja ejteni azokat a hivata
los szerveket, akiknek jóváhagyására

I
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PÖRTSeHASH » WÖRTHEBZeE

Vornehmes Haus unter streng ritu- 
eller Leitung / Herrliche Lage direkt 
am See/Schön-, sonnige Zimmer 
mit Fliesswasser / Vorzügliche inter 

nationale Küche
Voile Pension:

Vor- und Nachsaison . . S 9'-
Hauptsaison . . . . . . . . . . . . . . . . S 12'- ’í

Seebad und Garage íréi/Geöffnet von 
Mai bis Október / Verlangen 

Sie Prosp;kte. 

oiy tüntetőleg hivatkozik a hitközség 
sajtója. Nem mi állítjuk be úgy az is
kolaadó bevezetését, mint kortes-esz
közt az unifikáció kicsikarására; maga 
a hitközség teszi ezt, öntudatlanul ak
kor, mikor sajtójában egy cím alá fog
lalja ezt a hírt a kőbányai unifikáció- 
val. tudatosan pedig abban a főügyészi 
nyilatkozatban, mely úgy tünteti fel ezt 
az adót — ellentétben az alapjául szol
gáló törvény betűjével és szellemével — 
mint amely csak a budaiakat érinti, a 
pestieket nem. Ez tehát magának a hit
községnek hivatalos értelmezése. Kér
dés, hogy ilyen értelemben fogta-e fel 
a minisztérium az új adónemet, mikor 
bevezetését engedélyezte.

Szerintünk kár a kultuszkormány- 
iiak oly állásfoglalásokat imputálni. 
melyek valóságban nem állanak fenn. 
Nem hisszük, hogy szívesen veszi, ha 
úgy tüntetik fel a pesti hitközség részé
ről a dolgot, mintha a kormány elhatá
rozása az unifikáció kérdésében való 
állásfoglalást jelentene. A kormány il
letékes szervei nem olvassák szívesen 
a hitközség sajtójában, hogy ők már 
áilást foglaltak ebben a kérdésben — 
Pest és az unifikáció javára. Tudni
illik a kultuszminisztérium és a kor
mány általában soha nem avatkozott be 
oly kérdésekbe, melyekben a döntés ki
zárólag a zsidó községek belső ügye. 
Ily állásfoglalást maga a minisztérium 
erezne elsősorban illetéktelennek s arra 
— egész eddigi gyakorlatának szigo
rúan alkotmányos és törvényes szelleme 
a legjobb garancia erre — ezután sem 
volna kaható. Önként adódik ebből, 
hogy a kultuszminisztérium megtévesz
tésnek esett áldozatul, ha általános fe
lekezeti célok érdekében kérték hozzá
járulását oly adó kivetéséhez, mely a 
valóságban felekezetpolitikai célt szol
gál. Hogy pedig az iskolaadó a pesti 
hitközség által tervezett s főügyésze ál
tal megjelölt formában nem iskolaadó. 
hanem unifikációs adó, az önmagát bi
zonyítja. Ebből mindenki levonhatja az 
összes önként adódó következtetést. A 
budaiak megnyugtatására azonban am
urit máris közölhetünk: ez az adó so
hasem válhat valósággá abban a budaiak 
ellen irányuló formájában, ahogy azt a 
Síp utcában kitervelték s már hivata
losan közhírré is tették. Ez nyilvánvaló 
kiforgatása az adó törvényes rendelte
tésének és kivetése törvényes feltételei
nek, melyeken semmilyen centralizáló 
önkényeskedés nem teheti túl magát.
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Németországi zsidóüldözések.
A német zsidók helyzete a nemzeti 

szocialista párt vezető szerveinek és a 
kormány bizonyos tagjainak magatartása 
következtében mind elviselhetetlenebbé 
válik. Az utóbbi időben a nemzeti szoci
alizmus első esztendejének zsidóellenes 
rendelkezései után (árjaparagrafus, kul- 
turkamarák, stb.) bizonyos egyensúlyi 
helyzet állott elő, melyen belül azok a 
zsidók, akik Németországban maradtak, 
igyekeztek az új életlehetőségek között 
elhelyezkedni. Támogatta ennek az 
egyensúlynak a kialakulását a birodalmi 
gazdasági minisztérium és a birodalmi 
bank magatartása is: e helyekről állan
dóan a legélesebben követelték a gazda
sági élet zavartalanságának biztosítását. 
Az utóbbi időben azonban ez az egyen
súlyi helyzet megbomlott. A nemzeti szo
cialista párt és egyes minisztériumok, 
(különösen a propaganda- és igazságügy
minisztérium) kiadták a legélesebb agi
táció és cselekvés jelszavát. Szervezett 
tüntetések voltak Berlinben és más vá
rosokban, melyeknek során számos zsi
dót súlyosan bántalmaztak. Az egész bi
rodalomban sok helyen eltiltották zsi
dóknak a nyilvános fürdők látogatását és 
zsidókat, kik nyilvánosan keresztény nők
kel együtt mutatkoztak, e nőkkel együtt 
koncentrációs táborba csuktak „fajgya- 
lázás’’ címén. Egy ily „fajgyalázó”, Kiirt 
Heilbrunn, a hamburgi fogházban öngyil
kosságot követett el. Goebbels propa
gandaminiszter bejelentette, hogy tör
vény készül, mely megtiltja a zsidók és 
nemzsidók közt kötött vegyes házassá
gokat.

Az újabb, minden eddiginél hevesebb 
s rendszeresebb zsidóellenes akció egyes 
részleteiről a következő jelentések szá
molnak be:

Fürdötilalmak.
Freienwalde, Berlin melletti iszap

fürdőben hatalmas plakát jelent meg: 
Zsidók, megállj! Vonatotok tovább indul!

A bielefeldi polgármester a zsidó 
fürdővendégek „kihívó magatartása” mi
att elrendelte, hogy zsidóknak tilos a vá
rosi fürdők látogatása.

Hönningen fürdőben a rendezőség 
megtiltotta zsidóknak a gyógyfürdő láto
gatását.

A weiniari Schwansee-fürdőben a sza
badfoglalkozásúak munkafrontcsoportjá- 
nak kezdeményezésére a zsidókat kitil
tották.

Magdeburg-Leopoldshallban hatalmas 
plakátok figyelmeztetik a zsidókat arra, 
hogy „nem kívánatosak.”

Ahlbeckben és Heringsdorfban a kö-. 
züs vasútállomás előtt transzparens fo
gadja az utasokat e szöveggel: „Zsidók, 
megállj! Palesztinába nem Ahlbecken át 
visz az út!”

Az elbingi községtanács elhatározta, 
hogy a zsidókat Zinten fürdőből kitiltja.

A kaíilbcrgi iiirdőigazgatóság zsidók
nak a fürdő látogatását eltiltotta.

Reinsbergbcn (Berlin közelében) a ho- 
teltulajdonosok elhatározták, hogy zsi
dókat többé nem szolgálnak ki.

Tölz bajorországi fürdőben a polgár
mester elrendelte, hogy zsidó fürdőven
dégeket ne vegyenek fel. Itt egy szállót 
bezártak, mert vendégei közt zsidók vol
tak. Ugyanez történt Arendseeben is. 
Allenstein kelctporoszországi városban 
zsidóknak eltiltották a fürdők használa
tát.

Kitiltották a zsidó fürdövendégeket 
Neu-Isenburgban és Schweinfurtban is.

Ezek a tilalmak nem annyira önma
gukban fontosak, mint inkább szimpto
matikus jelentőségük révén: azt mutat
ják, hogy a Harmadik Birodalomban, hol 
egy évvel ezelőtt senki sem „botránko- 
zott meg" a zsidók „kihívó’’ magatartása 
miatt (nem beszélve az 1933. előtti idők
ről, mikor szintén nem hallatszottak ily 
panaszok, noha akkor a zsidók teljes sza
badságot élveztek), most egyszerre, fél- 
reismerhetetleniil középponti irányításra, 
a legkülönbözőbb helyeken használják 
fel ezt az ürügyet a zsidók kirekesztésére 
és megbélyegzésére.

A „durva közbotránkoztatás.”
A cél természetesen nem a zsidó „ki

hívó magatartásának'1 megtorlása, ha
nem zsidóellenes hangulat keltése. A 
nemzeti szocializmusnak szüksége van 
..közellenségre”, mert a közös ellenség 
elleni küzdelem indokolhatja meg csak a 
belső ellenzék letorkolását. Ily belső el
lenzék pedig — szociális és gazdasági 
okokból — félreismerhetetlenül kezd mu
tatkozni. Ezért van szükség közös akci
óra a közös ellenség ellen; s ez az ellen
ség nem lehet külső hatalom, sem Fran
ciaország, sem Olaszország, sem Anglia, 
sem Lengyelország, s még Ausztria sem; 
maradnak tehát a zsidók — meg a ka
tolikusok.

Egy nemzeti szocialista jogász, Zar- 
nack a Das Schwarze Korpsban, a védő
osztagok (SS) lapjában kifejti, hogy mi
lyen jogalapon lehet zsidókat elfogni. 
Elegendő, ha a zsidó megbotránkoztatja 
a német érzületet azzal, hogy német nö
vel mutatkozik nyilvánosan, vagy ha 
nyilvános helyiségben botrányosan visel

kedik; minden ilyen esetben alkalmaz
ható a büntetőtörvénykönyv 360. sza
kaszának 11. bekezdése, mely a „durva 
közbotránykozásról’- („grober Unfug’’) 
szól. Ezt a fogalmat nem lehet definiálni, 
tehát mindenre alkalmazható.

Gazdasági bojkott-agitáció.
Ugyanekkor a nemzeti szocialista párt 

alakulatai a legélesebb felhívásokat in
tézik gazdasági testületekhez, melyekben 
felhívják őket a zsidók bojkottálására s 
különböző megtorló intézkedésekkel fe
nyegetik meg azokat, akik mégis „áru
lást követnek el a németség ellen” az
zal, hogy zsidónál vásárolnak. E fenye
getések is arra mutatnak, hogy nem 
spontán gazdasági bojkottról, hanem a 
párt által szervezett akcióról van szó.

így a pfalzi kereskedelmi kamara a 
kerületi iparosait igyekszik zsidóellenes 
bojkottra megszervezni s a közszállítá- 
sokból való kizárással fenyegeti meg azo
kat, akik tovább is zsidónál vásárolnak; 
a braunschweigi parasztsághoz az ot
tani „parasztführer” fordul hasonló fel
hívással és azoknak a parasztoknak, kik 
zsidóval érintkeznek vagy üzletet köt
nek, minden tiszteletbeli állásból való 
kirekesztését helyezi kilátásba. Steglitz 
berlini kerület polgármestere a városi 
hivatalnokokat szólítja fel a zsidó üzle
tek bojkottálására. Egy nyugatnémetor
szági városban a nemzeti szocialista párt
vezetőség felhívta a párttagokat, hogy 
családjukban előforduló szülésekhez ne 
hívjanak zsidó orvost. Amilyen jellemző 
ez az utóbbi rendelkezés, annyira kitűnő 
bizonyítéka annak, mennyire nem spon
tán ez az új antiszemita akció: köztu
domású. hogy a zsidó orvosokat most is 
nagy számban keresik fel keresztény be
tegek s éppen az említett felhívás mu
tatja, hogy még ns-páttagok is zsidó sző
lészt hívnak szükség esetén.

A „nem-árja” művészek 
megrendszabályozása.

Göbbels propagandaminiszter Hans 
Ilinkéit a nem-árja művészek és szerzők 
működésének ellenőrzésével bízta meg. 
Ilinkéi kijelentette; hogy kinevezésére 
azért volt szükség, mert az utóbbi időben 
igen sok árja szerző és művész adta el 
nevét pénzért zsidóknak. Ezt úgy kell 
érteni, hogy a kulturkamara-törvény ér
telmében csak kamarai tagok szerepel
hetnek szerző gyanánt újságokban, rá
dióban, filmnél. A kamara zsidó tagokat 
nem vesz fel. Most zsidó szerzők művei
ket árja stróhmannok útján hozták for
galomba. Hiúkéi a vétkes zsidók és árják 
súlyos megbüntetését helyezi kilátásba, 
— de hozzáteszi, hogy a Harmadik Biro
dalom a külföldi filmgyáraknak pl. nem 
akarja megtiltani zsidó művészek alkal
mazását.
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Az utóbi időben ismét sokat írnak és 
beszélnek az emberek a zsidóság ez 
égető problémájáról: a cijjonizmusról. 
Beavatottak, és avatatlanok, szakembe
rek és laikusok véleményt nyilvánítanak 
c kétségtelenül akut és krónikus kérdés
ben s a nagyközönség nem tudja: mit 
higyjen, mit ne higyjcn róla. Túlzók és 
túlzottak benne látják a zsidókérdés gyö
keres megoldását, a tagadás álláspontján 
állók — s ilyenek is vannak nagy szám
mal — egy kézlegyintéssel, vállverege- 
téssel szeretnék elintézni a dolgot. Hi
szen a pesti zsidó hitközség legutóbbi 
nagygyűlésén a kérdések pergőtüzét in
tézték az elnökséghez: valljon színt és 
foglaljon állást ebben a kérdésben és 
sem gúnnyal, sem gorombasággal őket 
többé leinteni nem lehet. Sőt a „hivata
los’’ sajtóban olyan hangok hallatszottak, 
amelyek úgy a hitközség vezetőségét, 
valamint a lap szerkesztőségét arra buz
dítják, hogy ne engedjenek a negyven
nyolcból, azaz ne tűrjék meg, hogy a cij- 
jonizmus a magyar zsidóság hivatalos 
köreiben terjedjen s komoly térfoglalásra 
legyen kapható. Jelen sorok írója, aki 
félszázad óta nagy figyelemmel kíséri e 
mozgalom keletkezését s fejlődését, né
hány komoly szóval szeretné a kérdést 
minden oldalról megvilágítani, síné ira et 
stúdió, mert cijjonista nem vagyok, de 
annak tagadója sem.

Már az ötödik gimnazista tanulja és 
tudja, hogy a legrégibb időtől fogva, de 
különösen a középkorban istenes cseleke
detnek tartották a szentföldi zarándok- 
lást: jámbor öreg emberek életük legfőbb 
vágyának teljesedését abban látták, ha 
Erec Jiszróélbe utazhattak, hogy ott fe- 
jezhesék be életüket, hogy csontjaik ott 
porladozzanak és hamvaik elvegyülhes
senek a szent föld porával. Ennek a forró 
vágyakozásnak zsidó költők is élénk 
kifejezést adtak, köztük legintenzívebben 
a zsidó nép egyik legnagyobb, ha úgy 
tetszik, nacionalista költője, Jehuda Ha
lévi megkapó kifejezést adott ennek a 
csillapíthatatlan vágyakozásnak. Tudott
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dolog, hogy álma teljesedését látta abban 
amikor valóban otthagyva családját, ott
honát, szülőföldjét, előrehaladott korban 
megtette szentföldi utazását.

