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Ki felelős a fiatal zsidó egzisztenciák pusztulásáért?
A zsidóság létét az antiszemitiz

musnak semilyen formája és mód
szere nem fenyegeti jobban, mint a 
zsidó egzisztenciák szisztematikus alá- 
ásása gazdasági téren, az állami és 
társadalmi beavatkozás különböző esz- 
közeinek igénybevételével. A háború 
utáni időkben, mióta az antiszemitiz
musnak ez a formája nagyobb erővel 
kezdett jelentkezni nálunk is, soha 
nem mulasztottuk el az alkalmat, hogy 
felhívjuk a zsidóság figyelmét azokra 
a roppant veszedelmekre, melyek a 
megszervezett gazdasági ellenakció ré
vén létét és fiatal nemzedékének jövő
jét fenyegetik. A zsidóság jól tudja 
azt, hogy egy ország, különösen egy 
gyönge és segédforrásokban szegény 
ország gazdasági életének megbon
tása semmiképp sem teremthet új eg
zisztenciákat a lerombolt régiek helyén 
s hogy ezért minden kísérlet, mely a 
zsidó egzisztenciák helyére másokat 
akar állítani és a zsidó nyomorúság
ból nemzsidó virágzást kicsiholni, ez 
eleve meddőségre van kárhoztatva; a 
gazdaság bonyolult összefüggéseibe 
nem lehet a durva jelszavak fegyve
rével hasznosan belenyúlni. Ezt tudja 
a zsidóság és tudják a gazdasági élet 
igazi összefüggéseiben járatos elmék 
azonban vannak oly koponyák, melyek
ről a meggyőzés értelmes eszközei ha
tástalanul pattannak le. Ma is hatásos 
jelszó a zsidó egzisztenciák kiszorí
tása. Immár nem is jelszó, hanem szo
morú. dermesztő, fenyegető valóság.

.Mit tettek a zsidóság vezető körei 
ennek a veszélynek megelőződére? Mi
kor az állástalan fiatalság elhelyezé
sére irányuló akcióról volt szó, rámu
tattunk arra, hogy ez akció keretében 
szóhoz kell jutnia a szintén állás és 
remény nélkül vergődő, szintén a krizts 
fojtogató nyomása alatt álló, szintén 
elproletárosuló és keserűségbe hajszolt 
de még az állami és közhivatali lehe
tőségek szűkös reményét is nélkülöző 
zsidó ifjúságnak is. Különösen hang

súlyoztuk ezzel kapcsolatban azoknak 
a zsidó gazdasági vezérférfiaknak a 
szerepét, akiknek aktiv szerep jutott 
az akció lebonyolítása körül.

Állásfoglalásunk nem volt egyol
dalú. Elismerjük, hogy egyetemes nem
zeti érdek, tehát zsidó érdek is, hogy 
egyetlen tanult és rátermett ifjú se 
maradjon munka és kenyér nélkül. 
Teljes elismeréssel vagyunk a zsidó 
munkaadók készsége iránt, akik ke
resztény ifjaknak juttatnak állást és 
kenyeret: hisz ezzel nemcsak egye
temes társadalmi érdeket szolgálnak, 
de a zsidóság szempontjából sem kö
zömbös, ha csökken az a társadalmi 
nyomás, melynek egyik fő forrása 
a keresztény állástalan ifjúság elke
seredése. Azonban visszásnak és em
beri, meg zsidó szempontból egy
aránt megbocsájthatatlanriak tartottuk 
zsidó munkaadók merev elzárkózását 
éppen az állástalan és szegény zsidó 
ifjak alkalmazása elől. Nem kívánhat
tunk többet, mint hogy zsidó munka
adók a megnyíló lehetőségeken belül 
zsidó jelentkezőket, ha rátermettek és 
rá is szorulnak, ne utasítsanak vissza 
zsidó mivoltuk miatt. Legalább ők ne 
tegyenek megkülönböztetést a zsidó 
jelentkezők hátrányára — s ha mód
jával is. tápot nem adva a leselkedő 
gyanúnak, objektív és igazságos mér
legelés alapján zsidó ifjaknak is ad
janak munkát. Ez a reményünk' nem 
teljesült. A gazdasági élet zsidó ve- 
zetőfériai kevés kivétellel nem mutat
lak hajlandóságot zsidó ijetk alkalnia- 
zádára; s a kivételek közt nem lát
tuk ott a pesti hitközség és immár 
szinte az összes fontos zsidó felekezeti 
szervek közös és együttes elnökének. 
Stern Samunak nevét. Az elhelye
zési akció keretében csak két főis
kolát végzett zsidó ifjú nyert elhe
lyezést; a többiek közül jónéhányan 
nem egzisztenciát kaptak, hanem ifjú
sági kortes-szervezetbe tömörítették 
őket; s kortes-szolgálatokat bíztak 

rájuk,, felekezeti bolettagyüjtést s 
egyebeket. Az ifjúságnak ilyen „el
látása” persze nem vihetett közelebb 
az állástalan zsidó ifjúság problémá
jának megoldásához.

Most egyszerre ismét fenyegető, 
szinte katasztrofális súllyal jelentke
zik ez a probléma. Egyes nagyválla
latok szinte versengve, szinte vezény
szóra bocsájtják el zsidó alkalmazot
taikat. A Shell után jött az IBUSz 
beszerzési osztálya, hol Guthardt ve
zérigazgatón kívül egész sereg zsidó 
vagy zsidó származású tisztviselő ka
pott felmondást s a megmaradtak ál
landó rettegésben várják sorsuk be
teljesedését. Tudjuk, hogy mostaná
ban bizonyos társadalmi erők nyo
mása érvényesül e szisztematikus el
bocsátásokban. Vannak jelenségek, me
lyek hatását a legtisztább és legön
zetlenebb jóakarat sem tudja teljesen 
lerontani. De vannak, vagy voltak 
módjai a segitségnek, vagy legalább is 
a baj enyhítésének; és szomorúan 
kell megállapítanunk, hogy a segí
tésnek még kínálkozó kevés eszkö
zét is elmulasztották igénybe venni — 
elmulasztották éppen azok, akik ve
zérszerepet követelnek maguknak a 
zsidó felekezeti élet irányításában.

E mulasztásokkal szemben fel kell 
vetnünk a felelősség kérdését. Ki fe
lelős érte, hogy minden komoly el
lenintézkedés nélkül, a lehető segít
ség minden igénybevétele nélkül, ily 
méreteket ölthetett fiatal zsidó eg
zisztenciák pusztulása? Ki felelős crte, 
hogy meg sem kísérelték sok eset
ben rátermett zsidó ifjak kenyérhez 
juttatását — még a zsidóságnak a 
magyar középosztályon belül elfog
lalt arányszámának keretében sem? 
Hogy még szerény részt sem kértek 
a magángazdaság területén, az egyet
len területen, hol a közpályákról ki
szoruló zsidó fiatalság még elhelyez
kedést remélhet, a sovány kenyérből? 
Most, mikor katasztrofális méretűvé 
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kezd lenni zsidó egzisztenciák töme
ges pusztulása, — most kezdik meg- 
kondítani a vészharangot; de az úgyis 
hiábavaló kesergés helyett jobb volna 
talán, ha elmélyednének kissé annak 
vizsgálatába, mit kellett volna ko
rábban tenniök, hogy a baj, ha már 
elkerülhetetlen volt, ne öltsön ilyen 
szédítő méreteket ?

Egyéni felelősség a közös zsidó 
sorsért: vaunak felfuvalkodott s a 
maguk hatalmi lázában minden egye
bet felejtő vezéralakok, akiknek ed
dig még nem jutott eszébe ilyesmin 
komolyan gondolkozni. Akiknek min
den eszköz jó, ha hatalmi céljaikat 
szolgálja. Nem tartozik szorosan tár
gyunkhoz, de meg kell említenünk azt 
a jellemző manővert, melyet most 
azért kezdettek, hogy7 lemossanak ma
gukról egy másik súlyos felelősséget: 
a lágymányosi zsidó templom elleni 
sötét aknamunka felelősségét. Megír
tuk a való tényeket. Oly oldalról, 
méh- közel áll az unifikáció tervé
hez, megpróbálták megkörnyékezni a 
székesfőváros vezetőségét, hogy7 ne 
adja át a templom céljára felajánlott 
telket a budai hitközség mostani „re
nitens” vezetőségének. A tények ma
gukért beszélnek; az átadás kitűzött 
terminusának elhalasztását az illeté
kesek megmagyarázták, s a magya
rázat ez a hallatlan, ez az elvadult- 
ságában elkeserítő aknamunka volt. 
Most jönnek a perfid, óvatos cáfo
latok: egy felekezeti lapban előbb, az
tán külön röp-íven. Nem tagadják a 
tényeket. Nem teszik meg nem tör
téntté a megtörténteket. Nem is ta
gadnak; csak az iktatószámot köve
telik: ha nem tudjuk felmutatni az 
iktatószámot, nem is történt semmi. 
A röpíven pedig, mely nem beszél 
rágalmazásról, nem említ sajtópert s 
ezzel már el is ismeri a tényállás 
valódiságát, a fúziósok két budai 
alvezére jelenti ki, hogy „ők 
nem intéztek beadványt a szé
kesfővároshoz.” Cáfolatuk csak a ma
guk személyére vonatkozik. Nagyon 
gyönge manőver ez, mellyel még lesz 
alkalmunk foglalkozni. Most csak azt 
kérdezzük:

Rábíshatjuk-c a zsidóság létérde
keit a mostani válságos időben azokra, 
akik igy értelmezik az egyesek fele
lősséget a közösségért.' A kérdésre az 
egész zsidóság fogja megadni a méltó 
választ.

=JI Zsidó Élet =
^minden magyar zsidó lapia== 
= Fizessen eltí!=

Kezdődik újra...
Hétfő óta ismét rendzavarások van

nak napirenden a fővárosban s Szegeden. 
Már azt hittük, hogy az egyetemi ifjúság 
méltón nagy elődeinek szelleméhez, az 
egész idejét ezentúl a magyar kultúra 
öregbítésére és tudásának minél alapo
sabb kifejlesztésére fogja fordítani. 
Sajnos — csalódtunk. Az eseményekért 
most sem a fiatalságot, hanem megint 
csak azokat hibáztatjuk, akik ezeket a 
könnyen hevülö fiatalembereket hang
zatos jelszavakkal félrevezetik és el
vonva őket a hasznos munkától, melyre 
most azországnak nagy szüksége lenne, 
a szó legszorosabb értelmében romboló 
kilengésekre izgatják őket.

Oly váratlanul törtek ki a mostani 
zavargások, minden előzmény nélkül, 
hogy nemcsak mi, hanem az egyetemi 
és kultuszhatóságok is értelmetlenül áll
nak velük szemben. Maga Hóman Bálint 
kultuszminiszter szögezte ezt le egy 
nyilatkozatban. Ugyancsak a legéleseb
ben elitéli a zavargásokat Kornis Gyula 
tudományegyetemi rektor is, aki azon 
a hirdetményen, mely közli a diákokkal, 
hogy az egyetemen további intézkedésig 
szünetelnek az előadások, igen kemény 
szavakat talál a mozgalom elítélésére, 
melyet meggondolatlannak és az ifjúság
hoz nem méltónak bélyegez. Leszögezi 
a rektor, hogy nem hajlandó tűrni, hogy 
az egyetem erőszak és önkényeskedés 
színhelyévé váljék és a félév elvesztésé
vel és a diákjóléti intézmények szüne
teltetésével fenyegeti nieg a zavargókat.