Hogy tényleg elérte-c az Ígéret föld
jét, a kritikai történetírás még eddig nem 
tudta eldönteni. Minden valószínűség 
amellett szól, hogy ha nem is érte el. de 
mindenesetre egészen közel jutott álmai 
megvalósulásához. Mennél kétségbeejtöbb 
volt az újkor elején a zsidók helyzete a 
különböző országokban, de különösen a 
cári Oroszországban és az akkori Romá
niában, annál inkább keresett a zsidó 
népiélek valami megoldást a zsidó hazát- 
lanság nyomorának enyhítésére, vagy 
megszüntetésére. A megoldásnak külön
böző módja kínálkozott. Az egyik kísér
let Délamerikába, a másik Északafrikába 
szerette volna kitelepíteni a hazátlan 
zsidó elemeket.

Emlékezzünk csak vissza, hogy Zang- 
will, az angol író, Hirsch Móric báró, 
Montefiore Mózes, a nagy philauthropok, 
valamint a Rotscihild bárók más-más or
szágot ajánlottak s részben meg is sze
reztek a hontalanná vált orosz és román 
zsidók kitelepítésére. L. A. Franki, a 
nagy bécsi író s költő három kötetes mii
ben számolt be arról a hatalmas munká
ról, amelyet egyfelől a Rotschildok, más
felől az Alliance, amely nemrégiben ün
nepelte Párisban fenállása 75. évforduló
ját. kifejtettek a zsidóknak Palesztinában 
való elhelyezése, megtelepítése, iskolák 
és gyarmatok mtgeremtése körül.

Amidőn egy negyedszázaddal azelőtt 
Max Nordau s HerzI a zsidók kitelepítése 
kérdésében nemcsak irodalmi téren, ha
nem a praktikus életben kiléptek a nyil
vánosság porondjára, akkor tulajdonkép
pen csak folytatták dicső elődeik munká
ját. Távol legyen tőlünk, hogy e két szel
lemóriás érdemeit lekicsinyelni akarnék, 
de a történeti igazságnak tartozunk azzal 
a kijelentéssel, hogy e két kiváló férfiú, 
ha talán ncin is állt a konzervatív zsidó
ság alapján, mindenesetre a cijjonizmus 
kérdését igen nagy lökéssel előbbre vitte.

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 Elet szerkesztőségénél is. 

Sőt, bátran lehet állítani, hogy a cijjo
nizmus mai fogalmát ők hozták be a köz
tudatba.

HerzI már a priori az ő „Judenstaat” 
című füzetében az önálló zsidó állam 
megteremtésén fáradozott s abban látta 
a zsidókérdés egyetlen lehető s helyes 
megoldását. Igen sok hívet, sőt rajongót 
szerzett az eszméiének, de igen komoly 
zsidó politikusok és tudósok körében ha
tározott ellenzéki hangulatot váltott ki. 
Jelűnek és Giidemann bécsi, Maybaum 
berlini. Mühsaum gráci rabbik szószéken 
és hírlapokban hevesen kikeltek Nordau- 
Herzí szerintük utópisztikus tervei ellen.

Kifogásaik és kritikájuk főleg abból 
indult ki, hogy az önálló zsidó állam esz
méje ellen Természetesen Erec Jiszroel- 
röl van mindig szó, úgy politikai, mint 
vallási szempontból beszélni sem lehet.

A török szultán, akinek fenhatósága 
alá tartozott akkoriban Palesztina, nem 
lesz hajlandó jó szóért vagy jó pénzért 
az országot zsidó állami célokra örök 
időkre áttengedni — ha ugyan ilyen óri
ási összeget össze is lehetne hozni — 
amit a gazdag amerikai zsidók összeadtak 
volna. Az arabok már akkor is, akár csak 
most a jelenben, oly határtalan ellentál- 
lást fejtettek ki a terv ellen, hogy annak 
megvalósítását minden erővel meg akar
ták s meg tudták volna akadályozni. 
Vallási, vagy mondjuk felekezeti okokból 
sem a róm. kath. egyház, a Vatikán, sem 
az Iszlám, az ázsiai mohamedánok, soha 
nem járultak volna hozzá, hogy azt a 
színteret, amely az ő vallásfelekezetük
nek bölcsője volt s ahol az ö népük, 
őseik, hőseik egész nagy múltja lezajlott 
a zsidóságnak egész terjedelmében áten
gedjék. Sőt, voltak még olyan tudomá
nyos hangok is, melyek arra hivatkoznak, 
hogy Izrael törzsei az állami önállóság 
előtti időben, de még az ősatyák kora 
előtt nem autochton, begyökeresedett, 
hanem csak bevándorlott népek voltak. 
Ennek az országnak öslakói azok a ka- 
naáni népek voltak, akiket maga a szent
írás is pontosan felsorol és számon tart. 
Hogy Isten az országot az ősatyáknak 
esküvel odaígérte, mindhármójuknak 
külön-külön, az természetesen tudomá
nyos és kiritikai szemüveggel nézve a 
dolgot egyáltalában nem számít.

Nézzük már most: hogyan áll a dolog 
prófétai szempontból és imádságos köny
vünkben. Itt a konzervatív körök, tehát 
a világ orthodox elemei joggal hivatkoz
nak arra, hogy a próféták, különösen Je
remiás és Ezechiél állandóan ígérik, hogy 
Izrácl vissza fog térni egykoron és elfog
lalni ősi hazáját, ahonnan a „nép vétkei 
miatt kellett számkivetésbe menni", de 
ezt a visszatérést, ezt a repatriálást Isten 
maga tartotta fenn magának és semmi



ZSIDÓ ÉLET 6

esetre sem bízta a mai modern prófétákra 
pl. Nordaura vagy Herzlre, akik csak po
litikai megtérésről beszélnek, de nem 
vallási regenerációról. Még szőkébb ha
tárokat vonnak imakönyveink, amelyek 
csak arról beszélnek: „hadd lássák sze
meink. amidőn te ó nagy Isten, vissza
térsz Cijjonba s dicsőség az Úrnak, aki 
visszatéríti az ő sechináját (dicsőség) 
Cijjonba”. Vagy, hogy egy más helyet 
idézzünk: „Ó térj vissza a te városodba 
Cijjonba. irgalmadban és lakjál benne, 
amint megírtad”. A visszatérés módoza
tait Isten önmagának tartotta fenn.

Mi legyen tehát a zsidónak álláspontja 
a jelenben a Cijjon-kérdésben? Semmi
esetre sem az, hogy ez a mozgalom bár
hol vagy bármikor összeütközésbe kerül
het a zsidó hazafiságával, vagy ellentétbe 
volna hazaszeretetével. A cijjonizmus nem 
egy önkényes, ötletszerű, kalandos terv, 
vagy kitalálás, hanem igenis a zsidó nép- 
léleknek egy újszerű, de természetes 
megnyilatkozása, a zsidó öntudatnak egy 
újabb formája, amely nem visszautasítást,

Herzl hatásának
pszichológiai gyökerei
Irta: Dr. Grosinger M. József

A politikai halhatatlanság épp olyan 
problematikus, mint a művészeti halhatat
lanság. Úgy a politika, mint a művészet 
és irodalom halhatatlanjai igen sok eset
ben a Herostrates-féle ember-típushoz 
tartoznak. A negatívumok halhatatlanjai 
a művészeti naturalizmus különböző fa
jainak mindenkori művelői és a politikai 
nihilizmus sokféle ágazatainak szószólói. 
A rombolás munkájában elért halhatat
lanság oka az, hogy az érvényben lévő 
értékek és normák megtagadása, szóval 
a destrukciunizmus, merészségénél és 
szenzációszerűségénél fogva, szuggesz- 
tív erővel hat a publikumra és vakon kö
veti a mindenkori Herostrateseket.

A pozitív értékeket termelő 'halhatat 
lanok szuggesztivitása azonban mindig 
pszichológiai rejtély. Platón évezredes 
hatása, Shakespeare évszázados befo
lyása nem tűnik fel csodálatosnak, ha el
gondoljuk, hogy csak egy aránylag kis 
számú szellemi elitet tudtak és tudnak 
meghódítani. De örök misztérium marad 
előttünk Nagy Sándor és Napóleon száz
ezreket fanatizáló személyisége épp úgy. 
mint Herzl Tivadar a zsidó nép millióit, 
valamint fejedelmeket és királyokat fász- 
cináló egyénisége.

A Rosenberg Herzl nagy hatását an
nak tulajdonítja, hogj’ mindenki és min
denhol a zsidó királyt tisztelték benne 
(L. Arjeh Rosenberg: Herzl — Tekufa- 

sem mellőzést, legkevésbé kicsinylést, 
vagy lebecsülést érdemel, hanem a leg
határozottabb, s legkomolyabb figyelmet 
és pártolást minden jóravaló, önérzetes, 
gerinces zsidó részéről. Itt legelsősor
ban nem politikai cijjonizmusra gondo
lunk. hanem kultúr-cijjonizmusra, azaz 
óhajtjuk, s kívánjuk, hogy Erec Jiszróél 
az egész világ zsidósága, a zsidó kultúra 
látható középpontja legyen. Akár nevez
zük most Cijjonizmusnak, akár Pro Pa
lesztinának, mindenesetre zsidó szem
pontból kívánatos, hogy Palesztinában 
nemcsak a saját országukban hontalanná 
vált zsidók új biztos hazát nyerjenek, ha
nem a zsidó kultúra nyugodt fejlődést 
biztosító otthonává válik, szorgalmas 
zsidó kezeknek zsidó földet nyújtson, 
zsidó munkásnak zsidó ipart, zsidó keres
kedőnek piacot teremtsen, zsidó tudo
mánynak és. művészetnek nagyszerű 
hajlékot építsen. És lex suprema esto: a 
a zsidó az ő vallásos lelkének s lelkülc- 
tének szárnyait szabadon bontogathassa. 
Nyilt kérdés marad: Cijjaun hálán szisáli?

tenu, kerech dhobereth, Tamusz 1932.) 
Igaz, hogy a zsidóság mindég királytisz- 
telő nép volt és történeti szerepe elején 
királyt követelt a bírák helyébe. Király- 
szeretete azonban onnan származott, hogy 
volt saját országa és olyan akart lenni, 
mint a többi körülött lakó népek, akik
nek királyuk volt. Hazája elvesztésével 
azonban nem a király veszteségét si
ratta, hanem földjét és szentélyét. Évez
redes diaszpórájában nem a király visz- 
szajövetelét kívánja, nem a 'királyság 
visszaállításának a vágya foglalkoztatja, 
hanem régi szentföldiének visszanyerése. 
Nem a király, 'hanem az ország újból 
való felépítése után fohászkodik imáiban.

Herzlben tehát nem tisztelhették a ki
rályt. hiszen király föld nélkül nem lehe
tett a kívánsága annak a népnek honta
lanságban. amely annyit szenvedett nem 
a királyihiány miatt, hanem földnélküli
sége folytán. Mi volt hát Herzl vonzó 
ereje? Nem más. mint az évezredes re
mények teljesítésének biztonsága, amit 
Herzl fellépése jelenteit neki. A zsidó
ság féltve őrizte szellemi kincseit és 
sok 'martirium árán tartotta fenn eszme 
birodalmát a legsötétebb századokon át. 
Amit azonban az inkvizíciókon keresztül 
meg tudott menteni, veszélyeztetve volt a 
felvilágosodással és az utána következő 
reformtörekvésekkel járó asszimiláció 
végzetes folyamata által. A zsidóság nagy 

zöme, amely a haladás zászlaja alá tömö
rült, feltartózihatatlanul eltűnt vona a be
olvadási folyamat hömpölygő áramába.

Itt keresendő Herzl fellépésének sors
döntő pillanata és pszichológiai oka. 
Előtte is voltak, akik hasonló eszmék 
megvalósításáért küzdöttek. Perec Szmo- 
leszkin számtalan írása, Moses Hess 
„Rom und JerusalenT'-je, Lilienblum po
lémikus zsurnalizmusa. Pinsker „autó
emancipációja1’ mind a zsidóság megúj
hodásáért küzdött. De míg ezek a zsi
dóság kebelen nevelkedett írók voltak és 
Hess kivételével héber nyelven írtak, 
addig Herzl a zsidóságtól teljesen távol 
állott. És ez volt az a körűimén.',-, ami a 
zsidóság minden rétegét megragadta. Va
kon követték, mert meg voltak .győ
ződve, hogy isteni missziót teljesít 
Herzl. aki semmit sem tudott a zsidóság
ról és hirtelen megváltó programmal lé
pett fel. olyan lelkesítő erővel hatott 
kortársaira, hogy senkisem tudott előle 
elzárkózni. Biztosra vették, hogy isteni 
sugallatra cselekszik, mert akinek múltja 
a zsidóság iránti indifferentizmus jegyé
ben folyt le. nem válhat hirtelen fanati
kus pártvezérre. Az a férfi, akit a né
met császár, a badeni herceg, az olasz 
király és maga a pápa is királyként ke
zel. nem lehet más, mint Isten küldöttje. 
Isten kiválasztott messiása. A zsidó
ság a messiást évezredek óta várta és 
Herzl-ben a várvavárt messiást tisztelte 
és tiszteli.