Az egyetemi ifjúság egyes köreinek 
kijelentései szerint a zavargások amiatt 
törtek ki, mert a műegyetemi diákszer
vezetek elhatározták, hogy kereszteket 
függesztenek a tanterem falára, mint ez 
a többi fakultásokon már meg is tör
tént és ezt a szándékot egyes zsidó 
egyetemi hallgatók gyúnyos megjegyzé
sekkel kísérték volna. Ezzela szemben 
a M1EFHOE illetékes szervei kijelentik, 
hogy ebből egy szó sem igaz. A zsidó 
egyetemi hallgatók a napilapokból érte
sültek hétfőn arról, hogy a keresztény 
halgatók kereszteket akartak kifüggesz
teni. Az előzmény szerintük az volt, 
hogy hétfőn délelőtt a műegyetemi Hun
gária bajtársi szövetség tagjai végig
járták a műegyetem tantermeit és fi
gyelmeztették a zsidó hallgatókat, hogy 
a keddi előadásokra ne menjenek be. 
Ezt a zsidó hallgatók jelentették a rek
tornak, aki erre keddre rektori szünna
pot rendelt el. Ezután törtek ki délután 
a zavargások a közgazdasági egyetemen 
és folytatódtak a következő napokon az 
egyetem összes fakultásain és e zavar
gások során a zsidó •halllgatókat ismétel
ten bántalmazták.

A zavargók most nem sérelmeket 
emlegetnek a zavargások indokául, ha
nem egyszerűen „zsidómentés" napokat, 
a zsidó hallgatóknak „gettópadba” uta
lását követelik. Ameddig az volt a jel
szó, hogy a numerus-clausus arány túl- 
hágása izgatja és készteti tüntetésre az 
ifjúságot, addig legalább a látszata volt 
meg annak, hogy a félrevezetett és ha
mis jelszavakkal, hamis statisztikai ada
tokkal befolyásolt ifjúság hiszi, hogy 
valami sérelem érte és ez ellen tiltako
zik. A mostani rendzavarások indoka, 
illetőleg a vele kapcsolatos kívánság 
azonban nem akar mást, mint a zsidó 
ifjúság önérzetének lábbal tiprását és a 
zsidó egyetemi hallgatóknak emberi 
méltóságukban való Iealacsonyítását. Itt 
már nyilvánvaló, hogy azok, akik a 
háttérben ezeket az eseményeket irá
nyítják, semmi mást nem akarnak, mint 
zavarkeltést és eszközül megint a ta
pasztaltain és félrevezetett fiatalságot 
használják fel. Hogy ebből úgy a fia
talságnak, mint az országnak csak kára 
lehet, ez az izgatókat nem ejti gon
dolkozóba. őket céljaik elérésében sem
miféle eszköz nem riasztja vissza és nem 
tartja őket vissza az a tudat sem, hogy 
hogy a mai válságos nemzetközi hely
zetben Magyarország egyik legfőbb erős
sége éppen a közrend szilárdsága és a 
magyar kormánynak eminens érdeke, 
hogy az ország minden rétegének ösz- 
szetartását semmiféle incidens meg ne 
zavarja.

Hisszük, hogy a kultuszkormány a 
fentiek teljes tudatában kemény kézzel 
fog rendet teremteni az egyetemen, de 
reméljük, hogy a megtorlás ökle nem a 
félrevezetett fiatalságra, hanem azokra 
fog lesújtani, akik hiszékenységét ki
használva ilyen helytelen és vétkes 
útra terelik. Mert a mi álláspontunk vál
tozatlanul az. hogy az ellentéteket sem
miféle irányban nem szabad kiélezni, az 
ifjúság tanuljon s azzal, amit tanul, segít
sen ennek a szerencsétlen és méltatlanul 
szenvedő országnak új értékeket ter
melni és ezeknek az új értékeknek se
gítségével mai méltatlan helyzetéből ki
vezetni. Ez az ifjúság feladata és nem 
a verekedés, nem az, hogy megszégye
nítő és méltatlan kívánságokkal akarják 
lehetetlenné tenni azoknak a tanulmá
nyoknak befejezését diáktársaik számára, 
melyek őket élethivatásuk teljesítéséhez 
segítik, hogy azután a több tudás és 
alaposabb előkészültség nemes verse
nyén dőljön el ki érdemesebb arra, hogy 
az életliarcban felülmaradjon. Ezt kí
vánja a magyar lovagiasság, a márciusi 
ifjúság örökké élő szelleme, nem vere
kedéseket, nem igazoltatásokat, nem a 
szégyenpadot és az Ergerbergert..



A kisvárdai razzia
Kisvárdán „zsidórazzia’1 volt. Hi

vatalos közegek idegenellenőrzés címén, 
összefogdosták a szakállas és pájeszes 
zsidókat, szuronyos csendőrök kíséreté
ben a községházára kísértették őket s 
itt igazoltatták honosságukat. Az egész 
eljárás a helybeli zsidóság körében ért
hető izgalmat váltott ki. Nem maga az 
igazoltatás keserítette el joggal test
véreinket, hanem annak keresztülvitele. 
Gyanuokok híján tisztán a szakáll és a 
pajesz „gyanús” mivoltából kiindulva, 
kollektív inkvizíció alá vették egy egész 
község zsidóságát s tömegesen igazol
tattak a községházán iskolásgyermeke
ket. Növelte a nyugtalanságot, hogy az 
igazoltatottak között elővezették a kis
várdai orthodox főrabbi fiát is. így ke
rült a gyanús elemek közé olyan valaki, 
akinek apja a magyar felsőház póttagja.

Ez a kínos ügy lezárult Fábián Béla 
képviselőházi interpellációjával s azzal 
válasszal, melyet Kozma Miklós belügy
miniszter az interpellációra adott s me
lyet az interpelláló képviselő is tudomá
sul vett. Megnyugszunk a kormány in
tencióinak hiteles részről adott magya
rázatában, hogy az ellenőrzés nem irá
nyul magyar honosok ellen, hanem csak 
külföldiek ellen, akik tartózkodási en
gedély nélkül élnek Magyarországon. Ez 
az álláspont kétségtelenül törvényes és 
az ellen sem lehet ellenvetést tenni, 
hogy az ellenőrzést nem a határon vég
zik, ahol éppen az illegális bevándorlást 
a rendelkezésre álló eszközökkel alig 
lehetne megakadályozni, hanem kiter
jesztik egyes határszéli városokra és 
községekre is. Csak az ellenőrzés ke
resztülvitelében remélünk változást a 
kisvárdai esethez képest, hogy a tö
megrazzia ne váljék kollektive megbé
lyegzővé hittestváreinkre nézve — hogy 
dolgos és tisztességes zsidó állampolgá
roknak ne keljen magukat gyanús ide
gennek érezniök.

Ami a jogosulatlanul bevándoroltak 
problémáját illeti, ezektől sem tagadhat
juk meg emberi együttérzésünket, hisz 
bizonyos, hogy csak a legnagyobb nyo
morúság vihet embereket arra, ihogy a 
mai időben biztos otthonukat elhagyják 
és idegenben keressenek boldogulást. 
Azonban bármennyire is átérezzük e 
vándorló és bujdosó hazátlanok nyomo
rúságát, nem hihetjük, hogy Magyaror
szág, ez a szegény és súlyosan küzdő 
ország a mai időkben otthont nyújthatna 
nekik. Túl sok az éhes száj idebent, a 
magyarság és a magyar zsidóság köré
ben is; meg kell értenünk a kormány
zati szigort, mely az illegális bevándor
lást nálunk nem kezeli másként, mint a 

többi országokban, még a hozzánk ké
pest dúsgazdag Amerikában is. Magyar
ország ma, sajnos, nem fogadhat be ille
gális bevándorlókat s 'ha emberi szem
pontból mindent meg is kellene tenni, 
hogy az ily bujdosók szenvedései, mig 
ismét kívül jutnak a határon, a mini
mumra csökkenjenek, kitiltásuk ellen 
még a szánalom se emelhet szót. Azon
ban Kisvárdán, az adott esetben, nem 
találtak illegális bevándorlókat s általá
ban Magyarországon ezek száma nem 
lehet nagy, hisz közismert, hogy ez az 
ország súlyosabb gazdasági helyzetben 
van, mint a környező országok általá
ban s így nem csábíthat külföldieket be
vándorlásra. Nincs Magyarországon 
„zsidó veszedelem", nincs semmiféle 
beözönlés, nincs semmi aggasztó jelen
ség, ami oly drasztikus intézkedéseket 
tenne indokolttá, mint a nem válogató 
és akarva, nem akarva, mégis az egész 
zsidóságra megbélyegző tömegrazziák.

«
Az Orthodox Izraelita Központi Iroda 

az esettel kapcsolatban a következők 
közlésére kérte fel lapunkat:

A kisvárdai hitközség elnöksége a 
Központi Irodának jelentést tett a történ
tekről és illetékes helyen való interven
ciót kért. A Központi Iroda nyomban 
érintkezésbe lépett az illetékes körökkel, 
ahol egyrészt írásbeli felterjesztésben, 
másrészt többszöri személyes eljárás so
rán részletesen feltárta a razziákkal kap
csolatos sérelmeket. Rámutatott arra:

Megjelent

Megilasz Matiszjóhü
Chanuka története

Héber-magyar szöveggel, 
iskolai és magánhasználatra.

Kapható a héber könyvkereskedésekben. 
Megrendelhető Welcz M.-nél Bpest, 
Kertész-u. 27. (Erdélyben: Welcz I , 
Oradea, Bul. Regele Ferdinand 16, 
Szlovenszkóban: Hoffmann I. rabbi
Tornala) — 75 év óta az első népies 
kiadás. Ára 30 fillér (iil. 10 lei, 1’50 Kc.J, 
bélyegben is. Könyvkereskedőknek ár

engedmény. 
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miszerint igen fájdalmas az az eljárás, 
hogy a razziák során fokozottabb el
lenőrzésnek vetik alá a külsőleg is fel
ismerhető zsidókat, ami azt a sajnála
tos látszatot kelti, mintha az igazolta
tások főleg a zsidó, illetve vallásos 
zsidó személyek ellen irányulnának. 
Ugyancsak sérelmezte a Központi Iroda, 
hogy a talmudtóra iskolák és a jesivák 
növendékeit nem az iskola, illetve rabbi
iskola helyiségeiben vetik alá igazolta
tásnak, hanem razziaszerűen karhatalmi 
közegektől közrefogva valamennyit fel
kísérik a községházára. Kérte ennek az 
eljárásnak a jövőben való megszüntetését.

A Központi Iroda, eljárása során il
letékes helyen a legteljesebb megértéssel 
találkozott. A belügyminisztérium soron- 
kivüli sürgősséggel — még hétfőn e hó 
18-án — terjedelmes leiratban válaszolt a 
Központi Irodának. Arra a sérelmezésre, 
hogy látszat szerint a razziák a zsidó 
személyek ellen irányulnak: a miniszteri 
leirat megnyugtató kijelentést tartalmaz 
és ezt hangsúlyozottan cáfolja. A leirat 
ide vonatkozó része igy szól: „Hangsú
lyozom, hogy az általános közbizton
sági és közrendészeti szempontból fel
tétlenül szükséges razziák nem irányul
tak azok ellen az izraelita vallású ma
gyar állampolgárok ellen, akik vallási 
hagyományaik tiszteetét külsőleg is ki
fejezésre juttatják.’1

Ez az illetékes helyről történő meg
nyugtatás mindenesetre igen örvendetes 
és alkalmas az etekintetben tapasztal
ható nyugtalanság eloszlatására. A raz
ziákat végrehajtó közegek a jövőben bizo
nyára mellőzni fognak minden olyan el
járást, amely alkalmas ezzel a felsőbb 
intencióval ellenkező látszat keltésére.