A titokzatos mindig nagy varázst gya
korol a lelke'krc. Ha Herzl fiatalságát a 
jesivák'ban töltötte volna cl, biztosan nem 
tudott volna ilyen szuggesztiv sikert el
érni. De az a tény, hogy a zsidóságról 
úgyszólván semmit sem tudott és ennek 
dacára a zsidók felszabadítóiának hirdette 
magát, oly miszteriózus hatással volt a 
misztikumot kereső lelkckre, hogy benne 
titokzatos erőt sejtettek, aki célját va
lóra tudja váltani. Ez a misztikus mcsz- 
szianizmus hite volt az a lélektani bá
zis. amelyre a Herzl-imádat és cionkul- 
tusz felépült. Herzl tiszteletében nem a 
zsidóság legitizmusa. hanem messziániz- 
musa jut kifejezésre.
.1*1 1111........... lllllIIIIIIIMIH III hl li III líll 1

Roosewelt elnök
kezdeményezésére az Eirycs?iilt Államok 
State Departmcnt-ic erőteljes hangon fe
jezte ki eUenszcnvót a németországi zsiló- 
ük.'özésvkkel szemben. Az amerikai zsidó 
intézmények együttes t: habozására ad-ét 
válaszában kimentette. hogy a vallássza
badág és a lelkiismcret biztonsága örökké 
alapelve marad az am -rikai civikzációnak. 
Az amerikai nép sohasem fog megfe’eé- 
kezni a szabadság gondolata iránti hű
ségéről...
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Készülődés
a pesti hitközségi választásokra
Mind szélesebb körökben terjed a 

híre annak a lehetőségnek, hogy a pesti 
izr. hitközség képviselőtestületi válasz
tása, amely a jövő tavasszal volna aktuá
lis, már a tél elején, sőt esetleg még ko
rábban, már az ősszel le fog zajlani. Ügy
hírlik, hogy a hitközség vezetői nemcsak 
foglalkoznak ezzel a gondolattal, hanem 
már az előkészületekhez is hozzáfogtak. 
Eszerint bizalmas beszélgetések folynak 
a választások meglepetésszeríi, váratlan 
kiírásáról, a megüresedő tisztségek, főkép 
a két alelnöki állás betöltéséről, stb. 
Ugyancsak vannak híreink bizonyos el
lenzéki megmozdulásról is. Értesülésünk 
szerint — érdekes, hogy ezt a 'hírt elő
ször a mai rezsim híveitől hallottuk — 
széleskörű ellenzéki propaganda és ké
szülődés folyik, különösen az értelmiségi 
rétegekben, állítólag már itt felvetődtek 
bizonyos személyi kombinációk is.

Megkérdeztük felekezeti életünk egyik 
jó tájékozottságáról ismert és a régi el
lenzéki mozgalmakban is szerepet vitt 
tekintélyes tagját, mit mondhatna az el
lenzéki mozgalomról a nyilvánosság szá
mára: a következőket közölte:

— Igen, mi is hallottuk, hogy a vá
lasztásokat váratlan hirtelenséggel. 

és kell, hogy legyen ellenzék. És csak 
örülniök kellene, hogy ez az ellenzék 
a szellemiség köréből, tehát föltétle
nül elvi és erkölcsi alapon, egyéni ér
dekek nélkül és nem egyesek ellen 
alakul. Mert mi elvek és nem egyé
nek után indulunk. Hajlandók vagyunk 
ugyan az elvekért és a magasabb cé
lokért — ha kell — egyénenként is 
feláldozni, de csak ha kell: azonban 
sohasem az elveket egyesekért. Hogy 
személyi kérdésekről is tárgyaltunk, 
ez csak természetes.. A személyi kér
désekre vonatkozó hírek azonban igen 
koraiak és puszta kombinációk. Re
mélem. az ellenzéki alakulás rövide
sen a nyilvánosság elé léphet, és vá
lasztási programmját, amely a hitköz
ségi élet zsidó szellemben való de
mokratizálásán és a szellemiségnek 
jogaihoz való juttatásán, mint két fő
pilléren nyugszik, részleteiben is köz
zéteheti: Mi nem a harcot keressük, 
sem önmagáért, sem pedig hatalmi ér
dekből. de ha kell — a felekezet és a 
hitközség érdekében: nem térünk ki 
előle. A 'kormánypárt persze. Ta már 
kell ellenzéknek lennie, úgy szeretné, 

hogy azt is ő irányítsa, ök ezt el is 
tudják képzelni: Egyúttal azonban 
meg kel! barátkozniok azzal a gondo
lattal, hogy elvi alapon álló, gerinces, 
lepaktálásra nem kapható ellenzékkel 
kerülnek szembe!
Amint ebből a nyilatkozatból kitűnik 

és egy másik, ellenzéki felfogásúnak is
mert felekezeti vezető egyéniségtől is 
halljuk, az ellenzéki párt erőteljesen kezd 
kibontakozni. A hangulatot főkép a bü
rokratikus szellem minden egyebet el
nyomó túltengése, a központ hatalom és 
a kancellári önkényuralom mindenen ke
resztülgázoló kíméletlensége fűti: Ezek
nek a kártevő tényezőknek minden tar
tózkodás és önkorlátozás né'kiil való ér
vényesülése még a mai rezs.ri híveinek 
sőt munkatársainak sorában is kitermelte 
már az ellenzékiséget. M nt a konímün 
alatt, úgy most is, a iózanok már — 
egyelőre még titokban — de maguk kö
zött már bevallottan is ellenzékieskednek 
és a siputcai tirannisz ellen élesen ki
kifakadnak.

A magunk részéről ezeket az infor
mációkat csak azzal egészíthetjük ki, 
hogy olvasóink táborából is sokan for
dulnak szerkesztőségünkhöz levélben 
vagy telefonon is és kérik, hogy adjuk 
tovább címüket és csatlakozásukat az 
ellenzéki szervezkedés irányítóinak.

meglepetésszerűen akarják kiírni, rög
tön a nagy ünnepek utáni időre. Ez a 
meglepetés persze most már elmarad, 
még ha a választást ki is írják őszre. 
Senkit sem fog meglepni. Ellenzéki 
mozgalom? Hát igen, van! Annyi bi
zonyos, hogy a mai rezsimmel szem
ben mindenfelé nagy az elégedetlen
ség. fökép a zsidó intellektuellek kö
rében. Az a drasztikus anyagiasság, 
az adóügyekben és szociális kérdé
sekben mutatkozó kíméletlenség, fe
lületesség és igazságtalanság, a kul
turális érdekek elhanyagolása, az új 
statútumok sok vonatkozásban reak
ciós szelleme, a felekezeten belül a 
béke helyett az egyenetlenség szítása, 
az antiszemitizmus számára támadási 
felületek nyújtása, a vezető pozíciók
nak hozzá nem értőkkel való betöl
tése. a zsidó szellemiség háttérbeszo- 
rítása. a diktatórikus hajlamok előre
törése és végül a hitközség minden 
tagadás és szépítés ellenére is súlyos, 
sőt válságosnak mondható anyagi 
helyzete kellett, hogy mélyen gyöke
rező és szélesen kiterjedt ellenzéket 
támasszanak. És csak természetes, 
hogy ez az ellenzék tömörül és szer
vezkedik. Én csak azon csodálkozom, 
hogy a ..kormánypárt” ezen fel van 
háborodva. Mindenütt a világon van

Iskolai értesítők
(—) Ez alkalommal 4 újabb értesítőről 

kívánunk rövidesen beszámolni: 1. debre
ceni zsidó reálgimnázium, 2. a budapesti 
Orsz, Izr, Tanitóképzőintézet, 3. a mis
kolci orth. izr. hitközség tani! óképzö-.n- 
tezet és 4. a budapesti Ferenc József 
Orsz, Rabbiké pző-intézet értesítőjéről.

A debreceni zsidó reálgimnázium be
számolja sok érdekességgel szo’gál 
Frisseség, lendület érzik ki belőle, a jó
részt fiatalokból ál’ó tanári testület lel
kessége és >a fenntartó hitközség áldo
zatkészsége mindkét testület odaadása a 
zsidó ifjúság jövőjéért. Bevezetőül há
rom Horatius-vers pompás műfordítását 
kapjuk Kardos László to’iából és ugyan
csak tőle egy kis, ötletes irodalmi Hora- 
tiu3-konfcránszot a műfordításokhoz. 
Azután bepillantás az iskola gazdag, szí
nes szellemi vi’ágába. Minden sorból ki- 
érezzük, hogy pompás kis világ ez: ma

Dr.Frenkel Bernát 'uáir zsidó nevelőintézete
VI., Aréna út 84. Telefon 28-8 43. — Iniernátus a városligeti villanegyedben 
minden iskolatípus közelében fiuk és leányoknak. Gyermek- és diáküdiilő a 

Biikkben, 400 m. Lillafüred fölött, klimatikus gyógyhatású helyen Leány tovább

képző 14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú tanfolyamok.

gvar és zsidó és modern minden gondo
latmozdulásában, minden érzéshullámá
ban. Ugylátjuk, hogy a nemzeti és. fele
kezeti szociahtás és az ebből fakadó, szo
lidaritás kitermelése itt a munka vezér
motívuma. Dr. Vág Sándor igazgatóval 
az élén, ennek a megvalósítására törek
szik a kitűnő tanári kar, ami az iskolának 
beszédes karaktert ad. Ezt szolgálják a 
különböző ifjúsági egyesületek, tanfolya
mok, körök stb., amelyek mind a szellemi 
és erkölcsi közösségek megszilárdítását 
munkálják. Érdekes adatok: Az iskola tj 

éves. Tanulóinak létszáma, amióta az is
kola teljes nyolcosztá’yu, mindig 4°° kö
rül van. Az idén 392 volt. Ezek között 
volt 10 róni, kath., 2 gör. kath., 9 refor
mátus és 1 evangélikus is. Volt továbbá 
19 Icánymagántanu’ó, akik közül n az 
előadásokat is látogatta. A tanulmányi 
eredményt mutatja, hogy a nyolc osztály
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bán 55 jeles- ég 120 jórendü tanuló volt 
és csak 5 bukott több tárgyból. Még 1 ér
dekes adat: 180 P tandijat 74"cn, 150 P-t 
i.o-en, 120 P-t 130-an, 90 P-t 50-cn, 70 
P-t 8-an, 60 P-t 63-án, 45 pengőt 17-cn, 
30 pengőt 29-cn fizettek és 11-cn teljesen 
tandíjmentesek. -Vidc Pest! Dicséret érte 
a debreceni hitközségnek!

Büszke örömmel vesszük kézbe az 
Orsz. Izr. Tanit óképzöintézet értesítőjét. 
Nem szólva arról, hogy mint beszámoló 
is mintaszerű, amiről beszámol, az méltán 
keltheti a legteljesebb megelégedést a ta
nári testületben és az egész magyar zsi
dóságban egyaránt. Az Értesítő a legpu
ritánabb objektivitás nemes egyszerűségé
ben adja cdő mondanivalóit. Minden so
rával elárulja azt a karaktert, amelyet az 
intézet kiváló igazgatójának, a magyar 
zsidó tudbmányosság egyik büszkeségé
nek, dr. Szem ere Samunak egyénisége ad 
az intézet munkájának. Az eredmény igen 
szép. A képesítő vizsgálatra bocsátott 
mind a 14 jelölt jól megásta a helyét. Az 
intézet növendékeinek létszáma az 1931— 
1932. tanévtől kezdve csökkent az utolsó 
két tanévben 87 volt. Külön ki kell emel
nünk az Értesítő beszámolójának két kis 
fejezetét: ..Az intézett működése* 4 és a 
..Tanítás44 cimüt. Különösen ez utóbbi 
nemcsak beszámoló, hanem programm- 
szerü írás is: pompás és rövid fogalma
zásban a tanítóképzés munkájának fölé
nyes biztos?águ felvázelása. Valósággal 
tanítóképzés pedagógiája in nuce. Csak 
két mondatot ragadunk ki belőle: ,,Az is
kolai munka középpontja nem a tanító, 
hanem a tanuló.**  — „Legfontosabb taní
tási elvnek az életprincipiumot tartottuk.” 
— Valami negatívumot is! Az egész Ér
tesítőben sehol egy sor émelyítő fölfelé
bókolás, de sehol egy sor kevélykec.es 
sincs.

Ugyancsak a legnagyobb elismeréssel 
szólnunk a miskolci orth. izr. hitközség 
tanítónőké pzö intézete munkájáról és be
számolójáról is. A fiatalokból álló lelkes 
tanári gárdának és a kitűnő igazgatónak, 
dr. Serbu Adolfnatk munkája nagyszerű 
eredményt produkál. A 113 növendék kö- 
közül egyetlenegy tanuló (egy II. éves) 
bukott az is csak javítóra. Az is érdekes, 
hogy .a növendékek közül 4 róm. kath., 
28 református és 6 evangélikus volt. Nagy 
gyönyörűséggel és megelégedéssel olvas
tuk az Értesítőnek az „Esztétikai és mun
kára való nevelés’4 című fejezetét, vala
mint a növendékek szombati vallásos ösz- 
sze jöveteiről, ifjúsági egyesületeiről és 
köreiről szóló beszámolókat is. Ezek azt 
mutatják, hogy itt is teljességgel megér
tették és érvényesítették azt a modern 
pedagógiai elvet, hogy a képzés és tanítás 
céljaira ki k-'l haszna-ni a tanulók önte
vékenységre és önkormányzatra, valamint 

a közösségben való érvenyesü’ésrc irányuló 
hajflamait és törekvéseit. Ugytátszik, 
ezekben a kis egyesületekben és körökben 
nagyszerű é’ct folyik. Minden magyar 
zsidó büszke lehet arra, hogy a vidéken 
is egy ilyen mindlen elismerésre méltó, 
elsőrangú iskolával dicsekedhetünk.

Mai beszámolónkban a Ferenc József 
Rabbiké pzöintézet Értitőjéről emlékezünk 
meg. amely az intézet 58. évéről szól. Az 
adatok és az eredmény azt a felemelő és 
megnyugtató érzést kelti, hogy a méltán 
nagyhírű kiváló intézet mindenben nagy 
és szent hivatása magas’atán áll és a 
nagytudományu. világviszonylatban is az 
elsők között emlegetett kitűnő Rektor, va
lamint a kiváló tanári testület biztosan 
tartja azt a színvonalat, amelyet a nagy 
e’ődök elértek. A statisztikai adatok sze
rint az alsó tanfolyamon a tanulók lét
száma az utolsó 10 évben nem mutatott 
jelentékeny hullámzást, az 1934—35. tan
évben 55 volt, ezek közül 3 három bukott 
1 tárgyból és egy bukott több tárgyból. A 
felső tanfolyamnak 42 hallgatója volt. A 
tanári testület munkáján kívül az Értesítő 
az ifjúsági egyesületek gazdag munkájá
ról is beszámol. Nagyon élénk és magas- 
nivóju munka folyik itt, amc’ynck a je
lentőségét külön ki kell emelnünk. Csak 
egyetlen szerény megjegyzést engedünk 
meg magunknak. Nem kellene megfonto
lás tárgyává tenni, hogy a felső tanfolya
mon rendszeres pedagógiai előadások is 
tartassanak, tekintettel arra, hogy a lel
kész függetlenül attól, hogy rendszerint 
jitoktatással is kell foglalkoznia, lelkészi 
gyakorlatában is sokszor kerül szembe 
nevelési kérdésekkel is?

A szídra margójára 
Ékev

Irta: Dr. Rubinsfein Mátyás
szekszárdi főrabbi

„Vöhójó ékev tismöun ész hámmis- 
pótim hoéleh usömártem váásziszem 
őszöm vösómár hásem elókechó löchó 
esz liabbörisz vöész hadlieszed áser nisbá 
láávószeohó. — És lészen következése 
annak, hogy engedelmeskedtek ezeknek 
a végzéseknek s megtartjátok s teljesíti
tek azokat: hogy az Örökkévaló, a te 
Istened is megtartja néked a szövetséget 
s irgalmasságot, mely felöl megesküdött 
a te atyáidnak. A minapi bús napok em
lékének árnya még ott borong a lelkünk 
fölött, még nem halkult el teljesen lel
künk húrjain a jeremiási megrázó kitö
rés: „Hábbitú uröu lm jés mácliov kö- 
máchóvi. — Tekintsétek meg s lássátok, 
ha van-e oly bánat, mint az én bána
tom?’*

Két szörnyű, rémséges tiso-böóvot élt 
át egykor Izrael: A babilóniait s a ró
mait. Rombadöntötték államát, megsem
misítették nemzeti mivoltát, földönfutóvá 
tették. Jött a középkor példátlan borzal
maival. Egy időre kiderült fölöttünk az 
ég, kis ideig az emberszeretet nyájas de
rűje mosolygott reánk. De azután újra 
beborult. És a ború nem foszlik, a ború 
tart, sőt egyre sűrűbb, sötétebb, nehezebb 
lesz. Parázslik a gyűlölet az egész vilá
gon Izrael fiaival szemben, vészes lán
gokba csapva fel itt-ott. Felújult a gettó, 
megsokszorosodva, réginél megalázób- 
ban, méltó társként csatlakozva a nume
rus clausushoz. Ilyen a helyzet kifelé.

És befelé? Dúl s pusztít, emészt s sor
vaszt, félelmetesen, kétségbeejtöen az 
elpártolás, a zászlóhagyás — s mi még 
tartunk Sábbász Náohámut, mi még tu
dunk vigasztalódni?!

S mégis van vigasz Izrael számára. 
Megmondja a tórái ige. Előbb azonban 
tisztáznunk kell az „Ékev’* értelmét

„Ékev” mint ..ókévnak’*,  amely azt 
jelenti: sarok, talp, származéka, első
sorban evvel a jelentéssel bír: követke
zés. Azt is jelenti: eredmény. így fogja 
fel c szót Mendelssohn. (Erfolg.) További 
jelentése: jutalom. így értelmezi Ibn- 
Ezra. Náohmáni s mások s ennek nyomán 
a német fordítók Lohn-nal adják vissza. 
De ez a fordítás lapos, széthulló s a ne
mesebb etikai érzületet sem kielégítő. 
Az igének benső, mély értelmét csak ak
kor nyerjük, ha az „ékev’* szót e szóval 
adjuk vissza: következés. Az igének ér
telme tehát, mint bevezetöleg fordítot
tuk: „És lészen következése annak stb.”

Izraelnek különleges helyzete a világ 
összes népei s vallásfelekezetei között: 
szövetséges viszonyban van Istenével, 
szövetség, „brisz’* áll fenn közötte s Is
tene között, mely szövetség a prófétai 
hév lelkűidében bensőséges érzelemmé 
nemesedett: Vöérásztich li löólom — 
mondja az Örökkévaló Izraelnek. — El
jegyezlek magamnak örökre.” Ennek a 
szövetségnek az alapja, a lelke, a záloga 
pedig nem földi hatalom, nem földi gaz
dagság, hanem a vallás, szellemi eszmé
nyi, égi hatalom.

Nem akkor vált Izrael néppé, mikor 
elfoglalta Kánaánt, hanem, amikor a Szi- 
najnál átvette a Tórát. Nagy földi, anya
gi előnyt ez a szövetség nem jelent, de 
jelent múlhatatlan, elpusztíthatatlan, örök 
mennyei értéket Izrael fennmaradása 
örökre biztosítva van. ha szegény, el
nyomott, tépett s tiport is, csak egyet 
kell tennie: óvnia, megtartania vallását. 
Ezt mondja ki a mi igénk. S ez Izrael vi
gasza! Ezt hirdeti Tórájának igéje. Csak 
értse is meg ezt az igét.

kev%25c3%25a9lykec.es
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Kóveds pucpaszta és miegymás
— Beszélgetés —

(Személyek: 1. A termetes részvénytársesági igazgató —
2, A fakóképü állástalan tanár)

— Nagyon érdekes volt, kedves ta
nár úr, amit a múltkor az Egyakarat 
„nagy koncepciójáról” elmondott. Le
het, hogy volt benne egyéni beállítás is, 
de tagadhatatlan, hogy nagyon plauzi- 
bilissá tudta tenni. Most pedig kérem, 
folytassa és mondja el, amint megígérte, 
azt is, hogyan alakult tovább a harc a 
kancellária és maguk között.

— Szivesen, kedves Direktor úr. — 
A múlt órán ugye, ottmaradtunk, par
don, a múltkori beszélgetésünket ott 
hagytuk abba, hogy a kancellárián egész 
sereg rendező, díszletező, súgó és kúf 
mérgezés-szakértő áll a Führer és az 
Egyakarat rendelkezésére. Azt Ígértem, 
hogy most majd ezekről fogom <gy 
kicsit lerántani a leplet, hogy belelát
hasson a kancellária boszorkánykony
hájába is, ahol nemcsak a hitközségi 
intézményeknek szóló szállítások sor
sáról, hanem a zsidó közvéleménynek 
sajtó útján való kikészitéséről is ál
landóan folynak a haditanácskozások. 
Hát éppen kapóra jött, hogy mielőtt 
ezekre rátérnék, módom van a kancel
láriai sajtóhivatal valóságos belső tit
kos tanácsosának és legfőbb chóchemjá- 
nak lelki üdvcre készült kétrendbeli 
sajtócselekménnyel egy kicsit foglal
kozni. Direktor Ür bizonyára hallott 
már valaha valamit Mikes Kelemenről.

— Hogyne! Levelező volt. Melyik 
cégnél is?

— Nohát. ő nem olyan leveleket írt. 
Ö a magvar irodalom múltjának egyik 
kiváló alakja; akinek „Törökországi 
Levelei” a magyar irodalom java-írásai 
közül való. De ezek nem valódi levelek, 
ezek csak a formájuk szerint levelek. 
Nos, hát Mikes Kelemen óta nem látott 
nálunk annvi mű-levél napvilágot, mint 
újabban éppen ebben a kancelláriái fél
hivatalosban. A takarékosság elvét a 
legteljesebb diadalig viszik. Hogy ne 
kelljen a levélírónak'levélpapírt, tintát, 
borítékot és portót áldozni az elismerő, 
dicsérő, magasztaló s. i. t. levelekre, 
ezek a dróttalan ihlet és megterméke- 
nyülés révén, szükség eseten megszü
letnek ott helyben a szerkeszőségben is. 
E levelek tehát annyiban megegyez
nek a Mikes-féle Törökországi Leve
lekkel. hogy őket sem kell komoly, pos
tára feladott és levélhordóktól kézbe
sített leveleknek tekinteni. De van az
tán egy nagy különbség is köztük. A 
Törökországi Levelek szegénységben és 

hallatlan szerénységben élt szerzőjük
nek anyagi előnyt ugyan semmit sem 
hoztak, de nevét a halhatatlanság ma
gasságai felé lendítették. A kancelláriai 
atmoszférában kiérlelődött műlevelek 
szerzője ellenben nem repül ugyan a 
halhatatlanság felé, de viszont az élhe
tetlenség posványában sem merül el. E 
műlevelek neki mind rendkívüli módon 
hasznosak.

— Ugyan, mi haszna lehetne ezek
ből a levelekből, ha igaz volna is, hogy 
ő maga irja őket?

— Hogy mi haszna 1 Hát mindenek 
fölött erkölcsi haszna! A naiv, mesz- 
szire nem látó emberek ezrei nem tud
ják. mi igaz azokból a rózsa- és na
rancsszínű epitheton ornansokból és mi 
nem. Meg vannak győződve, hogy a 
műlevelek nagyitó üvege alá állított 
emberke igazi óriás, akinek muszkbiái
ban igazi, erkölcsi erők duzzadnak. Nem 
tudják, hogv ezek a műlevelek azért 
kellenek, hogv a már alaposan megko
pott és megtépázott kóvedot kicsit ki
tatarozzák, másrészt pedig. hogy er
kölcsi mentéjének’ rozsdaverte, fénve- 
vesztett gombjait ismét fényesre puc- 
pasztázzák.

— Tanár úr. ez nekem nagyon ma
gas beszéljen kissé egyszerűbben! Nem 
crteni. mit akar a kóveddal, meg a 
pucpasztával.

— Pedig nagyon egyszerű a dolog. 
Nézze, az a módszer, ahogy anyagi és 
erkölcsi erőforrásait gyűjti, nem bizo
nyult teljesen megbízhatónak, a forrá
sok néha-néha még buggyantanak vala
micskét, de újra hamar kiapadnak. Egy 
ilyen fővezérnek sok pénzre van ám 
szüksége! Ha nem futja az olvasókö
zönség spontán lelkesedéséből, akármi
lyen tortúrával jár is. meg kell próbál
kozni a snorrturával. Meg is csinálták, 
helyben és vidéken, még pedig buzgó 
pap: segédlettel. Az anyagi forrás buzo
gott. de ugyanakkor, talán éppen ugyan
ettől az akciótól, el-eldugult az erkölcsi 
forrás, szenvedett a köved. Elvégre a 
publikum is számolgat kicsit: ennyi és 
ennyi ezer előfizető (hisz olyan nagy a 
közszeretet!) ennyi és ennvi ezer szub
venció (hisz olyan halhatatlanul nagy 
az érdem!)—innen is, onnan is—ennyi 
és ennyi vállalat és gazda zsidó (hisz 
a megpumpoltatás kéjének édes titkát, 

„bizalmasan'’ továbbsúgja a láncba 
egyik a másiknak) -— ez összesen . . . 
Hát látja kérem, ez a jó aratás persze, 
bog)' nem fényesítette a kóvedot, 
persze, hogy rozsda verte ki az erkölcsi 
cégért. Ekkor kellett a „great old mán” 
levele, arról, hogy: Te vagy a zsidó 
becsület, a zsidó érdek, a zsidó haza- 
fiság, stb., stb. egyetlen és rettenthetet
len lovagja — hiszen csak Téged olvas 
mindenki a többieket észre sem veszik, 
— Te vagy a legelterjedtebb, áz 'egyet
len elterjedt, a többi az smafu — a Te 
szavad — bár eddig nem akarták min
dig meghallgatni — az egyetlen igaz 
szó — akkor is, amikor szegénysége
det hirdeted, stb. — mert a Te sze
génységedet. anyagi leromlásodat az 
Eszme szolgálata okozza, a hazafias ön
feláldozás, ésatöbbi.. . Nos, hát ez a 
szólamáradat az a pucpaszta, amellyel a 
tiszteletreméltó öreg úr a megrozsdáso
dott tekintélyt és kóvedot újra kifénye
síteni akarta. De valahogy hiba esett a 
logikában: Túlságosan egyoldalú va
lami ez az erkölcsi fényesítés, mert 
puszta kövedből mégsem lehet meg
élni. Kellett tehát egy másik levél. Meg 
kell teremteni az erkölcsi és anyagi erő
források ratifikációját. Természetes te
hát, hogy erről az unifikáció nagy ve
zéregyénisége írhat egyedüli illetékes
séggel egy melyen átérzett „lírai leve
let”. (Képzelheti, kedves Direktor 
uram, milyen meglepetéssel állapíthatta 
meg egy szép reggelen mind a két le
velező úr, hogy ők milyen kitűnő episz
tola-írók!) Ez a második levél, amikor 
éppen azt állapítja meg — némi ellen
tétben az előző heti levéllel —, hogy 
..tekintély, megbecsülés, megvan”, de 
ami a legfőbb: a „fényes erkölcsieken 
kívül ugyanolyan anyagi eredményeket 

is kell szerezni”, — mintha megint 
pont erre akarná a hangsúlyt vetni és a 
közfigyelmet és közérdeklődést pont ide 
akarná terelni! Hát vigyázat! Nem 
érzi, kedves Direktor Úr, hogy ez egy 
újabb snorrtura beharangozása?! Aztán 
a pucpaszta cg}' kicsit a „.hazafias” ér
demek kifényesitésére is kellett. Éppen 
az unifikációs levélíró úr bizonyára 
emlékszik, hogy annak idején valóság
gal ész nélkül rohant „szeretett” ba
rátja, a hazafias vágytól majdnem meg
tébolyulva, babérkoszorút szerezni sá
padt homlokára, mig'ien a levélíró úr 
józan szava újra észre térítette.

— Nem mindent értet; ezekből, ked
ves tanár úr, de érdekes. Milyen más
kép látják maguk a dolgokat, mint a 
magunkfajta emberek.

— Persze, mert mi az igazságot meg 
akarjuk látni. ..

SPECTATOR
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Mit nem er egy 
jó ötlet?

A Pesti Izr. Hitközség gimnáziumai
ban a jövő tanéviöl kezdve nemcsak 
szombaton, hanem vasárnap is szünet 
lesz. (Mellékesen szólva: nagyon helye
sen!)

Még pedig azért lesz vasárnap is szü
net. mert — miként a legilletékesebb té
nyező ezt egy lapnyilatkozatban oly re
mekül megindokolta — ezzel jobban ki
domborítják a szombat szentségét, mert 
„a vasárnapi munkaszünet valósággal alá
húzza a szombat szent fontosságát”.

Nagyon jó! Éppen olyan ez, mint ami
kor valaki nagyot hazudik, hogy igazat 
mondjon, vagy megkeresztelkedik, hogy 
zsidóvoltát jobban demonstrálja, vagy 
valami nemzetelleneset cselekszik, de 
..magasabb nemzeti érdek” szolgálatá
ban — más szóval: amikor: „er kiimmt 
zü ge’hn”.

Ez az indokolás — szédületes egy 
sziporka! Akárcsak az, amelyet ez inter
júban nyilatkozó csak úgy mellesleg, 
önönmaga dicsőítésére kisercent: „Ne
kem az is pihenés, ha dolgozom ” 
Ipsissima verba!

*

Kollega ur, el
szólta magát 1

Kedves „Szombat!” Legutóbbi szá
mában régi pesti zsidó dolgokról szól
ván. megemlíti, hogy Boráros Ján„s pol
gármesternek. a pesti zsidó hitközség ak
kori legfőbb felügyelőjének idejében a hit
községi elöljárók éves fizetést kaptak. 
Ehhez Ön kedves „Szombat", a követ
kező éppen nem szelleintelmi megjegy
zést fűzi: „Nem tudni, vájjon nem volt-e 
becsületesebb eljárás, amelyet Boráro- 
sék követtek, mint az a mód. amelyen 
most sok hitközségben az elöljárók rep
rezentáló és kocsiköltségeit elszámolják 
titokban.”