A talmudtóra-iskolák és jesivák nö
vendékeinek igazoltatásával kapcsolatos 
sérelmek orvoslása tekintetében pozitív 
intézkedések történtek. A jövőben telje
sen mellőzni fogják a növendékek razzia
szerű igazoltatását és személyazonossá
gukat az iskolában fogják megállapítani. 
A Központi Irodához intézett leirat ide
vonatkozó szövege így szól: „A jövő
ben módot fogok keresni arra, hogy az 
eljáró hatósági közegek a rabbiiskolák 
és talmudiskolák növendékeinek idegen
rendészeti ellenőrzését, magában az is
kola épületében foganatosítsák, hogy 
ezáltal az előállítások lehetőleg mellőz
hetők legyenek s az eljárás razziaszerű 
jellege megszűnjék. Tekintettel azonban 
arra, hogy a razziák eredménye szerint, 
a szóbanforgó iskolákban elég nagy 
számmal találtattak olyan tanulók, akik 
az érvényben levő idegenrendészeti tör
vényeknek és jogszabályoknak nem tet
tek eleget, az iskolák vezetőitől elvá
rom, hogy a jövőben közegeimet eljá
rásukban hathatósan támogatni fogják.’1

A Központi Iroda is nyomatékosan 
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kéri a talmudtórák és jesivák vezetőit, 
hogy különösen nem helybeli növendékeik 
személyazonosságának igazolhatásáról 
már eleve megfelelően gondoskodjanak. A 
kellő igazolási okmányokkal történő ■el
látás egyébként mindenkinek érdeke. Az 
izraelita vallású hívek figyelmét a Köz
ponti Iroda erre annál is inkább felhívja, 
mert a miniszteri leirat befejező része 
erre is kiterjed. Ez a rész így szól: 
„A razzia alá vont terület lakosai az 
esetleges előállítást úgy kerülhetik el, 
ha ellátják magukat fényképes személy
azonossági igazolvánnyal, amely min
den elsőfokú rendőrhatóságnál besze

A „Times" a németországi 
„hideg pogrom" borzalmairól

A legkomolyabb és legobjektivebb 
világlap, a londoni „Times" hosszú cik
ket közöl a németországi zsidók -helyze
téről. A cikk abból a megállapításból in
dul ki, hogy a nürnbergi törvények ed
dig még semmit sem tettek annak a tűr
hető viszonynak'’ biztosítására a zsidók 
és nemzsidók között, mely bevallott cél
juk volt. Ellenkezőleg. írja a tudósító, a 
zsidók és „árják" közötti viszony és a 
félmilliónyi zsidóság naponként rosszab
bodó helyzetet ..tagadhatatlan botrány.'’ 
A nürnbergi törvények a náci Németor
szágot a „zsarolók paradicsomává" te
szik. A törvények a legzavarosabb hely
zethez vezettek, mert végrehajtásuk 
nincs szabályozva s így helyi fanatikusok 
a legmesszebbmenő befejezett ténye
ket idézhetik elő; ha később be is követ
kezik valamiféle szabályozás, ez már 
. nem adhatja vissza elbocsátott zsi
dóknak kenyerüket és öngyilkosokat nem 
támaszthat fel."

A cikk azután megemlíti a háztartási 
alkalmazottakra vonatkozó nürnbergi 
törvény következményeit, mely miatt 
sok ezer német nő veszti el munkahelyét, 
hol pedig minden tekintetben meg volt 
elégedve, ezenkívül a német ..faji tisz
taságról és becsületről" szóló törvény 
utat nyit a zsarolások és rágalmazások 
minden fajtájának és minden zsidó becsü
letét és szabadságát korlátlanul kiszol
gáltatja bármely támadásnak.

A törvényt fanatikus antiszemiták úgy 
érte'mezik, hogy célja a zsidók és „ár
ják" között minden kapcsolat teljes meg
szüntetése. Ez a magyarázat — írja a 
l imes — ..durva hitszegésre" vezet azzal 
a 12.Ü00 zsidóval és hozzátartozóikkal 
szemben, akik a világháborúban N’émet- 
■rszágért ontották vérüket. Még a legra- 

<■. igóbb háborús kitüntetésekkel deko
rált zsidók is elvesztették hivatalukat; 

rezhető. Szükségesnek látszik az is, 
hogy a talmudtóra- és rabbiiskolák nö
vendékei személyazonosságukat elfo
gadható módon igazoló okmányok bir
tokában legyenek."

Kívánatos lenne, hogy azok a biztosí
tások és újabb intézkedések, amelyek a 
Központi Irodához intézett miniszteri le
iratban foglaltatnak, a jövőben teljesen 
megszüntessék azokat a fájdalmas sérel
meket, amelyeket a zsidó vallású szemé
lyek a razziákkal kapcsolatosan a múlt
ban szenvedtek. A legmegnyugtatóbb 
mindenesetre az lenne, hogy ilyen raz
ziák teljesen mellöztessenek.

sokakat közülük egyik napról a másikra 
tettek az utcára. Az 1933-as magyará
zatok, hogy az antiszemita törvények 
célja egyedül a bizonyos foglalkozási 
ágakban túlmagas zsidó arányszám csök
kentése, s hogy megkülönböztetést fog
nak tenni régen megtelepült és újonnan 
bevándorolt zsidók között, „csalásinak 
bizonyultak. A fanatikusok jelszava egy
szerűen: „Juda verrecke!" — és a gya
korlat e fanatikusok befejezett fényeihez 
igazodik.

A zsidók rendszeres kiszorítása
Azonban nemcsak egyes elszigetelt 

esetekről van szó. A cikk felsorolja egyes 
birodalmi hatóságok elvi intézkedéseit, 
melyekkel a zsidókat bizonyos foglal
kozási ágakból rendszeresen kiszorítják. 
Így zsidó műkereskedők — köztük kül
földiek is — nem kerülhetnek be a Biro
dalmi Kultúrkamara megfelelő ágazatába 
s igy kénytelenek becsukni üzleteiket. A 
zsidó mozitulajdonosoknak január 1-ig 
túl kell adni üzleteiken. A zsidó orvosok 
bojkottálására szólítják fel a keresztény 
betegeket. Münchenben egyes nagy ho
telek megtagadják a szállást zsidó ven
dégeknek. Egy zsidó közjegyző, aki a 
világháborúban megkapta a vaskeresztet 
október 1-én felszólítást kapott, hogy 
pecsétjeit 24 óra alatt adja át. Öngyilkos 
lett.

Azt állítják — Írja a cikk — hogy 
Angliában és Amerikában túlzó propa
ganda folyik a németországi zsidóüldözé
sek dolgában. „Aki Németországban él 
— folytatja a cikkíró — annak egyáltalán 
nincs szüksége zsidó propagandára: csa
ládos férfiakat látnak, akik eddig eltart
hatták feleségüket és gyermekeiket, tel
jes idegösszeomlás állapotában zokogni, 
reménytelen jövöjükön. Hallhatnak zsi
dókról, akik kimentek az erdőbe s agyon
lőtték magukat, vagy akik gázzal követ
tek el öngyilkosságot. A német sajtó nem 
írja meg ezeket az öngyilkosságokat.

Halálos gettó
Menekvés, csak a kivándorlásban 

volna. írja a tudósító, de ez az út csak 
mintegy tízezer személynek áll nyitva 
évente; s akik kijuthatnak, azok is örül
hetnek, ha vagyonuk 20 százalékát meg
menthetik. Akik vagyontalanok, azok a 
külföldön sem találhatnak megélhetést. 
Otthon pedig „minden megélhetési forrás 
lassan, de biztosan bezául előttük." Már 
egész háztömbök zsidó lakói egyszerre 
kapnak felmondást, nyilván azzal a cél
zattal. hogy a zsidókat gettóba tömörít- 
sék. A zsidók „önellátásáról" beszélni 
képtelenség, hiszen körülbelül kéthar
madrészben kereskedelemből élnek s így 
nincs értelme annak a feltevésnek, hogy 
egymástól vásároljanak. „Képtelenség 
arról beszélni is, hogy a nürnbergi tör
vények nemzeti kisebbség 'helyzetébe 
hozták a zsidókat. Nem bírnak a legele
mibb kisebbségi jogokkal sem és nem 
fellebbezhetnek a Népszövetséghz, mint 
a többi kisebbségek. Az 500.000 „teljes'’ 
zsidóra nézve (további 100.000 azok 
száma, akiknek nagyszülei közül három 
zsidó) nincs remény; nincs gyermekeikre 
nézve sem, akiket az iskolában üldöz
nek és tisztátalan páriaként kezelnek, 
hogy gyakran jóvátehetetlen kárt szen
vednek. Magától értődik, hogy a házas
ságok száma a zsidó közösségben roha
mosan csökken; kinek van kedve, hogy 
gyermekeket hozzon ebbe az ellenséges 
világba? Ha csak felülről nem fékezik a 
fanatikus antiszemiták dühét,, nincs más 
kilátás, mint hogy 500.000 embernek va
kon kell körbe-körbe rohanni, mig ki 
nem dől. Ez az a folyamat, amelynek a 
..hideg pogrom" nevet adták.

A nagy angol lapnak ehhez a meg
rendítő helyzetjelentéséhez nem kell 
kommentár. Talán az egyetlen vigasztaló 
momntum, hogy a világ lelkiismerete még 
nem tompult el egészen a barbár kegyet
lenségnek ezzel az éppoly értelmetlen, 
mint förtelmes hadjáratával szemben.

A görögországi zsidóság és a 
restauráció

A görögországi zsidó templomokban 
hálaadó istentiszteletek voltak György 
király visszahívása alkalmából. A lapok 
emlékeztetnek arra, hogy a szalöniki 
zsidók a köztásaság alatt sokat szenved
tek királyhü magatartásuk miatt. A ve- 
nizelista uralom választási gettóba kény
szerítette őket. Most a királyság vissza
állításától sorsuk jobbrafordulását várják. 
Dániel Allalouf zsidó képviselő hódoló 
táviratot intézett a királyhoz, melyben 
kifejezést ad a görög zsidók örömének és 
lelkesedésének, mélységes hódolatukat 
tolmácsolja a visszahívott uralkodó iránt.
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Valóságos felhördülést
váltott ki a magyar zsidóság egy vezéri 
rétegében az a vakmerőség, hogy a kö
zeli pesti hitközségi választás előtt külön 
szervezkedni mert a cionista párt is — 
még pedig ellenzéki alapon. Talán nem 
csalódunk, ha a felhördülés okát nem az 
új szervezkedés cionista mivoltában, ha
nem ellenzékiségében keressük. Mert a 
pesti hitközség vezéri pártja régebbi vá
lasztásokon nagyon is jól megfért a cio
nizmussal, s képviseletet is juttatott neki 
a hitközség közgyűlésében. A mostani 
alakulás programmja viszont nem tartal
maz kimondottan cionista követeléseket, 
hanem csak a zsidó közélet tisztaságát, a 
vallásoktatás ügyének rendezését és más 
egyetemesen zsidó kívánságokat. A nagy 
felzúdulás oka tehát csak az lehet, hogy 
az új szervezet, a „Zsidó Néppárt" a hit
községi ellenzékhez csatlakozott.

Mi az új pártalakulástól teljesen füg
getlenül fenntartjuk azt a véleményünket, 
melynek a cionizmus kérdésében már ed
dig is sokszor kifejezést adtunk. Mi nem 
vagyunk cionisták és egyetlen elvi ala
punk a zsidó vallási hagyományokhoz 
való törhetetlen hűség. Nem valljuk, hogy 
a zsidóság nemzet, s hogy nemzeti ki
sebbséget kell alkotnia az európai népe
ken belül, melyeknek nyelvét és kultú
ráját magáévá tette, s melyekkel szoros 
társadalmi kapcsolatban él együtt. Nincs 
is más elvi közösségünk a cionistákká:, 
mint a palesztínai zsidó népi otthon ideál
jának mélységes és szerető felkarolása. 
Mégis azt valljuk: a cionizmussal való elvi 
vitának nem szabad harccá fajulnia egy 
zsidó szempontból feltétlenül pozitív tö
rekvés ellen. A mi szempontunk: a zsidó 
vallási élet teljessége. Ami ellen a zsi
dóságon belül küzdeni akarunk, még pe
dig megalkuvás nélkül, az a vallási kö
zömbösség, s a vallási és erkölcsi érté
keknek hatalmi igényekért való lejára
tása. A cionizmus azonban, noha nem 
vallási gondolat, eddig nem volt ártal
mára az erkölcsi és vallási értelemben 
vett zsidóságnak. Ellenkezőleg: nagyon 
sok zsidót azok közül, akik vallási esz
mények iránt nem fogékonyak, közelebb 
hoztak a zsidó közösséghez — s akár
hány esetben a népi zsidóságon keresz
tül a vallásihoz is. Ezért ha nekünk nincs 
is szükségünk cionizmusra ahhoz, hogy 
jó zsidók lehessünk, elismerjük, hogy 
sok esetben a cionizmus a zsidóságnak 
igenis hasznára tudott lenni. 

Ha pedig a cionizmussal szembeni 
ellenállás erkölcsi alapjáról van szó. úgy 
igenis megérthetjük és zsidó szempont
ból helyeselhetjük azoknak az orthodox 
köröknek aggodalmait, melyek a cioniz

must, mint valláspótló elvet vetik el; azt kölcsön törlesztéseinek felfüggesztésével

ugyan nem tapasztaltuk még, hogy a cio
nizmus vallásos zsidókat tett volna val
lástalanná (az ellenkezőjét igen), viszont 
a vallási kizárólagosság életlátása szem
pontjából, elismerjük, csakugyan támad
ható. Ámde mit szóljunk azokhoz a nem 
orthodox részről jövő támadásokhoz, me
lyeknek egyedüli alapja az a felelőtlen 
denunciálás, mely egy zsidó réteget haza- 
fiatlan színben tűntet fel, hogy frázis-ha- 
zafiságát tetszetősebb színben tüntesse 
fel. Nem tesz jó szolgálatot a magyar 
zsidóságnak, aki a magától értődön ter
mészetest, a magyar zsidó feltétlen haza
fiúi hűségét, nagy hangon bizonygatja a 
fórumon, mintha napról-napra hangosan 
bizonygatni kellene — s nem átalja köz
ben a zsidóság egy tisztességesen zsidó 
és tisztességesen hazafias rétegét denun- 
ciálni s ezzel magát a zsidóságot is gya
nús színben tüntetni fel. Nincs olyan ár
nyalata a zsidó meggyőződésnek, mely 
akár csak egy árnyalatnyit is változtatna 
a magyar zsidóság hazafiúi hűségén. Aki

December 15-én bont zászlót 
a Pesti Hitközség Alkotmány pártja

adtunk olvasóinknak arról az 
és semmiféle anyagi áldozattól

Hírt 
elszánt 
vissza nem riadó küzdelemről, mellyel a 
Sip-utcai kancellária a közelgő hitköz
ségi választáson ki akarja erőszakolni 
az egyre erősödő népszerűtlenséggel 
szemben, hogy Stern Samu elnök és 
környezete megtarthassák a hatalmat. 
A pesti zsidóság tisztában van azzal, 
hogy a Stern-rezsim utolsó esztendei 
a führeri elv kiépítésére irányuló kor
tesmunkában teltek el. 4 év óta, amióta 
Stern Samu hitközségi elnök elhatározta, 
hogy a községkerületi és országos iro
dai elnökségből „kiszekírozza” a magyar 
zsidóság közszeretetét és tiszteletét él
vező Kőhner Adolf bárót, hogy az in
kompatibilitás elvének semmibevevésé
vel minden felekezeti pozíciót magához 
ragad, a régi országos statútumok rom
jain egyéni diktatúrát épít, a főváros 
területén élő neológ hitközségek auto
nómiájának erőszakos megsemmisítésé
vel minden kultuszadót és zsidó áldozat
készséget a Sip utca pénztára felé irá
nyít. sőt a válsággal küzködö vidéki 
hitközségeket is olyan hozzájárulásokra 
kényszeríti, amelyek létalapjukban ren
díthetik meg azokat, — azóta a pesti 
hitközségek minden munkája a tervei 
kivitelére irányuló kortéziában merül ki. 
Vallást, kultúrát, elhanyagoltak, a lelkek 
békéjét felborították, minden pozitív 
alkotás megakadt, a hitközség pénzügyi 
egyensúlyát csak a sokat ócsárolt font

ezt tagadásba veszi, az frázis-hazafi és 
denunciáns.

Még egy váddal találkozunk a Zsidó 
Néppárttal kapcsolatban. Azzal, hogy a 
hitközséget át akarja játszani a cioniz
mus táborába. Ez a vád sem áll meg; 
hisz a hitközségi ellenzéki párt, mely 
maga sem cionista, nem kollaborálna a 
Néppárttal, ha ez kizárólagos-hatalomra 
törne. De nem hiszik ezt komolyan ve
zéri körök sem: különben miért küldték 
volna követeket, kettöt-hármat is, az új 
párthoz, hogy megegyezésre jussanak 
vele? Miért küldték például a sokoldalú 
és szimpatikus fiatal iparmágnást, aki 
nyilván őszinte iószándékkal vállalta ezt 
a szerepet is? Miért a „nagylelkű'1 aján
lat a Pro Palesztina vezetésének „áten
gedésére?” Miért az ajánlatok és a több
szörös megdolgozás, ha csakugyan lé
nyegtelen és elvetendő próbálkozásról 
van szó? Az ellenzékkel szemben — ha 
már egyszer ellenzék — úgylátszik, nincs 
lojalitás és nincs tárgyilagosság.

tudták kikényszeríteni, annyira lefog
lalta őket a kortézia, hogy — horribile 
dictu! — még az adósróf működése is 
ellanyhult a kancelláriában.

A pesti hitközség választóközönsége 
elkeseredve figyelte ezt a látványt és 
ahogy közeledett az az időpont, hogy az 
ötéves mandátum lejártával számonkér- 
lieti a Sip-utcától sáfárkodását, szervez
kedni kezdett. Nem volt könnyű dolog. 
A kancelária árgus szemekkel lesett 
minden megmozdulásra és amint az el
lenzék egy-egy akciója tudomására ju
tott, a gyöngéd és kevésbé gyöngéd 
„meggyőzés”, a befolyásolás és terror 
gépfegyvereit nyomban működésbe is 
hozta. Csak a gyengébbek és azok, kik 
pozíciójuk, illetve egzisztenciájuk ille
gális javítására kaptak ígéreteket, tán- 
torodtak meg, de a szomorú tapasztalá
soktól 
megek

Az 
lenzék 
szemben óvatosabb és csendesebb el
járási módot választott s a lehetőséghez 
képest vigyázott arra, hogy minél ke
vesebb pozitívum szivároghasson ki 
szervezkedésükről. Tisztában voltak a 
kancellária nem éppen válogatós válasz
tási módszereivel és ezért a nyilvános 
zászlóbontást arra az időre halasztották, 
amikor a választási névjegyzék elkészí
tése befejeződik. Most már közölhetjük 
olvasóinkkal, hogy az erőteljesen fejlő
dött Hitközségi Alkotmánypárt előrelát-

ellenzékbe kényszerült nagy tö- 
kitartottak elhatározásuk mellett, 
utóbbi hetekben a hitközségi el- 

a Sip-utca spicli-rendszerével
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hatóan december hó 15-én tartja meg 
impozáns alakuló nagygyűlését és meg
nyugtathatjuk a Sip-utcát, amely a saj
té an elhelyezett lekicsinylő szólamai
val szeretett volna bennünket kiugratni, 
hogy kemény ellenfélre talált.

A pesti hitközség cionista meggyőző
désű tagjai külön szervezkedtek Hitköz
ségi Néppárt néven és csak természetes, 
hogy a régi rezsim igyekezett a har
mincéves lomtárból vett, ócska rágal
makkal diszkreditálni őket. Kezdettől 
fogva érintkezésben volt a nemcionista 
ellenzék cionista hittestvéreinkkel és a 
mi kérésünkre történt, hogy a Hitköz
ségi Néppárt programmjából hiányzott 
minden speciális cionista elvi szempont. 
Ezeket a programmpontokat minden 
nemcionista is magáévá teheti, mert a 
hitközség konzervatívabb vallási irá
nyítását és nyíltabb, szabadelvűbb, de
mokratikusabb adminisztrációiát követe
lik. A Hitközségi Alkotmánypárt prog- 
rammja még világosabban ki fogja dom
borítani ezeket a szempontokat és az 
eddigi megállapodásokhoz képest a két 
alakulás közös listával indul a válasz
tási küzdelembe.

Előre is kérjük a Sip-utcát: ne eről
tesse meg magát azzal, hogy konkolyt 
próbáljon közénk hinteni és hangzatos 
jelszavakkal terrorizálni bennünket ez 
együttműködés miatt, ök most hangosan 
és hetykén fogadkoznak, hogy „nem 
fogják tűrni" a cionisták szereplését, de 
mi tudjuk azt is, ami a kulisszák mögött 
történt. Tudjuk, hogy már három béke
követség is járt a cionistáknál. Leg
utóbb, egy kemény cionista meggyőző
désű iparmágnás, aki a pesti és budai 
fúzióellenes táborban különösen népszerű, 
ajánlotta fel Stern Samu fegyverbarát
ságát a cionistáknak, amennyiben fel
oszlatják hitközségi pártszervezetüket s 
hozzájuk csatlakoznak. Még a Pro Pa
lesztina Bizottsághoz való csatlakozását 
és a bizottság vezetésének szellemiek
ben és anyagiakban a cionisták részére 
való biztosítását is felajánlotta a Führer 
erre az esetre. A cionista vezetőség 
ezzel szemben kardinális hitközségi 
programmpontjainak biztosítását köve
telte és ehhez képest továbbra is kitart 
ellenzéki áláspontja mellett. Amiből vi
lágos. hogy a Sip-utca csak azt „nem 
tűri’', hogy a cionisták szervezkedjenek, 
de ha melléjük állnak, boldogan ölel
keznek velük.

A Hitközségi Alkotmánypártnak igen 
jó értesülései vannak arról, mik a Füh
rer és pártvezéreinek elgondolásai a 
választási névjegyzék összeállításáról, 
az adóhátraiékosságról, az „úgyneve
zett'’ titkos szavazásról, amelynek a 
szavazójegyekre és a szavazó fülkékre 
vonatkozó ötletes megnyilvánulásai már 

a legutóbbi hitközségi választáson is 
külön szabadalmaztatást érdemeltek vol
na. Az ellenzék természetesen igazságos 
szavazási módot igyekszik biztosítani — 
vallásos és igazságos hitközségi rend
szer felépíthetése érdekében.