Jé, kedves ..Szombat", milyen pikáns 
dolgokat tudhat maga?! Hát miért nem 
mondja? S aztán hol történt ez? Talán 
Okatootájában, itt mindjárt Soroksár tő
szomszédságában?

*

Heveny jubileum-kórság
Nos, hát igen, megint évforduló, me

gint jubileum. Egyenlőn ünnepelni életet 
és halált. De egy gondolat mégis bánt
hatja a jubileumok szerelmesét. Nem... 
nem ..-. attól nem kell tartani, hogy ki
fogynak az alkalmak és az engros-jubi- 
láns zavarba jön. Inkább attól lehet ke
serű a szájaíze, hogy nem lehet minden 

alkalmat üstökön ragadni. Nem lehetne 
valamiképen a 100 év múlva esedékes 
szép lírai leveleket valami külön e célra 
kitalált eszkompt-módszerrel már most 
megjelentetni: anticipando évfordulózni? 
Volna egy ötletünk: meg kellene a jubi
leumait jubilálni: a 10., 20., 25., stb. ju
bileum alkalmából.

•

Szirup és valuta
A síputcai kancellária kedvenc leib- 

zsurnálja keményen megrója Pap Károly 
és Komlós Aladár írókat, mert felhány- 
torgatják neki, hogy csak úgy csöpög a 
felekezet nagyjainak állandó és szirupo- 
san nyúlós dicséretétől.

Megérdemlik a megrovást! Miért ítél
nek oly egyoldalúan?! Nem veszik észre, 
hogy a másik oldalon viszont felekeze
tűnk nagyjai permetezik vissza a sziru
pot magára a gazdagon buzogó forrásra. 
Még pedig az egyenlőség elve szerint: 
ugyanannyit adnak, mint amennyit kap
nak. Hol lírai levélben, hol epikus fabu- 
lázásban. hol meg drámai kirohanásban, 
de néha líra helyett — hazai valutában is.

*

Etiópia és Sip ucca’
Kedves Népszövetség! Halljuk, hogy- 

Önök rabszolgatartókat keresnek Etiópé
ban. Rossz cím! A Síp-utcában biztosan 
találnak!

A metzi „ Yidegasse"
Ha az ember a metzi „Yidcgasse1’ 

utcáit rój jer. emlékek raja rohanja meg. 
Persze nem Yidegassc ennek az utcának 
a neve, hanem Rue l’Arsenal; a Nidc- 
gasse csak a, népidióma szülöttje, 
Mennyi nagynevű, történelmi jelentőségű 
család őseinek bölcsője a metzi gettó fő
utcájában, hány nagy karrier indult in
nen útjára. Mennyi fájdalomnak, bol
dogtalan súgnak, örömnek. boldogságnak 
voltak Szemtanúi ezek az öreg, kopott 
falak. Itt van a zsinagóga évszázados, 
híres épülete, itt állott a híres rabbi
iskola, a kórház ,egy lengyelzsidó sül és 
itt folytatja áldásos működését a Hal- 
f'cn-melegcdő. Metz egyik legjeientő- 
ségteljescbb népjóléti intézménye.

Ki is volt az a Halfán Salamon, aki 
>zt az intézményt megalapította? Metz- 
ben született, 1773-ben. Nehéz gyermek
kor, küzdelmes ifjúság után, 1804-ben, a 
császárság kezdetén 13 franc-kai a zse
bében a gyémánt kereskedelemben keres 
elhelyezkedést Gyorsan, nagy sikereket 
ér el, nevének híre túllépi a határokat, 
nem támogatja ezt a karriert semmi más, 
csak ész, Szorgalom, rátermettség és 
mégis, amikor 65 éves korában meghal, 

10 millió franc körüli vagyon marad 
utána.

De Metzet, szülővárosát soha nem 
felejti cl és nem feledkezik meg ifjúsága 
küzdelmes éveiről sem. Minden jótékony 
mozgalomban ott szerepel a neve, min
denkin segít, aki hozzá fordul és a be
csületrend lovagja, a kerületi gárda pa
rancsnoka, a nemzetgyűlés tagja, halála 
előtt azt kívánságát nyilvánítja, hogy a 
szegények temetőjében helyezzék örök 
nyugalomra.

Végrendeletében 200 franc járadékét 
hagyományoz Metz közkórházára, ezen
kívül házat egy népmelegedő céljaira, 
melynek célja az is. hogy otthont nyújt
son elhelyezkedéséig 15 bevándorló csa
ládnak, A melegedő fenntartásának cél
jaira további 700 franc évjáradékot ha
gyományoz. Ez a megfelelő, ma jelentős 
népjóléti intézménye Metz városának, itt 
osztják többek között az ingyenlevest a 
nyomorgóknak és munkanélkülieknek.

A zsidóság zenei 
jelentősége

Nyolcvanöt éve annak, hogy Wagner 
híres antiszemita röpirata megjelent. Ez 
a röpirat meg ma is élénken foglalkoz- 
v.tja azokat, akik a röpirat igazságtalan 
megállapítása: ellen harcolnak, sőt a né
metországi események ezt a harcot ma 
újra erősen' aktuálissá tették. így a Not- 
gcmeinschaft dér Deutschen Wissen- 
schaft und Kunst párisi ülésén Dr Alfréd 
Szendrei, a lipcsei opera volt igazgatója 
vette igen éles kritika a]á a röpiratnak a 
zsidó zenére vonatkozó megállapításait 
bebizonyítva azoknak tarthatatlan voltát.

A szónok éles szavakkal kelt ki a 
röpirat azon ál’itása ellen, mely szerint a 
zsidók a zene terén soha nem alkottak 
nagyot és rámutatott arra, hogy- a zsidó
ság már a biblikus időkben nagy zenei 
ku'turával rendelkezett, aminek bizonyí
téka a zsidó egyház} zene.

Később ugyan a gettóélet szűk korlá
tái megakadályozták a zsidó zenei zseni 
szabad fejlődését, de még ezek a véres 
és szomorú idők is egy Süsskind von 
Trimberggel, Claude d‘Ancinnel. Sala
mon Rossival ajándékozták meg a vi’ág 
zenei kultúráját. Az emancipáció azután 
hatalmas lökést adott a zsidó zeneművé
szet fejlődésének, amikor is a zsidó zene
szerzők domináló szerephez jutottak a vi
lág zeneművészetében. Wagner ellenszen
vének pedig igen gyarló de emberi okai 
voltak: gyűlölte Meyerbeert, aki pedig 
minden eszközzel igyekezett elhelyezkedé
sét. belcilleszkedését a világ zenei életébe 
eüőmozditani,
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HÍREK

Aug. 17, szombat — Áv 18 (Hetiszakasz: 
Ekev, haltéra : Vátómer Cijjon, Jeiem 49 f. 
14-5!, f. 3, Perek 4, szombat kinsen : 7'42),
— aug. 18, vasárnap — Áv 19, — súg. 19, 
hétfő — Áv 20, — aug. 20, Kedd — Áv 21,
— aug. 21, szerda — Áv 22, — aug. 22, 

csütörtök — Av 23, — aug. 23, péntek — 
Áv 24 (szombat bejöv: 6. 45). — aug 24, 
szombat — Áv 25 (Hetiszakasz: Röéh, ha
tóra : Anijó szauíró, Jezs. 54 f. 11-55 f. 5, 
U hóid-hirdetés. Perek 5, szombat kimen: 
7. 30). — aug. 25. vasárnap — Áv 26, — 
aug, 26, hétfő — Áv 27, — aug. 27. kedd
— Áv 28, — aug. 28, szerda — Áv 29 (jóm 
kippur koton), — aug. 29, csütörtök — Áv 
30 [Ros-chódes 1. napja), — aug. 30, pén
tek — Elül 1 (Ros-chódes 2. napji. sófár- 
fúvás, szombat bejöv : 6.32)

— A budai hitközség közgyűlése. A 
budai izr. hitközség képviselőtestülete 
aug. 22-én, csütörtökön este fél 7 órakor 
a Zsigmond utcai tanácsteremben rend
kívüli közgyűlést tart, melyen a dr. 
Edelstein Bertalan főrabbi halálozásával 
megüresedett újlaki rabbiszék betöltése 
dolgában határoznak. Úgy értesülünk, 
hogy a közgyűlés az ösválasztóknak dr. 
Vidor Pál megválasztását fogja java
solni. Dr. Benoschofsky Imre rabbit ál
talános elismerést aratott Ielkészi mun
kájának méltánylásául a főrabbi-címmel 
tüntetik ki. Az elöljáróság továbbá a 
lágymányosi templom építése dolgában 
is javaslatot tesz a közgyűlésnek, amely 
előreláthatóan el fogja határozni az épí
tési munkálatok mielőbbi megkezdését.

— Iskola-adót vetnek ki az orthodo
xok is. A Pesti Izr. Hitközség példáján 
felbuzdulva, mint értesülünk, a Budapesti 
Orthodox Hitközség elöljárósága is fog
lalkozott legutóbb az iskola-adó kérdé
sével. Az elöljáróságban az az álláspont 
jutott érvényre, hogy az orthodox hit
község is kérelmezze a kultuszkormány
nál az iskola-adó kivetésének engedé
lyezését

— Az Alliance Israelite 75 éves. Az 
Alliance Israelite most ünnepelte 75 éves 
jubileumát. A párisi zsidó főtemplomban 
gyülekeztek a meghívottak az ünnepi 
istentiszteletre. Az első sorokban foglal
tak helyet Jean Marx, a francia külügy
minisztérium államtitkára, Canet, a fran
cia közoktatásügyi minisztérium állam
titkára. A párisi hitközség vezetősége 
Rotschild Eduard báró vezetésével tes
tületileg jelent meg. Jelen voltak to
vábbá 65 francia zsidó ititközség elnökei 
és rabbijai, a párisi rabbikar részéről: 

Ovadia, Wolfí és Lévy főrabbik, vala
mint az algíri, a strasbourgi, a nancy-i, 
a besanconi. a lyoni és a bordeauxi fő
rabbik és helyettes főrabbik. Belgiumból 
dr. Wiener országos főrabbi, or. Litt- 
mann zürichi, Poliakov genfi főrabbik, 
valamint a következő külföldi zsidó szer
vezetek képviselői: Jewislt Colonisation 
Assotiation, London: Őrt. Varsó: az ams- 
terdami, a tuniszi, a marokkói és a sza- 
loniki-i zsidóság kiküldöttei; végül jelen 
voltak az Allíancenek a világ minden ré
szében működő társegyesületei: Basel. 
Zürich, Strassburg. Szaloniki, Becs. Al
gírból. Julién Weill. Páris grandrabbija 
tartotta az ünnepi beszédet, melyben Is
ten áldását kérte az Alliance emberbaráti 
és humánus működésére, mellyel síkra- 
szál! az elnyomottakért és 48 iskolát tart 
fenn 12 országban 47.000 zsidó tanulóval.

— A párisi hercegérsek héber üdvöz
lete. Schreiber Akiba pozsonyi főrabbi 
latin nyelvű táviratban üdvözölte Ver- 
dier párisi hercegérseket, aki a prágai 
katolikus nagygyűlésen a zsidóság érde
kében felszólalt. Verdier szintén latin 
nyelven válaszolt, de sürgönyét ezekkel 
a 'héber szavakkal fejezte be: Venoszati 
salom beerec (békét hozok az ország
nak).

— Dreytus emlékiratai. Parisból je
lentik. hogy a nemrégiben elhunyt 
Dreyfus Alfréd ezredes fia. Pierre Drey- 
fus legközelebb kiadja atyjának emlék
iratait, valamint Zola, Clemenceau. Jau- 
tes és több más világhírű férfiú ismeret
len leveleit.

BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG
BUDAPEST, II, FŐ-UTCA 12. 1. 8.

1S2 sz.
1935.

MEGHÍVÓ
A Budai Izraelita Hitközség KÉPVI

SELŐTESTÜLETE 1935. évi augusz 
tus hó 22-én, csütörtökön este fél 
7 órakor III , Zsigmond occa 49. 
szén? alatti tanácstermében

RENDKÍVÜLI közgyűlést 
tart, melyre a képviselőtestület t. Tag
jait van szerencsénk meghívni

NAPIREND:
1. Javaslat a harmadik Ielkészi állás 

betöltésére.
2. Javaslat Dr. Benoschofsky Imre 

rabbi urnák „főrabbi címmel való 
felruházása iránt.

3. Jelentés a lágvmányos-ke’enföld 
templomépítésének ügyéről.

4. Esetleges indítványok.*
Budapest, 1935. augusztus 12.

Diósí Jenő s. k, Dr, Kriszháber Adolf s. k.
hitk. főjegyző hitk. elnök.

‘) C«ak azon indítványok tárgyalhatok, melyek 
a közgyűlés előtt 5 nappal bcadattak

— A „gerer" Palesztinában. Altér 
„gerer’- nagyrabbi, mint Varsóból jelen
tik, 6 heti gyógykúrára Marienbadba uta
zott. Onnan a Szentföldre zarándokol.

—A szatmári főrabbi Makón. Teitel- 
bauin Joel, a nagytekintélyű szatmári 
orth. főrabbi augusztus 2-án a makói 
orth. hitközség meghívására Makóra ér
kezett a szombati istentisztelet kere
tében mélyenszántó előadást tartott. A 
környékről, sőt a szomszédos területek
ről is sokan zarándokoltak el hozzá eb
ből az alkalomból.

— Tisó-böov a Siralmak Falánál. Tisó- 
böov napján, mint Jeruzsálemből jelentik, 
ezrek és ezrek zarándokoltak el a Siral
mak Falához, 'hogy gyászimákat mond
janak.

— Rabbiválasztás. A tiszaluci orth. 
izr. hitközség Lemberger Ernőt egyhan
gúlag főrabbijává választotta. A nagyte
hetségű főrabbit, aki a szerencsi főrabbi 
leányát jegyezte el, már legközelebb be
iktatják hivatalába.

— Deutschlander Sámuel halála. Dr. 
Deutschlander Sámuel, az Agudas Jisroel 
ügyvezetője és a <Keren Hatóra vezetője 
47 éves korában elhunyt Wienben. Nagy
hírű orthodox zsidó pedagógus volt, aki 
a vallásos nevelés terén különböző or
szágokban működött nagy sikerrel. Mint
egy 15 évvel ezelőtt a nemrégiben el
hunyt Schenierer Sára asszonnyal együtt 
ö alapította meg a Beth Jakob-tanítónő- 
képzö iskolát, mely neki köszönheti fel
virágzását. Mint Goethe-kutató is je
lentős érdemeket szerzett.

— Ki lesz Sacerdoti utóda? Dr. Sa- 
cerdoti Angelo, a hírneves római főrabbi 
székét még mindig nem tudták betölteni. 
Legutóbb Prato Dávid tanárral, az 
alexandriai főrabbival folytattak ezirány- 
ban tárgyalásokat, de a megbeszélések 
nem vezettek eredményre.

— Halálozás. Benoschofsky Henrik a 
..Pesti Hírlap'- kiadóhivatalának tisztvi
selője aug. 9-én Budapesten elhuny-. 
Aug. 11-én temették nagy részvét mel
lett a farkasréti zsidó temetőbe. Dr. Be
noschofsky Imre, a budai hitközség nagy
tehetségű papja édesatyját siratja a meg
boldogultban.

— Bialik síremléke. Július 30-án, Bi- 
alik tmetésénck évfordulóján avatták fel 
a tel-avivi temetőben síremlékét. Hatal
mas emlékmű, amelyet palesztinai kőzet
ből véstek. A síremléken semmi dicséret, 
pusztán a nagy költő száraz adatai: 
neve, születésének és halálának napja.

— Haiia forgalma emekedik. Mint ér
tesülünk. Haifa forgalma bámulatosan fel
lendült. A környékről naponta mintegy 
200 autóbusz érkezik s ezért a városi 
elöljáróság két autóbusz állomást építtet 
8.000 font költséggel.
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Átfestették 
a templomunkat . . .

Fala vályog, nem büszke márvány: 
Eseti-gerincű templom, árván,
Magába’ állt a falu végén,
Évek pjorába rejtve, békén ...

Avult zsindelytető alatt: 
í ’ihart-látott, csupasz falak,
Körül, a szűk kis udvaron 
Megtenyészett a ditdva, gyom ...

Kívül viselt, ütött-kopott, — 
Belül tündér-láng lobogott...
Kívül a vakolat lehullt, —
De bent az álmok fénye gyűli! ..

Hazulról elkerültem én,
Sok templomba beültem én...
Bár mind pompát, meg díszt kínál:
Egy sem szebb az otthoninál. . .

Ha utam hazavezetett,
Ügy elfogott a szeretet. ..
Ó. reg látott kedves rokon:
Örültem a vén templomon ...

S hogy hazatértem, egyszer ám:
Mi ez.'. .. Uj templom néz le rám? . ■ ■ 
. I födele jó új cserép,
Ereszén nem fészkel veréb ...

Kívül minden oly szép sima.. .
De, lám, ahogy benéztem én: 
Ereztem, benn fakóbb a fény, 
fis halkabbra vált az írna!...

Barát Endre

— Vidéki szülök figyelmébe. A Magyar 
izr. Nóegyletek Országos Szövetsége el
helyez otthonában vidéki úrileányokat, 
kik Pesten végzik tanulmányaikat, vagy 
esetleg ipari szakképzést akarnak nyerni. 
Az ellátás szigorúan rituális, havi díja 
60 pengő. Bővebb felvilágosítást nyűit 
az iroda: Budapest, VIL, Sip utca 12. sz. 
Tel.: 41—9—19.

— Barmicva. A székesfehérvári zsina
gógában julius 13-án a szombati muszaf- 
ima keretében avatták íel dr. Goldziher 
Károly tanár 13 éves Sándor fiát, a nagy 
Goldziher Ignác unokáját, a család és a 
székesfehérvári zsidóság előkelőségeinek 
jelenlétében a zsidó élet közösségébe.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület első nyaraló gyermekcsoport
jai, 307 gyermek julius 29-én érkeztek 
vissza Balatonboglárról és Diósjenőröl. 
A gyermekek egészségi állapota az üdü
lés volt és testsúlyban áí-

2 3 kg-ot gyarapodtak. A második 
csoportok julius 31-én és augusztus 1-én 
indíttattak útnak és pedig 135 fiú Bala- 
tonboglárra és 159 leány Diósjcnőre, úgy 
hogy a nyár folyamán 601 gyermeket 
nyaraltat az egyesület.

— Templomavatás. A budapesti aut. 
orth. izr. hitközség budai területen lakó 
tagjai részére II., Margit-körut 7. sz. a. 
(Mecset-utcai bejárattal) uj templomot 
rendezett be, amely aug. 9-cn ünnepélye
sen átadatott rendeltetésének. A nér tó
mid meggyújtása után Grosz J, József 
rabbi mondott avató beszédet. Azon re
ményének adott kifejezést, hogy az uj 
templom a budai brtliodoxok összetartá
sát szorosabbra fogja fűzni, a vallási ér. 
ziilctct megszilárdítja és az orth. szelle
met fcj'esztcni fogja. Illőnek tartja, hogy 
az eddigi ót éven át használt regi temp
lomtól méltó módon vegyenek búcsút 
és e'alkalommal fogja kifejteni az irányt, 
amelyet a tagok feladataik mcgva'ósitás.i 
érdekében követni tartoznak. A túb.súfolt 
templom látogatói ’a beszéd befejeztével 
rncli gén üdvözölték papinkat. A felava
tási ünnepélyen óbudai Freudiger Ábra
hám hitközségi elnök a kultuszügyosz- 
tá'v gondnokai: Taubcr Mihállyal és 
Weisz Mórral képviseltette magát. Az ün
nepélyen megjelentek a budai hitk. tagok 
te! les számban, továbbá számos választ
mányi és képviselőtestületi tag. Az isten- 
Fsztel.t liturgiái részét Horovitz kántor 
látta <■’. A felavatási ünnepély megrende
zése’ körül Ács Mihály, Friedmann Fri
gyes és Weisz Joir újonnan mcgválasz- 
úitl gaboiin kiváló érdemeket szereztek.

- A Mátyásföldi Izr. NöegyCsiilet jú
lius 13-án rendkívül sikerült mulatságot 
rendezett Guttmann Emilné elnökasszony, 
Szekeres Jenő hitközségi elnök és Götzl 
Lipót chevra-elnők irányításával. Több 
neves fővárosi művész szerepelt a mű
soron, köztük Beregi Oszkár, a Bársony- 
Da.ibnkát pár. Gere Lola, Kőszegi Teréz 
és Latirisin Lajos. Nagy sikere volt Sze
keres Györgyike művészi táncának is. 
Aug. 13-án mesedélutánt rendezett a Nő
egylet a Mátyásföldön és környékén nya
raló gyermekek szórakoztatására. Osz
kár bácsi meséit a gyermeksereg nagy 
élvezettel hallgatta. Guttmann Emilné el
nöknő ez alkalomból a Nöegylet jóté
kony céljaira rendkívül látogatott uzson
nát rendezett.

Iaz én zsidóságom!
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A Minosz
mint a magyar zsidónők táborának kép
viselője, állandó kapcsolatot tart fenn a 
külföld legkülönbözőbb országaiban mű
ködő nőszövetségekkel.

Az utóbbi időben igen sűrű levélvál
tás folyik az angol és amerikai zsidó nő
szövetségekkel, mert mindig több és több 
azoknak a magyar zsidó leányoknak a 
száma, kik külföldre kerülnek és ott ke
resnek elhelyezkedést. Ha valami baj, 
vagy családi vonatkozású bonyodalom 
áll elő, átírnak a Minosz-hoz. kinek eddig 
kivétel nélkül sikerült az illető hozzátar
tozóiról minden kívánt adatot felderíteni 
és a legbonyolultabb ügyeket is mind
két fél megelégedésére lebonyolítani..

Most egy újabb esettel fordultak a Mi- 
nosz-hoz. Minthogy azonban a jelenleg 
New-Yorkban időző — édesanyjához. El- 
liriába (Oltio államban) igyekvő—Kőim 
(Politzcr) Hclén, édesapját kérik 
felkeresni és róla csak annyit tudtak 
írni, hogy Kohn Arthnr a neve, kényte
len a Minosz hírlap útján a hittestvérek
hez ebben az ügyben fordulni.

A Budapesten bejegyzett 4 Kohn 
Arthnr nevű egyénnél történt megkere
sés nem járt a kívánt eredménnyel; kéri 
tehát a Minosz lapunk útján mindazokat, 
kik egy Kohn Arthnr nevű urat, vagy 
Kohn (Politzer) nevű rokoncsaládokat 
ismer, legyen szíves a Minosz központi 
irodájával ezeknek címeit közölni.

Cím: Magyar Izr. Nőegyletek Orsz. 
Szövetsége, Budapest. VIL. Sip utca 12. 
Telefon: 41-9-19.

— A zsidók helyzete Afganisztánban. 
A bombayi afgán konzul nemrégiben 
megcáfolta azokat a híreket, mintha a 
zsidók kedvezőtlen elbánásban részesül
nének az afgán kormány részéről. Ezzel 
szemben Bombayban Afgániából érkezett 
zsidó menekültek rendkívül veszélyesnek 
mondják az ottani zsidók helyzetét.

Zsidók és a hadkötelezettség.
A hadügyminisztérium legújabb ren

deleté szerint zsidók, csak oly szemé
lyek. kiknek nagyszülei közül legalább 
három zsidó volt, nem vehetők fel a 
hadseregbe. Ily személyek a második 
póttartalékba veendők fel. Félzsidók 
(kiknek csak két nagyszülője volt zsidó) 
kérhetik az aktiv seregbe való felvéte
lüket. Sorozás alá kerülnek azonban az 
összes hadköteles férfiak, tehát a zsidók 
is: ami mindenesetre arra mutat, hogy a 
zsidók állampolgári egyenlőségét ugyan 
nem ismerik el s békében nem számíta
nak katonai szolgálatukra sem. azonban 
háború esetén megengedik nekik, hogy 
életüket feláldozzák.
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A zsidó ifjúság problémája
Hozzászólások Dr. Dénes Lajos főigazgató cikkéhez

v.
Fried Ignácz, a Mikéfe végrehajtó 

bizottságának elnöke: 
„Gazdasági iskolát a Winterberg-féle atkári 

földek átvételével!“
Az ifjúság problémája a kenyér. A 

kenyér, amely nincs és amelynek meg
szerzése szinte leküzdhetetlen akadályba 
ütközik. Mi itt a teendő? — Negatívumon 
kezdem. Ennek a feladatnak a lehetöle- 
ges megoldásánál zárjunk ki egészen 
mindennemű politikát. A zsidóság, m'nt 
ilyen — nem az egyéneket értem — ne 
politizáljon. A szétszóródettságunkban 
évszázadok óta a leghelyesebb volt a 
semlegesség, különben mindig valami ly 
hatalomba ütközve, ő szenvedett.

A nemesebb értelemben vett eszményi 
és anyagi kenyér megszerzése elsősor
ban pénzkérdés, amelyből azonban ne
künk csak filléreink vannak, ez az oka 
annak, hogy a segítés módját is ehhez 
alkalmaztuk.

Miként a fecske kicsiny csőrében 
hordja össze a fészkéhez szükséges anya
got, úgy nekünk is úgystó'ván porsze- 
menkint kell összehordini a gondolato
kat és eszközöket, hogy azokat a szere
tet fenntartó erejével egymás meló 
rakva, nyújthassunk segítséget hitsorso- 
sa luknak.

Az ifjúság megélhetésének problé
mája a munka. A munka okszerű végzé
sének megtanulása, munkahely megszer
zése, nyersanyag előállítási áron való 
megszerzése és a munka gyümölcsének 
értékesítése. — Részletezve: az iparos 
osztálynál az első nem ütközik akadályba. 
A továbbiakra nézve, egy az Orsz. Izr. 
Iroda irányítása és erkölcsi felelőssége 
alatt működő hangsúlyozottan altruista 
alapon álló szövetkezet megszervezését 
találom szükségesnek.

A szövetkezetek túlzott protegáiasa 
vette ki sokszor zsidó szájából a kenye
ret. Ugyanazon eszközzel kell azt visz-

Olaszországban töltött tanulmányi 
időm után, itthon 

tanitványoiicat vállalok 
minden fokon, nyelvleckéket adok.

SCHEIBER LIPÓT
orvostanhallgató

Cím : VIII. Kun-utca 12. III. em. 27. 

szaszerezniink. Igaztalanságok és szemé
lyes ambíciók kizárhatóságáról és fedhe
tetlen gondolkozású ellenőrző szerv gon
doskodnék.

A mezőgazdaságnál esetleg a Mikéfe 
szellemi vezetése alatt létesítendő fél 
éves téli, — vágj' kombinált két éves (2) 
tanfolyam —, amelyből később a gazda
sági iskola fejlődnék. Mielőbbi felállítá
sát találom szükségesnek összccsatolva a

VI.
Gerő Ödön író, a budai hitközség elöljárója: 
„Befolyásos zsidók sem zárkóznak el az intéz

ményes antiszemitizmus érvényesítésétől...“
Szerkesztő Uram meginvitált a zsidó 

ifjúság problémáját tárgyaló ankétra. Kö
szönöm a megtisztelő felhívást, szeretnék 
valamelj'est megfelelni neki, a sok elmé
leti elgondolást valami praktikus tanács
csal tarkítani. Az embernek bölcsnek 
kellene lennie, hogj' teóriát és prakszist 
racionálisan összeegyeztethessen. De a 
kettő ennek a problémának területén 
olyan messzire jutott egymástól, hogy 
már nem boronálja őket össze sem az 
éleselméjűség, sem a bölcseség. Talán 
csak az ötletesség tudna megbirkózni az 
összeegyeztetéssel. Valami hirtelen, vá
ratlanul támadó ötlet. Valami, amit Witz- 
nck neveznek. Valami játékos, rejtekböl 
kipattanó, elképzeléstől és engondolástól 
független ötlet. De az ilyenre nem lehet 
készülődni.

A Goldmark-terem szónokai egyet 
sem termeltek. Eddig csak Dénes Lajos 
eszmélt rá mcgoldásfélére. Amikor azt 
mondta, hogy szálljon le az ifjúság a 
kulturrcform paripájáról s keresse a gya- 
logutat a megélhetés lehetőségei felé. 
Egyelőre elhelyezkedésnek kérdése az 
az ifjúsági probléma. Hogyan helyezked
hessenek el a fiatalok, hogy megélhes
senek. Nem is ifjúsági, hanem ifjak pro
blémájáról van szó. Az ifjúság ma nem 
élhet legfőbb jogával és kötelességével, 
a lelkességgel, az ifjak élete ma csupa 
aggodalmas deliberáció. Életkövetelés és 
megalkuvásra való hajlandóság. Akaró- 

Wintcrberg-féle atkári földek átvételével. 
Az itteni hiányzó épületek és instruktió 
megszerzését adakozás útján remélem 
megszerezni olyformán, hogy az adako
zók a megfelelő terület névleges — nem 
tényleges — tulajdonosai lennének.