Nagy derültséget keltett az ellenzé
ken a múlt hét folyamán az a hír, hogy 
a hitközség képviselőtestületének 120 
tagja ülésezett a pénzügyi elöljáró el
nöklésével s az értekezlet végén a nagy
szerű humoráról ismert elöljáró kijelen
tette, hogy ennyi lelkesedés mellett nem 
lehet kétes a győzelem. Hát azok a 
képviselőtestületi tagok se lelkesedné
nek. akik a madátumukat szeretnék 
megmenteni!... Ezenkívül a körzetek
ben is serényen folyik a lelkek „meg
dolgozása", az új káplán-titkárok tevé
kenységének szives igénybevételével. 
Legutóbb a Józsefvárosba küldöttek 
széjjel meghívókat, hogy a legközelebbi

Az Alliance
Israélite Universelle-ről megint szó esett 
elnökének. Sylvain Lévynek elhunyta al
kalmából. A nekrológok is megemlékez
nek róla, milyen eszmények szolgálatá
ban áll ez a zsidó emberbaráti szövetke
zés — és melyek azok a célkitűzések, 
melyeket alaptalanul tulajdonítanak neki. 
Az antiszemita pártsajtó szemében az 
lAlliance valami félelmetes titkos hatalom 
képét vette fel — afféle zsidó mellékkor- 
imány, amely a háttérből igazgatja az 
európai államok politikáját. Ezek a naiv 
dajkamesék alig érdemelnek cáfolatot: 
tipikus szülöttei a félmüveit jobbantudás- 
nak. mely szereti magát „beavatottnak'’ 
érezni s ezért ad hitelt kótyagos súgdo- 
lózásoknak, melyek a „jobbanértesültség" 
látszatát viselik.

Az Alliance munkája teljes egészében 
a nyilvánosság előtt játszódik le és jelen
tései a nyilvánosság számára készülnek: 
nem lehet .működésében árnyékát sem fel
ismerni azoknak a titokzatos üzelmeknek. 
melyeket a ..zsidó világszövetség’’ daj
kameséjének kótyagos terjesztői vélnek 
szellőztetni „leleplezéseikkel". Az Al
liance emberbaráti intézményei, főleg 
iskolái. Palesztinában. Szíriában s egye
bütt nem szolgálnak egyéb célt, mint a 
zsidó kultúra .megerősítését, veszélyezte
tett. elhanyagolt rétegekben: egyben pe
dig az Alliance francia szellemet is ter
jeszt a Köze! Kelet zsidóságában, noha 
persze vezetése nem szorítkozik Francia
országra. A nyugati országok müveit zsi
dóságának emberbaráti szerve a keleti, 
elproletárosult zsidó rétegek szellemi és 
anyagi felsegítésére.

Az Alliance Israélite e szerepét jól is
merik nálunk is; mégis, a magyar zsidó
sághoz, az Alliance Israélite sohasem 
állott egészen közel. Hála a Gondviselés

vasárnapon demonstrációs menetben 
vonuljanak fel a Führerhez, akit bizto
sítani akarnak sírig való hűségükről. 
Többek között a körzet illusztris elnö
két, Weisz Márkot is meginvitálták erre 
a demonstrációra, aki természetesen el
hárította magától ezt a tisztséget, da
cára annak, hogy a Führer a józsefvárosi 
tejnplomépítésre vonatkozólag 10 év óta 
be nem tartott ígéretét akarja újból — 
megígérni.

A Hitközségi Alkotmánypárt szervez
kedése a Síp utca minden erőlködésével 
szemben nyugodtan folyik az összes ke
rületekben. Az előkészítő bizottság ez
úton is figyelmezteti azokat, akik esetleg 
még nem léptek érintkezésbe a kerületi 
bizottságokkal, hogy akár a választási 
névsor, akár más tekintetében felmerülő 
esetleges sérelmeket és bejelentéseket a 
. Zsidó Élet’’ szerkesztősége készséggel 
közvetíti hozzá.

jiek, a magyar zsidóság a maga egészé
iben nem süllyedt az anyagi és szellemi 
nyomorúság olyan fokára, hogy az Alli- 
ance működési körébe került volna: vi
szont nem vitte olyan gondtalanságig 
sem, hogy vezető szerepet játszhatott 
volna ebben az előkelő testületben. Vol
tak a magyar zsidóságnak kiváló vezér
alakjai, akik megtalálták a kapcsolatot 
z Alliance Israélite vezető egyéniségeivel 

•— akkor is, mikor nem az Alliance-on 
keresztül, mely nem foglalkozik politiká
val. ihanem tisztán a személyes összeköt
tetések révén rá akarták terelni befo
lyásos nyugati zsidó vezérférfiak figyel
mét a Magyarországot ért igazságtalan
ságra.

Persze ez az igazán magyar zsidók
hoz méltó munka sem maradhatott ment 
az illetéktelen akarnokságtól. A hiva
tottak nyomában hamarosan jelentkezett 
a reklámhajhász felületesség, mely magá
nak akart díszt és elismerést szerezni az 
Alliance-on kersztül. Voltak saját maguk 
kegyéből lett ..vezérférfiak'’, akik halha
tatlan érdemeket vindikáltak maguknak 
az Alliancenál való benfentességük cí
mén. Úgy feszítettek a magyar zsidó 
felekezeti élet fórumán, mintha monopó
liumuk lett volna az Alliance-szal való
érintkezésre s ott máris mozgósították 
yolna az egész világ zsidóságát Magyar
ország mellett. A gondolat nemes s akik 
igazi összeköttetéseket (melyeknek a 
.politikamentes Alliance Israélite legfel
jebb csak keretet adhatott) mozgattak 
meg érdekében, csakugyan megérdemlik 
a magyar zsidóság háláját. De mit szól
junk a törtetőkről, akik azzal, hogy köny- 
nyelmíien dobálóztak az Alliance nevé
vel. nemlétező érdemekért arattak babé
rokat s közben maguk is hozzájárultak 
az Alliance Israélite működésének félre
ismeréséhez?
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A német zsidóság tragédiája
uj állomásához érkezett azokkal a 
rendesetekkel, me’yck mostanában jelen
tek meg a birodalmi hivatalos lapban. A 
rendeletek a legújabb nürnbergi zsidó
törvények végrehajtási utasítását tártait 
mázzák. E törvények szerint tudvailcvő’eg 
zsidó nem lehet birodalmi állampolgár, 
csak á'lam alattva’ó; tilos továbbá zsi
dók és , német vagy rokonfajta vérűek’4 
között a házasság s a házasságon kívüli 
viszony, és végül, a „német becsület’4 vé
delme nevében tilos zsidóknak 45 évnél 
fiata’abb keresztény női alkalmazotatt 
tartani háztartásukban.

A most mcgje’ent végrehajtási utasí
tás először Js definiálja, kit kell a tör
vény értelmében „zsidónak’4 tekinteni. E 
pont körüli elég heves harcok dúltak a 
kulisszák mögött: Streicher szélsőséges 
köre a kitaszítottak közé akarta beso
rozni a zsidókkal együtt a fé1-, sőt a ne
gyedzsidókat is, mig a konzervatív körök, 
tekintettel az cflőkelő családokban kötött 
vegyes házasságok következményeire a 
. fél-zsidók4’ megmentésén munkálkodtak, 
így jött létre a végrehajtási utasítás, mely 
szerint zsidónak tekintendők mindama 
biroda’nr alattvalók, kiknek nagyszülői 
közül legalább három zsidó. A felzsidók 
s a „negyedzsidók44. akiknek ccak egyik 
nagyszülője volt zsidó, ezek szerint meg
szerezheti a birodalmi állampo’gárságot 
Ezek tartoznak a „zsidó vérkeveredés- 
nek” (.jüdischc Mischlinge4’) csoport
jába. Minthogy zsidók a törvény szerint 
hivatalt sem viselhetnek, 1935. december 
31-től nyugdíjba mennek azok a zsidó 
t-sztviselők is. akik eddig az 1933. április 
7.-i árjaparagrafus4* alapján, mint volt 
frontharcosok megtarthatták állásukat. A 
volt frontharcosok teljes fizetésüket kap
ják nyugdíj gyanánt. 1936. január i-től 
fogva nem lehet zsidó, vagy kikeresztelí 
kedett zsidó közhivatalnok Németország
ban.

A ..német vér és német becsület4’ vé
delméről szóló törvényhez fűzött utasítás 
szerint a zsidó faji hovatartozás említett 
kritériumait veszi alapul.

A törvény szerint zsidók nem köthet
nek házasságot ..nemet vagy' rokonfaj
tái ú’4 verséghez tartozókkal; a rendelet 
ped:g kimondja hogy .semmiféle házas
ság nem köthető meg. ha abból a német 
vér tisztaságát veszélyeztető utódok szár
mazhatnak4’. Ezért jegyesek minden eset
ben kötelesek házasságra -.'aló alkalmas
ságukkal együtt azt is igazolni, hogy fri
gyük ellen faj': tisztaság szempontjából 
sem lehet kifogást emelni.

További rendelkezések a zsidók, nem
zsidók és ,,kevertvérűek“ házassági ügyeit 

szabályozzák. A „háromne gyed-zsidók” 
mindenben a zsidókkal közös elbfrá’ás 
alá esnek, tehát ncmzsidókkal nem köt
hetnek házasságot. A már említett kon
zervatív meggondolások hatása azonban 
meglátszik a ,.kevertvérüek4‘ házassági 
ügyének szabályozásán. Ezek ugyanis a 
belügyminiszternek és a Vezér helyettesé
nek külön engedélye alapján, bizonyos 
speciális szempontok mint testi és jellem
beli tulajdonságok, családjuk németor
szági letelepülésének jdőponttja, háborús 
szolgálat stb. alapján köthetnek házassá
got német fajúakkal; más szóval, az elő- 
kclőbb körök félzsicói árja házasság ut
ján kimenekülhetnek a társadalmi gettó
ból. Különös rendelkezés, hogy „negyed
zsidók1’ egymás között nem köthetnek 
házasságot, ce viszont egynegyed-zsidók 
félzsidókkal külön engedély' alapján igen; 
a negyed- és háromnegyed, valamint ne
gyed- és egész-zsidók közötti házasság 
tilos.

Kissé nehéz desz gyakorlatban eliga
zodni e tekervényes rendelkezéseken,

antiszemiták és zsidók 
Daszar^ Gábor könyvében

Az elmúlt két esztendő irodalmi kó
rusából úgy csendül ki Vaszary Gábor 
két regényének hangja, mint valami vá- 
rat’anul felívelő, friss, élletörömü, csil
logó volumenű tenorszólam. Csupa köz
vetlenség. őszinteség, bűbájos keresetlen- 
ség ennek a két könyvnek minden sora 
Az író nem törődik azzal, hogy amit ír 
megfelel-e az irodalmi kiskáté követel
ményeinek. fantáziájának szabad csapon. 
gását nem gátolják oly' irányú meggondo
lások: hihető-e az. amit elmond, talán 
azért nem, mert vele tényleg megtörtént 
mindaz, amit annak állít be és tudja, 
hogy mindazok, akik lődörögtek egy SOUs 
nélkül de azért gondtalanul és jóked
vűen a párizsi utcán, vágyódva de nem
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melyek a „vér és ösztön nevében4’ az em
beri elet legösztönösebb ügyét, a párvá
lasztást, bürokratikus eVenőrzés és állami 
kényszer alá vetik. Ha a rende’kezések 
egyes részletei homályosak is, nem lehet 
kétség az á’talános tendencia tekintetében, 
mö’y e rendelkezéseket sugallta. Céljuk 
nem egyéb, mint a németországi zsidó 
közösseget körülvevő társadalmi veszteg
zár intézményes biztosítása. E vesztegzár 
pedig nem a német zsidóság külön kisebb
ségi életét, hanem teljes e’sorvadását 
cé’-ozza.