Nem térhetek ki részletekre e cikk 
keretében. Az első lépés volna, ha hit
községeink illusztris elnökei, feledve a 
múlt hibáiból szenvedett sebeket kibékül
nének és becses, értékes energiájukat kéz 
kézben ezen és ehhez hasonló problémák 
megoldására fordítanák. Milyen áldás fa
kadna ebből Izráelre. Idővel talán az or- 
thodoxiát is meglehetne nyerni vallási 
meggyőződésének tiszteletben tartása 
mellett, az egész zsidóságot egyformán 
érdeklő ezen eszméknek.

zás és félelem. Virágzás pusztító fagyban. 
Hogyan lehetne megküzdeni vele? Ez az 
ifjak problémája, az életben elhelyezke
désé. Egyelőre nem az ifjak lelkessége, 
hanem az ifjak megléhetése a gondunk. 
Nekünk is fáj, hogy az a lelkesség nem 
érvényesülhet ez az „ifjúsági probléma” 
a mi problémánk is. A jók, az emberiség
ben bizakodók problémája.

De most a fiaink megélhetéséről van 
szó. Erről a praktikus-szükségességről, 
erről a szociális követelésről. Dénes La
josnak igaza van, amikor a zsidó fiatal
ságot kioktatja, hogy ne akarjon most 
zsidó reformnemzedék lenni, amelj’ jóvá 
akarja tenni az öregek mulasztásait kul
turális, hitéleti, pedagógiai és erkölcsi 
téren, hanem segítsen nekünk keresni 
megélhetési lehetőségeket. Abban a fia
taloknak igazuk van, hogy tulajdonkép 
nekünk kell őket ebben segíteni. Hiszen 
mi öregek vagyunk részesei, annyira 
amennyire, a politikai kérdések intézésé-

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

diétás koszt minden Edében.
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenheti idegeit friss erőt merit 

a KRAUSZ PENZIÓBAN
Budapest, I., Torbágyi-ut lta. szám.

Telefon: 65-2-75. 
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nek, vagyunk részesei, a gazdasági tevé
kenységnek. nekünk van valamelyes mér
tékig módunk hozzá, hogy ezeken a te
reken úgy. hagyó befolyásoljuk a fiatal
ságunk elhelyezését. Az öregek azt 
mondhatják, hogy a gazdaságnak, a po
litikának ennyit-anny.it érünk, ennyit- 
■innyit kell értük áldoznunk, ennyivel- 
annyival kell a lepergetésükhöz hozzájá
rulnunk, kérünk érte valamicske igazsá
gosságot és méltányosságot. Milyen nagy 
dolog volna ennek az igazságnak és mél
tányosságnak érvényesülése akár a — 
numerus clausns arányában.

Igaz, hogy a fiatalok problémája nem 
csak zsidó probléma, de még igazabb, 
hogy a zsidó fiatalok problémája jelleg
zetes zsidó probléma. A fiataloknak álta
lában nehézségekkel kell megküzdeni, a 
zsidó fiataloknak lehetetlenségekkel. Ma
holnap az életpályák egész sorát zárják 
cl előlük tilalomfákkal és e korlátok állí
tásában részt vesz opportunusan a befo- 
yásos befolyásolt zsidóság. Hihetetlen, 
mégis úgy van. hogy zsidók ott. ahol 
tőlük függnek elhelyezési lehetőségek, az 
elhelyezést keresők zsidóságán — meg
ütköznek. Mikor nem zsidó és zsidó egy
aránt nem alkalmaz zsidót, a zsidó fiata
lok megélhetése nagyon is keserves 
probléma. Az intézményes antiszemitiz
mus érvényesítésétől befolyásos zsidók 
nem zárkóznak el. a nem intézményes 
periig zsidók részvétele nélkül is végze
tesen virulva érvényesül.

Hogy milyen életpályára menjen a 
zsidó fiatalság? Ki tudja, miiyen lesz a 
világ, mire az életpályára készülődő fia
talság kilép az életbe? Bizony nem lehet 
a pályakeresés kérdését incidentaliter el
intézni. Ma ez a lehetőség, holnap már 
más a lehetetlenség. Hogy milyen iskolá
kat állítson, látogasson a zsidóság? Van 
egy iskola, melynek évezredeken át volt 
a tanítványa. A keserves megpróbáltatá
sok és küzdelmek iskolája. A meghú- 
nyászkodónak csúfolt zsidóság ebben az 
iskolában tanulta az önállóságot Az 
önállóság minden erényét és hibáját. Ez
után is ebbe az iskolába kell járnia a 
problémája megoldását sürgető zsidó fia- 

lságnak. Az életküzdelem keserves is
kolájába.

Mindez pedig nem felelet a tisztelt 
Szerkesztő Uram rendezte ankétben föl
vetett kérdésekre. És merő teorizálás, 
pedig soraim bevezetésében a teória és 
praxis racionális összeegyeztetését vagy 
valami gyökértelen, de gyümölcsöző öt
letet szorgalmaztam. Az ankét többi 
résztvevőiétől várom. A budai zsidó hit- 
község állást, : zást, munkaalkal
mat közvetítő, kikutató intézményt szer
vezett. Maga a fiatalság intézi. Talán 
eredményesen. Más hitközségek is pró

bálkozzanak meg vele. És más hitközsé- 
gekben is igyekezzenek a politikai és 
gazdasági téren befolyásosak méltányos
ságot kieszközölni megélhetést kereső 
fiatal hittestvéreinknek. A problémát ke
servesen megnehezíti az, hogy nemcsak 
fiatal hittestvérek keresik ezt a megélhe
tést. A fiatalok problémája megtoldódott 
az öregek problémájával. Azokéval, akik 
előtt már remények, lehetőségek, a jö
vendő csodáinak képei sem lebegnek. És 
megnehezíti a problémát az is, hogy szer
ves része a világválságnak. Hanem azért 
a keresők zsidósága legalább zsidók előtt 
ne legyen tehertétel.

Reflexió
egy nyílt tevéire

Olvastam Schwarcz Samu kclcnföld- 
lágymányosi körzeti elnök úrnak a lágy
mányosi templom építése dolgában a 
hívekhez intézett nyilt levelét. Hosszú 
évek óta ismerem az elnök urat és sze
mélye iránt a legnagyobb tisztelettel vi
tetem. Bizonyítéka ennek az évekkel ez
előtt egy lágymányosi „solós szöüdausz” 
alkalmával elmondott és sokak előtt ta
lán még ma is emlékeztes ,.áttó echod" 
textust! beszédem, melyben éppen 
Schwarcz Samura célozva mondottam: 
kár. hogy csak egy van belőle, mert ha 
legalább 10 Schwarcz Samunk lenne, 
sok minden máskép lehetne.

Ennek a nyilvánvaló megbecsülésem
nek ellenére még sem hallgathatom el a 
nyilt levél olvasása során önkéntelenül 
támadt gondolataimat. Mindenekelőtt 
nem hallgathatom cl azt a felfogásomat, 
hogy semmiképpen sem helyeselhetem, 
ha valamely intézmény éléit álló elöljá
róink hatalomra jutván azzal akarják ki
emelni rátermettségüket, hogy az elődök 
munkáját fitymálják és minden hibát, 
amely talán nem is az elődök mulasztása 
volt, hanem a viszonyok konjunkturális 
alakulásának tudható be. az ö bűnükül 
rónak fel. A kultuszminisztérium valami
kor lebontatta a régi Nemzeti Színházat, 
abban a felfogásban, hogy már nem elé
gíti ki a székesfőváros jogos kultúrigé- 
nyeit és másikat akart helyébe emelni.

3 sző csupAh
SÍRKŐ LÖWYhél BUDÁN
II FÖ UCCA 79. TELEFON: 51-5-81. 

KÜLÖN NAGY LERAKAT
ALKALMI VÉTELEKBŐL

LEGOLCSÓBB ÁRON

Sajnos, a közbejött viszonyok lelietet- 
lenné tették a tervbevett új Nemzeti 
Színház, felépítését és még ma is a régi 
Népszínházban játszanak színészeink. 
Melyik józanul ítélő embernek jutna 
eszébe ezért felelőssé tenni akár a régi, 
akár az új kultuszminisztert?!

Megengedem, lőhetett volna kedve
zőbb viszonyok között is építeni a lágy
mányosi tmplomot. Igen, de ki tudta ezt 
akkor? fis szabad-e meggyanúsítani a 
mai elöljáróságot a porhintés szándéká
val? Ilyenkor az lenne pont a lágymá
nyosi elnök úrnak kötelessége, hogy tá
mogassa a lágymányosi hívek felé nyúló 
segítőkezet, de nem gáncsot vetni a se
gítő jóakaratnak.

Arról meg nem is szólok, hogy még 
ezt az esetet is ürügyül szeretnék fel
használni a fúzió összctákolsáára. Vélet
lenül belepillanthattam e héten az egyik 
pesti templomkörzet számadásaiba: még 
a portörlőt, a kiégett villanykörtét és a 
doboz gyufát is a hitközség központjától 
kell instanciázni. Hát ezután vágyakoz
nak olyan nagyon a budai fúziósok? 
Ezért igyekeznek éket verni budai és bu
dai testvér közé még a templomépítés 
kérdésében is. amelynek pedig még szo
rosabbra kellene forrasztania a lágymá
nyosi híveket a budai elöljárósággal?!

Bármennyire is becsülöm a lágymá
nyosi elnök urat, remélem, hogy a budai 
elöljáróság nem engedi magát cltérittetni 
útjáról, nem engedi magát clkcdvetlenít- 
tetni és nem teszi meg annak a néhány 
szál fúziósnak azt a szívességet, hogy 
beüljenek a mai elöljáróság helyébe és 
a történelem ítélöszéke előtt felmentésre 
soha nem számíthatva, szállítsák Budát 
— a budai hitközség tagjainak szinte egy
séges tiltakozásával szemben — a pesti 
hitközség korlátlan uralomra vágyó ve
zetőinek ...

Löwy Józsefi
a budai izr. hitk. képviselőtestületének 

tagja.

Egyeílen nyugodt napja
sem volt a németországi zsidóságnak 
azóta, hogy az új> rezsim beköszöntött. 
Xagybriltana egyik legtekintélyesebb új
ságja. a ..Manchester Guardian“ állapija 
meg ezt vezércikkében. A’'and'> vesz-<1 - 
lemként festik a német nép ele a zsidósá
got. amely immár két eve moccani sem 
mi r a folytonos üldöztetések közben. 
< Ivek a dicsőség, övék a hatalom és mé- 
gs az üldözöttektől fél a le’kiismeretiik. 
Az üldözött zsidóktól akikről a s,Man
chester Guard:an‘’ mélységes részvéttel 
á lapit a meg, bog}- két év óta nem vo’t 
egyetlenegy éjszakájuké .amikor nyugod
tan hajthatták volna fejüket pihenőre...

anny.it


Szimche Ruben Goldmark
— Emlékezés nagyapámra —
Irta: Kecskeméti Jozefa

Már régen szerettem volna megcá
folni azt a tévhitet, mintha az én drága 
nagyapám, Szimche Ruben Goldmark 
olyan egyszerű, tudatlan kis falusi kántor 
lett volna. Mindig fájt a szivem, ha az 
újságokban világhírű zeneszerző nagy
bátyámmal, Goldmark Károllyal kapcso
latban kicsinyeitek nagyapámat.

Ruben Goldmark Lublinban született. 
Jómódú selyemkereskedö fia volt. Elvé
gezte a jogot, ügyvéd akart lenni, de 
Lengyelországban már 19-ik század ele
jén volt numerus clausus, nem engedték 
meg a zsidóknak az ügyvédi gyakorlatot. 
Mit volt mit tennie, beállt kereskedőnek 
az édesapjához. Fiatalon megnősült. Fe
leségül vette egy udvari ékszerész leá
nyát, akitől Goldmark József, a híres 
wieni orvos, az „Allgemeine Kranken- 
haus” főorvosa, osztrák képviselő szüle
tett. Mikor felajánlották fiának a minisz
teri tárcát azzal a kikötéssel, hogy térjen 
át a katholikus hitre, édesapját, a célemi 
zsidó kántort bízták meg, hogy e hírt 
fiának megvigye. Goldmark József így 
szólt: „Apám, ha más jönne ilyen aján
lattal, legurítanám a lépcsőn.’1 Mire az 
apa így válaszolt: „Fiam, nem csalódtam 
benned.”

Mikor felesége, József anyja meghalt, 
nem is akart tovább Lublinban maradni. 
Politikailag is nézeteltérései voltak, 
ezért kezébe vette a vándorbotot, átjött 
a határon, Magyarországra emigrált. Fa- 
luról-falura, városról-városra ment, hogy 
valahol megtelepedjék. Egyizben Veszp
rém megyében Pápára vetődött, ahol 
megismerkedett egy Krausz Mária nevű 
szép leánnyal. Az ismerkedésből házas
ság lett, mert apósa felismerte benne az 
értékes ifjút, kinek műveltsége mellett 
gyönyörű bársonyos hangja volt és a 
régi szép héber melódiákat újakkal gya
rapítva, nagy élvezetet keltve adta elő. 
Ezidöben lett a keszthelyi 'hitközség kán
tora, ahol rövidesen megszületett Károly 
fia, a Sába királynője szerzője. Ott szü
letett még egy kisleány, a későbbi Fried
mann pesti főkántor felesége.

Károly 4 éves volt, mikor atyja keszt
helyi állását felcserélte a célemi (a mai 
németkeresztúri) kántori állással. Ott fej
lődött ifjúvá Károly. Ott születtek többi 
kis testvérei, összesen nyolcán voltak 
és nem huszonegyen, mint azt sok lap 
írta róla. Öt fiú és három leány.

Ott, a sopronmegyei kisközségben 
bontakozott ki Károly zenei zsenije. Kis 
fiúcska volt, mikor egyizben elkérte édes
anyjától az összes üvegpoharakat. Meg

töltötte különböző magasságban vízzel 
és kis pálcikával ütögetve a legkülönbö
zőbb melódiákat csalta ki a poharak 
csengéséből. Máskor elbarangolt a me
zőre, erdőbe, leste a csermely csobogá
sát, figyelte a madarak énekét.

Hazatérve azután dalba önté a hallot
takat.

Nagyapám korán felismerte Károly 
íifának zenei tehetségét és azt, áldozato
kat nem kímélve, minden erejével támo
gatta. Először Sopronba, majd Becsbe 
küldte zenei tanulmányainak fejlesztésre. 
Édesanyám többször beszélte, hogy egész 
kántori fizetését Károly fiának küldte, 
hogy tanulmányait folytathassa, nem tö
rődve azzal, hogy gyermekeivel miből 
fognak otthon megélni.

Rubin Goldmark gyermekeit alig já
ratta iskolába, mert a falusi iskolákban 
egészen kezdetleges volt a tanítás. Ezért 
egyedül foglalkozott gyermekeivel, ö 
avatta be őket az elemi iskola tananya
gába és útravalót adott mindannyinak a 
magasabb művelődés tudományához is.