A párt és az állam vezető körei még 
mindig nem tudtak megegyezésre jutni a 
zsidók gazdásági tevékenységét szabá
lyozó régebben bejelentett törvény tekin
tetében. Itt is különböző befo’yások üt
köznek össze egymással: Schacht és a 
vezető gazdasági körök a normál’s gaz
dasági élet minden megzavarása -allén 
tiltakoznak, viszont vezető pártkörök a 
gazdasági gettó megvalósítását követelik. 
Egyelőre még nincs döntés; s ameddig 
nincs a zsidó kereskedők, különösen a 
vidéken, ki • varinak szolgáltatva a heflyi 
párthata’masságok dühének és bojkott
narancsainak.

elkeseredett vágyakozással nézegetve a 
csemcgeüzletek kirakatainak iriyericségcit, 
hogy azután, amikor végre váratlanul 
pénzhez juttottak, könnyelműen és lehe- 
tő’eg a. legfeleslegesebb dolgokra szórja
nak Szét mindent meg fogják érteni’ és 
el fogják hinni még a legfantasztikusabb 
cselekedeteit is. És tagadhatatlan, hogy 
az a tavaszi verőfény, mely ezekből a 
regényeikből az olvasó felé árad, csa’ha- 
tat’anul hatalmába kerit minedrikit. a leg
szkeptikusabb olvasó is hol érzékeny ülve, 
hol kacagva kísérj a hőst életének kalan
dos útjain és a regény elolvasá után 
maradéktalanul jóleső. de egyben sajná’- 
kozó érzéssel teszi le a könyvet; kár. 
hogy már elolvastam.

Örülünk,, hogy a’kalmunk nyílott Va
szary Gábor könyveiről ezt. ezen a he
lyen elmondani. Az alkalmat p d.ig az 
adta meg, hogy nemrég megjelent régé- 
nyének, az „Ö44-nek vannak zsidó vonat
kozásai is. Természetesen, mint semmi
lyen kérdésben. Vaszary a zsidókérdésben 
sem fog-al á’lást, de van két alakja akik
nek szerepeltetése s a mód, ahogy őket be
szélteti. felér az. ál’ásfoglalással.

A két alak: Ecet Jani és Híns Tóni. 
Ecet Jani antiszemita, ültetőiéig- csak ak-
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kor, ha be van csípve. Józan állapotban a. 
legjobb barátja Hires Tóninak. a nume- 
ros-claususos magyar diáknak, akit az 
egyforma számkivetettségnek összefor
rasztó érzésével szeret. ele, akit, amint 
bor van gyomrában, kikerget a kávéház
ból. Ilyenkor zsidóvért akar inni és Hires 
Tóni csak úgy tudja nagyobb botrány 
és incidens nélkül eltávolítani a kávé- 
házból. hogy megígéri: az utcán majd 
egész sor zsidó címet kap. akiknek ellát
hatja a baját. Foglakozása, az. hogy mi
ből él. legmeghittebb barátai előtt is is
meretlen. Néha, ideig-óráig valami al
kalmi ál’ást talál, de ez a kenyérkeres • 
időszak soha ne.m tart soká, újra kezde
tét veszi a baráti kölcsönök időszaka. A 
barátok pedig szívesen adják a kö’csönö- 
ket, lévén Ecet Jani alap ában véve derék, 
jószívű, jópajtás fiú. aki a légynek sem 
árt és aki dolgozna szívesen, ha volna 
mit.

A másik, a numerus-claususos diák, 
Hires Tóni tanulmányait folytatja. Nap
pal szorgalmasan látogatja fakukása elő
adásait, este pedig beül valamelyik kávé*  
házba és ott a magyar lapokat bújja. És 
egy vágya van: hazakerü’ni Pestre. Ül a 
párizsi kávéházban és az újságlap fölött 
elnézve, délibábos irrealitásban ott rezeg 
előtte a pesti utca képe, az Andrássy-út 
és a Nagy-kőrút, a szülői ház. az Egye
tem. ahonnan öt kizárták. így múlnak a 
napjai, amig meg nem tudja, hogy vége 
mindennek, apja tönkrelment, nem jönnek 
többé az elsejei pénzküldemények, abba 
kell hagyni a tanulást. Hires Tóni nem 
panaszkodik senkinek, nem kér, nem vár 
segítséget, agyonlövi magát. .. Világháború 
halottja44 — állapítja meg róla Vaszary 
Gábor.

Ecet Jani viszi meg a szörnyű hírt 
Vaszarynak. a baráti hármas-szövetség 
harmadik tagjának. Azután belerogy' egy 
fortőjbe, kalapja liegurul a földre, ő maga 
pedig zokogva borúi rá a fotőj karfájára. 
A zsidógyülölő ! És másnap néhány soros 
hir közli a reggeli lapokban, a legkisebb 
betűkkel: Agyonlőtte magát egy magyar 
diák. Ok: ,,raison pécuniaire4’...

Vaszary pénzt kerit. hogy közös barát
jukat méltón tetmettesse el. Ecet Janira 
bízza a dolog lebonyolítását. Ketten men
nek a koporsó után és csodálkozással álla
pi tják meg, hogy a koporsót a keresztény 
temetőbe viszik és ott fö’delik el. Vaszary 
meg is kérdi Ecet Janitól, rendben intéz
te-e el a dolgot, mert az mégsem járja, 
hogy’ most keresztény temetőbe temessék 
Hires Tóiéit, aki zsidó volt Ecet Jani 
fogadkozik. hogy ö megmondta illetékes 
helyen, hogy a halott zsidó. De most 
már mindegy. Elvégre az Úristen előtt 

nincs se zsidó, se keresztény. A végén 
persze kiderül, hogy a ha'ott. akit kísér
tik, ismeretlen keresztény francia volt. 
Ecet Jani rosszul intézte el a temetés 
ügyét és közben Hires Tónit cl földelték. 
Isten tudja hová és nem kisérte őt utolsó 
ut ára Senki. A két barát pedig szépen 
hazamegy a temetőből leül a Döme tér- 
raszára és várja, mikor lép be a bejára
ton. hóna alatt csomó újsággal Hires 
Tóni. Belép és jön feléjük lassú, meg
fontolt léptekkel. Mert soha nem sietett. 
És mindent alaposan meggondolt. A hai 
Iáit — azt is bizonyára alaposan átgon
dolta. Bele kell tehát törődni. De nem

Pánik Palesztinában
Tel-Aviv, 1935. november

Egy szép napon, a gazdasági fellen
dülés kellős közepén a közönség egy 
része megrohanta a palesztínai bankok 
pénztárait és rohamosan vette ki a be
téteket, oly méretben, hogy ez valósá
gos run képét öltötte. Ez a megrohanás 
két-három napig tartott és annál súlyo
sabb következményekkel járt, minthogy 
az ipart a bankok betétei táplálják, iti is 
és Palesztina ipara, különösen az építő
ipar most lendül a leglázasabb munkás
ság vállalkozókedv irányába. Ez a krí
zis pedig annál indokolatlanabb, miután 
egy gazdaságilag tökéletesen kiegyensú
lyozott országon száguldott végig, mely 
amellett kívül áll minden világpolitikai 
bonyodalmi lehetőségen.

A magyarázat legfeljebb az lenet. hogy 
a zsidók, akik annyit szenvedtek kiván
dorlásuk előtt különböző országokba i el
tűrt üldöztetések következtében, elvesz
tették az uralmat idegeik felett. A krízis 
Tel-Avivban érte el tetőfokát, mely épí
tőiparából él, Jeruzsálem hideg maradt, a 
kolóniák mezőgazdasági munkája, a ré
gieké és újaké egyaránt, pillanatra sem 
szakadt félbe.

A világháború veszedelme: ez az in
doka ennek az abszurd pániknak. A ieg- 
bünösebbek benne persze az ú. n. ,.jól
informáltak", akik elfelejtették, hogy ha 
a háború ki is törne, sem rendíthetné meg 
Palesztina helyzetét; lévén ez az ország, 
hivatalosan, vagy nemhivatalosan, szer
ves része az angol világbirodalomnak,
—44—4—4—4— 4 444—44444, 
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♦ esetleg háztartás vezetésére is*
j ajánlkozik hibáján kívül tőnkre- f
> ment zsidó urinő, hogy magát ♦
Ués két gyermekét fenntarthassa.*  

Érdeklődések : B. Béláné névre * 
a kiadóhivatalba. 4
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lehet. Csak elfelejteni lehet. El kuli fe
lejteni.

Ilyenek Vaszary Gábor antiszemita 
és zsidó alakjai és ilyen a regénye, mely
ben villanásszerűen. egy- gy odavetett, 
de mégis ta’áló, pármondatos párbeszéd 
vrejé g még néhány helyen felötlik a zsi
dókérdés, a Vaszary’ beállításában, aki 
úgy látszik nem igen fogadja el, vagy, 
ha tényként e: is fogadja, nem érti, hogy 
ilyen kérdés manapság egyáltá’án szerc- 
pe’het az emberiség problémái között.

Aki még nem olvasta Vaszary köny
veit, olvassa <‘<1 gyorsan. Hálás lesz ne
künk a figyelmeztetésért.

melynek, mint mandatárius hatalomnak 
eminens érdeke megóvni a rendet ezen a 
fontos stratégiai ponton, hogy a Yischouv 
360.000 lelket számlál, nem pedig 80.000- 
et. mint 22 év előtt, hogy Palesztinának 
nagy tartalékai vannak, tőkében és ja
vakban. melyekből hónapokig meg tud 
élni. De hol van a pániknak logikája! A 
leghihetetlenebb rémhírek terjedtek el: 
egyik nap Laval ellen követtek el gyilkos 
merényletet, a másikon az abesszínek 
törtek be Ual-Ualba.

Persze az arab sajtó járt elől ebben a 
rémhírterjesztésben. Megkezdődött az 
élelmiszerhalmozás, az aranygyüjtés, a 
gázmaszkok beszerzése, a háborús pszi
chózis mindezen kísérőjelensége.

A kormány a helyzet magaslatán állt 
ezekben a kritikus órákban. A főmegbi- 
zott,. aki épp Londonban tartózkodott, 
táviratilag a következő nyilatkozatot 
tette: „Meg vagyok győződve, hogy a 
legtökéletesebb nyugalmi helyzet áll 
fenn a Földközi tengeren és az olasz- 
abesszín konfliktus továbbra is megma
rad lokális keretei között. Ha a legcse
kélyebb aggodalomra lenne ok, azonnal 
visszatérnék Palesztinába. A jelenlegi 
körülmények között azonban nem szán
dékozom visszatérni november közepe 
előtt."

A Barclay’s Bank, hivatalos intézet, 
azonnal korlátlan hitelt nyújtott a pánik
sújtottá pénzintézetek számára, úgyszin
tén a cionista pénzintézetek, élükön az 
Angló-Palésztina Bankkal. Tel-Aviv vá
rosi tanácsa és a cionista intézmények 
pádig nagy közmunkák megindításával 
jelezték a helyzet veszélytelen voltát.

Pillanatnyilag á nyugalom teljesen 
helyreállt és el lehet gondolkozni Mr. 
Clair. a Barclay's Bank igazgatójának 
szavai fölött, aki ezeket fnondotta: ..Nincs 
krízis Palesztinában, de őrizkedjünk at
tól, hogy azt mi magunk teremtsük meg!''
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Ami kimaradt - 
a „Szabadegyetemről” 

(Panaszos levél)
Igen tiszteit Szerkesztő Uram!
Olvasom a Pesti Izr. Hitközség sza

badegyetemi előadássorozatának pro- 
grammiát, de sehogy sem vagyok vele 
megelégedve. Engedje meg, hogy főbb 
kifogásaimnak levél formájában kifeje
zést adjak. A megnyitó előadást dr. Barna 
Károly és dr. Glíicksthal Samu tartották, 
dr. Hevesi főrabbin kívül. Felcsapom a 
Magyar Zsidó Lexikont és keresve ke
resem. hogy milyen tudományos műkö
dést fejtett ki dr. Barna Károly, hogy a 
zsidó szabadegyetemen előadást tart, a 
nevével sem találkozom. A másik elő
adó, dr. Glíicksthal Samu már ismertebb 
nevű az újságokból, a várospolitikai élet
ből és pénzügyi akciókból, de olyan 
irányú működését, amely egyetemi 
előadásokra predesztinálná, nem ismerem.

A „Szentírás, Talmud és Liturgia'’ kö
réből tartott előadások előadói közül nél
külözzük a többek között dr. Fényes 
Mórt. dr. Kiéin Abrahámot, akik ezen a 
téren igazán számottevők. A filozófiai 
előadások között nem találkozunk a leg
kiválóbb zsidó filozófus, dr. Szemere 
Samu, valamint Sebestyén Károly nevé
vel. A „Zsidó Problémák" között csupán 
egy a hitközséghez közelálló propagan
dista nevével találkozunk. Talán helye
sebb lett volna ennek az előadásnak a 
címét „Zsidó Lapproblémák'’-ra változ
tatni, amelyről az előadó bizonyára sok 
értékes és intim dolgot tudna elmondani. 
E sorozatba lehetett volna venni egy elő
adást, ezen a címen: „Hány kistisztviselő 
kap annyi fizetést a hitközségnél, mint 
egy főtisztviselö?" Erről talán Eppier 
főtitkár úr tarthatott volna előadást. És 
ha már a lapproblémáknál vagyunk, ak
kor talán Stern elnök úr is ismertethette 
volna egy előadás keretében a „Síp-utcai 
Legyeződnek kulisszatitkait, mert hisz 
ez is az aktuális zsidó problémák közé 
tartozik.

A művészettörténetnél csak egy elő
adót találunk, az sem szakember. Annyi 
kiváló zsidó művészemberünk van és 
művészeti írónk is, hogy nem értjük, 
miért kellett ezt az egyetemi előadást e 
téren laikusra bízni.

Legszegényesebb a programm iroda
lomtörténeti része. A magyar irodalom
ból csupán gyetlenegy előadóval talál
kozóink. Talán helyes és célszeru lett 
volna itt a legkiválóbb magyar írók kö
zül — Bíró Lajos, Ignotus. Kóbor Tamás, 
Molnár Ferenc. Szép Ernő, Szilágyi Géza 
stb. — valakit telkérni. Az irodalomtör- 

tünetnek is vannak kiváló zsidó művelői, 
mint Dénes Lajos, Heller Bernát, Kom
ját Aladár, Zsoldos Jenő, akiknek nevét 
hiába keressük. Természetesen mi sem 
áll távolabb tőlünk, mintha a programúi
ban szereplő szintén igen kiváló egyéne
ket kisebbíteni akarnók, azonban ezt a 
részét a programúinak mindenképen bő
víteni kellett volna.

Igen szegényes a Szociológia és Pe
dagógia a programmban. Pedig ezek a 
jövő szempontjából a zsidóság legfonto
sabb problémái és e téren nagy szakfér- 
fiaink vannak, akik azonban nem kelleme
sek a hitközség vezetőinek. Gyermekvé
delemről egy szót sem hallunk, noha a 
mu't esztendőben, a kiváló zsidó gyer

Csoda történt . . .
— Beszélgetés —

Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó
képű, állástalan tanár)

— Jöjjön csak, direktor úr. jöjjön, 
üljön le hamar ide mellém, igya meg 
a feketéjét, aztán nagyon érdekes dol
gokat fogok magának mesélni. Csoda 
történt tudniillik. El fog állni tőle a 
szava, a lélekzete és szeme-szája tátva 
marad. Ilyen még nem volt ebben a mi 
kile gedojlenkban.

— Már igazán kiváncsivá tesz, mi le
het az. amin úgy fellelkesedett.

— Hát kérem, tessék csak idefi
gyelni. Olvasta, ügye a „Zsidó Elet" 
múltkori számában azt a szomorú hír-
adást a budai unifikációs pártnak gyá
szos szerepéről a lágymányosi templom 
építése körül. Pusztán csak azért, hogy 
a budai hitközség autonómista elöljáró
ságát elgáncsolják, annak a legelemibb 
kötelességéneit teljesítésében, hogy a 
híveknek ott. ahol kell, templomot ad
jon. képesek voltak közbelépni, hogy a 
polgármester ne adja át a templom cél-
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mekvédőnek, Nemes Lipótnak előadása 
volt úgyszólván a legkiemelkedőbb ese
ménye a szabadegyetemnek. Vagy talán 
neheztelnek az előadóra, mert rámutatott 
arra, hogy a zsidó gyermekvédelem te
rén, úgyszólván mindeddig még semmi 
sem történt? ...

De talán már sok is volt a hiányuk 
felsorakoztatásából. Még csak egyet em
lítek meg. A falragaszok szerint .a kultu
rális ügyosztályban kaphat az érdeklődő 
jegyet az előadásokra. Ha valaki azután 
Bejegyezteti magát és felmászik a má
sodik emeleten levő irodába, az illető al
kalmazott előjegyzi, azonban semminemű 
értesítést, sem jegyet nem kap. Akkor 
mirevaló az egész ceremónia? Miért nem 
írják ki, hogy jegy nem szükséges és ez
zel kész.

Soraim közléséért köszönetét mondva, 
maradok

tisztelettel: 
egy tanár

jaira kiszemelt telket és szégyenletes 
közbelépésüket azzal az arcpirító hamis 
beállítással igyekeztek alátámasztani, 
hogy a templomépítés financiális felté
telei nincsenek biztosítva. Ez a gáncs
vetés azonban szerencsére nem sike
rült nekik. Viselkedésükkel egy keresz
tény közéleti nagyság részéről olyan nyi
latkozatot provokáltak ki, mely megalá
zóan lesújtó rájuk és rajtuk keresztül 
az egész magyar zsidóságra. Megálla
pításának — hiszen, ha olvasta, bizo
nyára emlékszik — az a veleje, hogy 
szégyent hoztak a magyar Izraelre és 
hogy ha ilyesmi lehetséges, akkor nem 
is szabad csodálkozni azon, hogy van 
antiszemitizmus. Azt is hallotta bizo
nyára , hogy a Zsidó Életnek ez a cikke 
szenzációként, még pedig fájdalmas 
szenzációként hatott mindenfelé, hic el 
ubique .. .

— Igen, hallottam, sokfelé beszéltek 
róla és próbálták igy is. úgy is kommen
tálni.

— No. ezt kommentálni nem igen 
lehet, sem igy. sem úgy. itt a tények 
önmagukért beszélnek.

— S mi van a csodával? Mit akart 
tulajdonképen elmesélni?

— Figyeljen csak ide. De ez aztán 
egészen intim értesülésem, erről rajtam 
kívül nem is tud senki sem. A Führer 
is elolvasta a cikket és — szörnyen meg 
volt döbbenve. Ez alkalommal, kivé-
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telesen nem attól, hogy akadt olyan 
újság, amely meg merte írni a dol
got. hanem megdöbbent —■ magától 
a dologtól. Ez még őt is meggon- 
dolkoztatta. Fájdalom hasított a szí
vébe. Az mégis sok, azt még sem 
szabad csinálni, hogy ilyen súlyos 
megszégyenítést vonjunk a zsidóság 
fejére — csak azért, hogy az egyik 
párt a másik fölébe kerekedjék. S 
amilyen gyors elhatározású ő, mind
járt cselekedett is. Magához hivatta 
két hűséges emberét, akik a pest
budai konfliktusban nem voltak ex
ponálva és a következőket mondta ne
kik : Nézzétek, kedves barátaim, itt 
egy súlyos hibát kell jóvátenni. Azok 
a budai barátaink, akik az unifikáció 
kérdésében mellém álltak és szem
befordultak saját hitközségi vezető
jükkel. nem bizonyultak jó taktiku
soknak. Szégyen ide, szégyen oda, 
meg kell állapítanom, hogy egyik ku
darcból a másikba vittek. Nem, hogy 
sikerekről nem számolhatnak be, ha
nem egyenesen vereségeket szereztek. 
Én értem őket és makacsságuk sem 
lep meg. Elvégre nem oly egyszerű 
és nem is könnyű beismerni, hogy ed
dig rosszul csinálták a dolgot és hogy 
bár jót akartak, a valóságban ártot
tak az ügynek is, nekem is. Megértem, 
hogy nem akarták együk kudarcukat 
sem véglegesnek elismerni és elismer
tetni és ezért mindig újra kezdték a 
támadást. De az új támadás — le
gyünk őszinték — csak újabb vere
séghez vezetett. S szembe kellett for
dulnom az ő elhibázott taktikájuk 
miatt igen értékes férfiakkal, amit 
sosem tettem szívesen és ami törek
véseink szempontjából szintén csak a 
veszteséglistámat növelte. Ezért el
határoztam tehát, hogy változtatok a 
dolgokon. Ez a legújabb eset a lágy
mányosi templommal valóban már sok 
egy kicsit. Az még sem szolgálhatja 
az én törekvéseim sikerét, sőt a kö
zeli választások szempontjából egye
nesen káros lehet, ha az én nevem
mel indult kampányhoz fogják fűzni 
azt a kétes értékű dicsőséget, hogy 
a székes főváros egyik tekintélyes ve
zető egyénisége az én pártom takti
kájából állapította meg. hogy érthető 
és indokolt az antiszemitizmus. Ezen 
tehát változtatni kell és változtatni 
akarok. Azoknak a barátaimnak, akik 
ezt a harcot eddig vitték és a takti
kát csinálták nagyon melegen és há
lásan meg fogom köszönni irántam 
való jóságukat és barátságukat, de 
megkérem őket, hogy most már az 
ügy és a zsidóság érdekében — áll
janak félre. Egységet akartai, terem
teni és helyette a szembefordulást a 

harcot, a békétlenséget állandósítot
ták. Hát ebből elég volt. Én még
sem csinálhatok antiszemitizmust.

— Szenzációs! Hát ez igazán szen
záció! És mondja, kedves tanár úr, 
ez valóban megtörtént?

— Tessék csak várni, még nincs 
vége most jön még a java. Azután 
így folytatta a vezér: Titeket akar
lak megkérni, kedves barátaim, ti 
legyetek az én seliachjaim. Menje
tek át Budára. Igen, Budára. Mond
játok ott meg, hogy ami volt, az volt. 
Ezentúl másképen akarom... Ti is 
belátjátok, úgye, hogy ezt .kell ten
nem. Hiszen ez a harc eddig nem
csak erkölcsi, de igen súlyos anyagi 
áldozatokba is került. Menjetek hát 
Budára és mondjátok: Legyen bé
kesség Izraelben. Hadvezérek és ka
kastollas harcosok helyett békeköve
teket küldök. Unifikáljon bennünket 
a békesség és a testvéri szeretet. Fo- 
gadjak jószívvel békejobbomat és be-

A nyomorúság vámszedöi
Bölcseink tanítása szerint vallásunk 

három fenntartó oszlopa: Tóra, Istentisz
telet. Jótékonyság. Az első, a mi hitköz
ségeinknél — sajnos — dísszé lett. Szép 
köntösbe öltöztetjük, körülhordjuk, eset
leg megcsókoljuk. Mélységeiben nem me
rülünk belé. Évezredes vezérlő fáklyán
kat a villamosság korszaka halvány, ki
alvó pislogásnak látja. A második osz
lop sem szilárd. Belül üres, kívül arany- 
cirádás. Marad számunkra a harmadik: a 
jótékonyság gyakorlása. Míg a gazdasági 
és egyéb krízis nem szorongatta hittest
véreinket közmondásos volt a zsidó szív. 
Még mai nincstelenségünkben is elszakí
tunk szánktól — ha csak morzsákat is — 
hogy könnyeket szárítsunk. Ha kivételes 
eset találkozik, ott még az ember, il
letve közület, megerőltetett mértékben 
is gyakorolja a jótékonyságot.

A mai munkanélküliség kitermelt oly 
típust, ki egész életét, jövőjét a „snorra" 
alapítja. Különbséget nem tudunk tenni, 
egyenlő mértékben támogatjuk a valóban 
rászorulót és érdemtelent.