Mert Szimche Ruben Goldmark az 
egyszerű falusi kántor nemcsak a héber 
tudásban, hanem a melódiák labirintusá
ban, de a legmagasabb klasszikus iroda
lomban, természettudományi tárgyakban 
is otthon volt. Olyan szellemben nevelte 
gyermekeit, hogy mindannyiuk derék, 
művelt emberekké lettek. Mindnyájuknak 
azonban a zene volt legnagyobb gyönyö
rűsége, mert édesapjuk oltotta beléjük a 
dal, a zene iránti nagy szeretetet.

Sokat, nagyon sokat tudnék még be
szélni az én drága nagyapámról, kit én 
sohasem láttom és mégis jól ismerem. 
Ismerem úgy, mintha naponta érintkez
tem volna vele mert boldogult édesanyám 
(Gcldmark Károly testvérhúga) gyermek
koromban tündérmesék helyett édesapjá
ról beszélt. Az édesapjáról, a kiváló, 
fenköltlelkű emberről, a nagyszerű, ön
megtagad óapáról, az izig-vérig muzsikus
ról és az ö végtelen zeneimádatáról. És 
mégsem adatott meg néki, hogy megérje 
fia beérkezését, a „Sába királynője’1 pre
mierjét. Meghalt 1868-ban, 76 éves korá
ban. Budapesten, a régi Kerepesi-teme- 
töbén temették el. Mielőtt azonban e te
metőt felhantolták, Károly fia átvitette 
holttestét a mai rákoskeresztúri új sír
kertbe. Ott alussza örök álmát az egy
kori zsidó kántor, aki nem hajlott hátú, 
sem egyszerű tudatlan ember, hanem erő
teljes. a mai szemmel nézve is modern, 
művelt, finomlelkü egyéniség volt.

Ilyen ember volt Goldmark Károly 
apja, az én drága jó nagyapám.
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Bálványt ne készíts
A kocki rabbi tanítványai arról be

szélgettek egymással, miért szól úgy az 
írás: „Óvakodjatok, nehogy elfelejtsé
tek az Örökkévaló, a ti Istenetek szö
vetségét, melyet kötött veletek és ké
szítenétek magatoknak faragot képet, 
bárminek az alakját, amit az Örökké
való a te Istened parancsolt neked” és 
nem úgy, amint az értelem követeli: 
„amit az Örökkévaló a te Istened eltil
tott neked". A caddik, aki odahallgatott, 
beleszólt a beszélgetésbe?’ A tóra arra 
int minket,” mondotta, „hogy semminő 
dologból, amelyet az Örökkévaló, a mi 
Istenünk nekünk parancsolt, bálványt ne 
készítsiink magúnknak.”

Hogyan kell tanulni
A tanítványok megkérdezték Rabbi 

Baruchot:
„Miképpen búvárkodhat valaki ele

gendőképen a talmudban? Itt írva van: 
Abaji ezt mondta, Raba amazt mondtál 
Ügy tetszik, mintha Abaji egyik vi
lágból való volna, Raba meg ű másik
ból. Hogyan tehesse magáévá és tanulja 
valaki mindakettőt egyszerre?”

A caddik ezt a feleletet adta:
„Aki magáévá akarja tenni Abaji 

szavait, kösse a lelkét Abaji lelkéliez, 
akkor a szavakat igazában úgy meg 
fogja tanulni, amint azokat Abaji maga 
mondta. És ha aztán Raba szavait 
akarja magáévá tenni, kösse lelket 
Rába leikéhez. így értendő az, amit a 
talmud mond: „Ha valaki egy szót a 
kimondója nevében ejt ki, akkor annak 
ajkai szóra nyílnak a sírban. Mint a 
holt mesternek ajkai, úgy nyílnak szóra 
az ö ajkai.”

„Menj él országodból”

Rabbi Szuszja ezt tanította:
Az Örökkévaló monda Abrahámnak: 

„Menj el országodból, ■szülőföldedről és 
atyád házából azon országba, melyet én 
neked mutatok?’ Isten így szól az em
berhez: Mindenekelőtt menj cl orszá
godból — a zavarosságból, amelyet te- 
magad okoztál magadnak. Azután szü
lőföldedről, a zavarosságból, melyet 
anyád okozott neked. Majd apád há
zából — a zavarosságból, melyet apául 
okozott neked. Akkor azután eljuthatsz 
az országba, melyet neked mutatni fo
gok.
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De csak Ptolemaisjg jutott cl.
Ez a városka Gahlca határszélén tik

szik, végeláthatatlan mező szélén, amv’yet 
hatvan stádium messzeségben óriási he
gyek környékeznek.

Itt fogadta Petroniust a tiltakozó kül
döttség.

_  Ne vidd a szobrokat Jeruzsálembe! 
_  zendült föl a fohász sok ezer torokból 
az ég felé.

Ilyen hatalmas küldöttséget azóta sem 
látott a világ. Majdnem százezernyi főnyi 
tömeg, nő, aggastyánok és sirdogáló gyer
mekek, szinte feketéUett tőlük a mező a 
ködbevesző Carmelig.

Megindultál: a tárgyalások. A római 
először szép szavakkal akart hatni a tö
megre. Nem bírt velük.

— Szóval ti harcolni akartok a csá
szár ellen? — kiáltott föl türelmét vesztve.

— Mi a császárért és a római népért 
mindennap áldozatokat mutatunk be. De 
ha a templomba akarjátok bevinni a fa
ragott képeket, akkor előbb öidöss.tek le 
bennünket asszonyostól. gyerm k.stől 
együtt.

Az alkudozásoknak nem tudott végük 
szakadni. Majdnem ötven napig tartottak 
Pctronius aggódva eszmélt rá, hogy köz
ben megállóit a mezei munka is. Ebb.n 
az, évben nem fog tudni gabonát küldeni 
Rómába.

Végül is engedett.
— Ha teljesíteni a parancsot, akkor 

meg kel' ölnöm benneteket, — ha nem tel
jesítem, engem ölet meg a császár. De 
inkább egy ember haljon meg, mint száz
ezer, — jelentette ki filozófus nyuga
lommal.

Visszavezényeltc a légiót, _  és jelcn-
tcst küldött Rómába. Caligula éktelen 
haragra gerjedt cs levelében halálai fe
nyegette meg a főkormányzót. De mire a 
I; vele megérkezett Antióchiába. akkor a 
Latal császár már maga is halott volt 
Keres nevű testőrtisztje ölte meg, több 
Cinkostársává!, kora reggeli órákban 
amikor a császár épen a színházba ké
szült. Annyira elvakult dühvei estek rá. 
hogy a császár holtteste szinte fék, téllett 
a kesszúrásoktól.

Kaligula utóda a fékegyelmü Clati- 
dius már inkább zsidóbarát volt. El volt 

a zsidóknak, már Heréd s 
- úiíppéi miatt is, aki közvetítő gyanánt 
jeirt el a szenátusnál, hogy császárrá 
va:o m gválasztását elismerjék Mégis 
az uralkodása, idején történt a borzalmas 
Szerencseden ség a jeruzsálemi templom
ban. Húsvéti ünnepek voltak és a temp- 
!• ni zsúfolva vo’t áhítatos hívőkkel, akik 
magukkal , hozták áldozatul a hibátlan 
gyéves hím-bárányt. Egy római kohorsz 
/“igáltat'tí díszőrséget a templom kö

rűi. Egyik őrt?d <> katona — talán része
gen —- leírhatathnu! otromba tréfát en
gedett meg magának a zsidók rovására. 
Egetverő megbotránkozás támadt. A ka
rmukat a tömeg kövekkel dobálta. Cuma- 
nus, a jeruzsálemi helyőrség parancs- 

hel ítsa r nd< t. na
gyobb katonai csapatot vezényelt ki. fu
tólépésből érkeztek meg a római niani- 

puluszok és elfoglalták a templom elő
csarnokait. Benn a templpmb.an rettentő 
riadalom támadt. A tömeg ezrével ro
hanta meg a kijáratokat, menekülésre

mint öt-gondolva. A tolongásban több 
ezer embert halálra tapostak.

Másnap gyászt öltött egész 
lem.

Közben nőtt és gerjedt az 
lenség a római elnyomással szemben. Vi
déken szabadcsapatok alakultak, a he
gyek közölt nincstelen parasztok verőd
tek össze — akiknek földjét, házát elár
verezték adóba. Már csak 
vérük maradt. Judát, — 
lölkelővezért 
és keresztre : 
helyébe ezer 
rúzsaiéin szül:

Jeruzsá-

elégület-

kegyetlenül 
feszítették 
másik Juda 

sikátorain

dühük és fegy- 
a hős galileai 

int gkinozták 
rómaiak, de 
termett. Je- 

sötét arccal

a

jártak keltek a zeloták és a szikáriusok, 
akik élesre iónt tőröket hordtak kön
tösük bő ráncai közé elrejtve, és esküvel 
fogadtál:, hogy mindenkit megölnek, akik 
megsértik a Törvényt.

Magas hegyormok járhatatlan szik'a- 
odvaiban kujtorgó rablóvezércket már 
úgy. emlegettek, mint 1 szabadsághősöket

Az öregek. — az okosak és megalku
vók. akik csak az üzletre néztek, — las
sanként elmentek, — az ifjúság már 
forradalmi szellemű volt, — fekete M. 
betűt hfmeztettek gyolcsruhájuk újjasára, 
a makábi szó rövidítését. Fegyvert és 
bosszút emlegettek. Együgyű, falusi föl
kelő vezéreket inkább ismerték el szel
lemi vezérüknek, mint a hatalmas tu
dása Annán főpapot. A fojtva tovalo- 
podzó tűz nőtt és gerjedt, mig végül ret
tentő forradalomban tört ki. ami alapját 
szolgáltatta a kegyetlen zsidó—római 
háborúnak.

Több mint száz esztendő múlott el 
azóta, hogy az első római előőrsök fel
bukkantak az Olaj fák-hegyén. Pompc- 
jus előtt Jeruzsálem harc és ellenál !ás 
nélkül megnyitotta kapuit.

Száz évvel később Titus római vezér, 
akkor még trónörökös, később maga is 
római császár, már egy lángban ál ló Je
ruzsálemet talált maga előtt, mikor légiói
val megjelent a dombok alján. Az utcán 
patakokban ömlött a polgárvér. De a 
harcban álló pártok pillanatok alatt ki
békültek egymással. mikor a római tuba 
hangja fö harsant a falak alatt.

A város nem adta meg magát. Hó
napokig védte magát. Csak véres és ke
gyetlen harcok arán tudlak utcáira be- 
iiyomulm, és végső fokon az éhínség 
gyűrte le.

rítus kérkedve mondta zsidó Szárma
zású ai vének Joscphus Fa'viusnak.

— Nektek, zsidóknak könyveitek van
nak, nekünk rómaiaknak táborunk van. 
De a könyv nem tudja föltarlóztatni el. - 
nyomulásában a tábort.

Talán igaza is volt neki. Elhamvadt 
a templom, a föló sziliével egyenlővé té
tetett a régi boldog és büszke város; népe 
kardélre hányatott és szerte széjjel hul
lott a világban.

Idestova kétezt r esztendeje már en
nek. Mégis... a könyvek meg mindig él" 
n< k. de már csak emlékeiben maradt 
fönn a római tábor.

II. 
Második könyv 

Zsidó hercegnő gyászruhában 
Berenike hercegnő kora reggel, mikor 

kitekintett ablakán az Asamoncusok pa
lotájában, — ijedten látta a közeli domb
oldalon, — a négy keresztfát, és azokon 
négy halálra korbácsolt jeruzsálemi férfi 
holttetemét kifüggesztve.

Az ég tiszta volt és mélységesen kék, 
— annyira kék, ahogyan csak Jeruzsá
lem fölött ragyog, és csak a tavasz ele
jén. A lélek áhítattal és boldogsággal te
lik meg. De szomorú látvány, ha a kábító 
napfény, kivégzettek holttetemére néz le 
és ha fekete vadmadarak röpdösik körül 
az áldozatokat, akik a kínok fáján végez
ték életüket.

A római uralom alatt a sanyargatott 
zsidó nép két uj fenyitő eszközzel ismer
kedhetett meg. Az egyik volt a taurejs, a 
másik a kereszt. Taureis-nek a bikacsö- 
köt nevezték, a római katonáknak kez- 
cctíeges kínzóeszközét. A félholtra kor
bácsolt áldozatot pedig odakötözték vagy 
kiszögezték a keresztfára, mig lassú kín
halállal elpusztult, kiszo’gáltatv.a a nap 
tüzének és a legyek és a szúnyogok vér
szomjas dühének.

Keresztfa volt a rabszolgák büntetése. 
Plautus egyik színjátékában is imigy ke
sereg az egyik rabszolga:
Tudom, hogv a. kereszt lesz eavkor a sírom 
Azon halt mea eavkor az apám 
Dcá-em... üköm cs az ősöm is!

Római polgárt nem volt szabad ke
resztfán kivégezni vagy megkorbácsolni. 
S Berenike most fölháborodva eszmélt 
rá. hogy a kivégzett zsidók egyike idők 
Során megszerezte a római polgárságot, a 
másik pedig előkelő család sarja, aki a 
római lovagrend arany gyűrűjét is visel
hette. Az arany gyűrű talán ott csillog 
még mindig a kíntól dermedt, jéggé gém- 
beredett ujjún.

Súlyos büntetés várna ezért Gessius 
Florusra, ha valaki Rómában bepana
szolná. De Róma messze van s Neró 
császár, az „isten: énekes* 4, ahogy önma
gát a nagyzási hóbort öntelt pillanataiban 
elnevezte, hangverseny-kőrútra ment Gö
rögországba, s csak a hangszálaival és a 
koszorúkkal törődik. — s nem gondol a 
leigázott tartományra, s a provinciák hi
vatalnokai kedvükre lophatnak: nyúzhat
ják, zsarolhatják a népet.

Berenikének a Herod’esek vad és hő
sies vére sugárzott az ereiben. Ősei nagy 
vadászok, vitéz katonák és keménykezű 
politikusok voltak. De maga fiatal és 
jószívű, — aki a trónon is ült, mint Chal- 
kis királyának hitvese. Immár másfél év 
•ha özvegy, pedig alig lehet több huszon
hat évesnél. Zsidó hercegnő és chalkisi 
királyasszony. — dísszel és fénnyel vo
nult be Jeruzsálembe. — testőrtisztjei 
kisérik, s gyaloghintaját icúmaeai lovas- 
kitonák vették körül, csillogószőrű, tán
cos arab paripákon.
________ (Folytatása következik.)
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