Sajnálatos eset adia ezúttal kezembe 
a tollat. Folyó hó 7-én beállított közsé
günkbe egy igen jól öltözött, berlini dia
lektusban beszélő 35—40-es külsejű „volt 
bankhivatalnok". Palesztinából kiutasítot
ták iratai elégtelensége miatt. Szalonikiig 
saját költségén eljutott áldott állapotban 
lévő feleségével és 2 gyermekével. On
nan Belgrádig már hitközségi költségen 
jutott el. Belgrádból Mohácsig váltották 
jegyét. Mohácsról egy Kecskemétre tartó 

gépkocsi elhozta családjával együtt. Be-

kejizenetemet. Menjetek, kedves ba
rátaim, és az Úr irányítsa utatokat a 
teljes siker felé ...

-— Hát ez nagyszerű! Ügye, min
dig mondtam, hogy ez egy pompás 
ember. Hát nem kitűnő ember az, 
aki belátja, ha hibázott és képes ab
ból a konzekvenciákat is levonni?! 
De mondja, kedves tanár úr, hon
nan tudja ezt? És igazán megtör
tént ez?

— Hogy honnan tudom? Miért 
kérdi? Nem mindegy az? Vagy ta
lán hihetetlennek találja?

— Nem mondom, egy kicsit — cso- 
dálkozi m. Igaza volt, amikor azzal 
kezdte, hogy csoda történt. Én szí
vesen elhinném és boldog volnék .. . 
De mondja mégis, valóban megtör
tént ez?

-— Hogy megtörtént-e — azt nem 
tudom. De hogy — meg kellett volna 
történnie, az bizonyos!

SPECTATOR

járta a hitközséget és meghatóan előadott 
történetével megindította az adakozó lel
keket. Az intézményeket is felkereste. A 
hitközségi tagok és intézmények felkere
sését elhallgatva, felkereste az elöljáró
ság egyik tagját és elmondta meséjét — 
mert az volt — és kérte, hogy 3.50 pen- 
gönyi összes pénzét kiegészíteni, hogy 
Pestre tovább utazhassanak. Egyedül 
volt, megvendégelték és kérték, vezesse 
feleségét és gyermekeit is el. Rövid tá
voliét után visszajött: jobbnapokat látott 
felesége szégyenérzete nem engedi, hogy 
jöjjön. A samesznál kávézik gyermekei
vel együtt. A tapinta, jószív ezt tudomá
sul veszi. 1 kg kenyér, egy üveg jam és 
kávé, egy csészéből álló csomag készül 
és kiegészített pénzzel távozik. Másnap 
kiderül, minden. Senki sem látta a fele
ségét, sem a gyermekeket. Szélhámos 
volt.

Nem az első eset. Június végén egy 
rabbiunoka a zsidóság mártírjának adta 
ki magát. A segítség nem késett. A ..már
tír" az ősszel ismét megjelent, de már 
nem mártírnak maszkírozva.

Az ilyen és hasonló szélhámosságok 
elvonják a filléreket az igazán rászoru
lók elöl. Ezek a ..nyomorúság vámszedöi’' 
elfásítják az úgyis fásult szíveket. Köz
tudomásul bocsájtom, nehogy ha másutt 
is jelentkezne hasonló trükkel, felüljenek 
és a keserű tudatra ébredés megcsalott- 
ság érzete elzárja az utat az érdemesek 
megsegítése elől...

Richter Arthur
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HÍREK

November 23, szombat — chesvan 27, 
(Hetiszakasz.- Chájjé Szóróh, haftóra: 
Vöhámelech Dovid, I. Kir. 1. f. 1—31. v, 
Ujholdhirdetés, Borchi náfsi, szombat 
kimen: 4.48) — nov. 24, vasárnap — 
Chesvan 28, — nov. 25, hétfő — Chesvan 
29. (jóm kipur koton), — nov. 26, kedd 
— Chesvan 30. (Ros-chodes 1, napja), — 
nov. 27. szerda — Kiszlev 1. (Ros-chodes 
2. napja). — nov. 28, csütörtök — Kiszlev 
2, — november 29,'. péntek — Kiszlev 3 
szombat bejöv : 3.57.)

— Vasárnap lesz az új lágymányosi 
templom alapkötétele. A Budai Izr. Hit
község elöljárósága alábbi meghívót bo- 
csájtotta ki: A jó Isten kegyelme meg
engedte felvirradni azt a napot, melyen 
a Budai Izr. Hitközségnek módjában áll 
a Lágymányos-Kclenföldi templomot fel
építeni. Van szerencsénk ennélfogva a 
XI. Lenke út és Zsombolya utca sarkán 
épülő templom színhelyén, 1935. évi nov. 
24-én, délelőtt 11 órakor tartandó alap- 
köletételi ünnepségre hittestvéreinket 
tisztelettel meghívni. Budapesten, 1935. 
november havában. A Budai Izr. Hit
község elöljárósága: Dr. Kriszháber 
Adolf hitk. elnök, Diósi Jenő. hitk. fő” 
jegyző. Az ünnepség sorrendje: 1. Hi
szekegy. Előadja a templomi énekkar. 
2. Zsoltár. Énekli Sirota Sándor fökán
tor, a templomi énekkar kíséretében. 3. 
Vető Sándor, a templomépítő bizottság 
elnöke felolvassa az alapkőben elhelye
zendő okiratot és elhelyezi az alapkő
ben. 4. Dr. Kiss Arnold vezető főrabbi 
beszéde az első kalapácsiitéssel kapcso
latban. 5. Az ezzel megtisztelt szentélyek 
kalapácsütései az alapkőre. 6. Zsoltár. 
Énekli Perlmann Arnold körzeti kántor 
és a templomi énekkar. 7. Himnusz. Elő
adja a templomi énekkar.

— Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
november 27-én, szerdán d. ti. 6 órakor 
a Pesti Izr. Hitközség dísztermében. 
(VII., Sip utca 12. II.) felolvasó ülést 
tart az alábbi tárgysorozattal: 1. Dr. 
Blau Lajos: Fosztat városa. Maimonides 
működésének színhelye. 2. Hajnal Anna: 
Versek. 3. Holló Jenő: Egy novella.

— Az Aguda világszervezetének köz
pontját Londonba helyezték át. Az 
Agudasz Jiszróél világszervezetének köz
ponti irodáját Frankfurtból Londonba 
helyezte át. Az Aguda elnöke, Jacob 
Rosenheim ez alkalomból Londonba uta
zott az Aguda főbb reprezentánsai kísé
retében. akik a britt kormány illetékes 
képviselőivel tárgyaltak a Palesztinái 
Aguda-munka dolgában.

Tisztelettel értesítjük 
t. Vevőinket, hogy

VI.,Szondy-u.35 
szám alatt saját kezelésben 

fényesen berendezett

orth.

felvágott,
virsli és

nyitottunk, ahol pontos 
kiszolgálásban állandóan iinom 
felvágottak, friss virsli
félék, szalámi, kolbász
áruk, húskonzervkíilön- 
legességek eredeti fő
üzleti árban kaphatók. 
Kérjük szives látogatását.

orth. “)tl>5 szalámi-, kolbász
áru- és hűskonzervgyár

Budapest, VII ,Dob-u, 27.
Fióküzletek :

VIL, Baross-tér 16 
VI.,Nagymező-u. 50 
Központi Vásárcsarnok 
Miskolc — Nyíregyháza

__ Uj rektor a jeruzsálemi egyete
men. Dr. Hugó Bergmannt a jeruzsá- 
!cm: egyetem rektorává választották. Dr. 
Bergmann, a nagy tudós, eddig az egye
temi könyvtár igazgatója volt. 1883-ban 
szűkített Prágában. 1919-ben essay-soro- 
;■ ta jelent meg „Yavné és Jeruzsálem’* 
címen. Értékes munkája a „Mózes pa
rancsai ** című tanulmány, mely a zsidó 
ct:kát ismqrteti Fichte és Kannt filozó- 
fiá.'ának nézőszögéböl.

— Az új angol képviselöháznak 15 
zsidó tagja van. Londonból jelentik, hogy 
a legutóbbi választásokon 15 zsidó val
lása jelölt kapott mandátumot, akik kö
zül nyolcán a kormánypárt, hárman a 
liberálispárt és négyen a munkáspárt 
tagjai. Újra megválasztották Rotschild 
James bárót is. A munkáspárti képvise
lők között foglal helyet Emanuel Schin- 
well egykori bányaügyi miniszter, aki 
MacDonald helyettes- miniszterelnököt 
buktatta ki 20,498 szavazatttöbséggel.

— Két síremlék-leleplezés. Vasárnap 
délben a rákoskeresztúri zsidó temető
ben közéleti előkelőségek, tisztelők és 
barátok, százan és százan zarándoltak 
el dr. Baracs .Marcel országgyűlési kép
viselő, a magyar ügyvédi kar büszke
ségének sírjához, hogy kegyelettel 
adózzanak az impozáns fekete márvány 
síremlék felavatásán, amely Baracs 
Marcel alkotó életét és emberi nagysá
gát hirdeti késő utódoknak. Dr. Fischer 
Gyula főrabbi emelkedett szépségű 
avató beszéde után Nagy Andor hitk. 
elöljáró a Pesti Izr. Hitközség emléke
zését tolmácsolta. Dr. Kövess Béla a 
Budapesti Ügyvédi Kamara zászlóját 
hajtotta meg az ügyvédi tisztesség, a 
szólásszabadság és a jogvédelem klasz- 
szikus hősének emléke előtt. Dr. Stein 
Emil vezérigazgató a Lipótvárosi Ka
szinó hálás köszönetének adott benső
séges szavakkal hangot és méltatta az 
elnöki székben egy évtizeden át kifejtett 
társadalmi és kultúrális munkáját. Végül 
dr. Bródy Ernő képviselő politikai ba
rátai nevében méltatta működését.

Vágó Lászlónak, a kitűnő építő
művésznek a farkasréti zsidó temetőben 
nyugvó sírjához is elzarándokoltak va
sárnap délben az irodalmi és művészi 
világ legjelesebbjei. A temető szinpotn- 
pás domboldalán állították fel a megbol
dogult bátyja, a világhírű Vágó József 
által tervezett gyönyörű síremléket. Va
lósággal köbe vésett nekrológ ez a 
síremlék: az elhunyt legkiválóbb alkotá
sainak sikerült relif-képei díszítik. 
Vidor Emil műépítész, Györgyi Dénes 
profeszor, Dr. Wolff Ernő ügyvéd, Gye- 
nes és Székely műépítészek emlékeztek 
a sírnál a megboldogult műveiben biz
tosított művészi halhatalanságáról.



ZSIDÓ ÉLET

— Kultúrest Budán. A Budai Hitköz" 
ség kultúr- és társadalmi szakosztálya 
vasárnap este nagyszabású előadóestet 
rendezett a hitközség tanácstermében. 
Pollák Manó magasszínvonalú előadást 
tartott „Zsidó kultúra” címen, maid Si- 
rota' Sándor, a népszerű budai főkántor 
emelkedett motívumú R’céh-kompozició- 
ját és KelenaPatai Neilá-.iát énekelte 
mindenkit magával ragadó hatalmas erő" 
vei. Réthy Anny verseivel aratott tap
sokat. A kultúrelöadáson nagyszámú 
közönség vett részt, élén dr. Kriszhaber 
Adolf hitk. elnökkel. Vető Sándor kul- 
túrális elöljáróval és Roth Frigyes szak
osztályelnökkel.

— Kultúrteremavató ünnepély Aszú
don. Az aszódi izr. hitk. kultúrbizottsága 
november 17-én nagyszabású műsoros 
est keretében avatta fel új kultúrtermét. 
Az ifjúsági vegyeskar Boros Imre tanító 
vezetésével elénekelte a 77. zsoltárt, 
majd Hollán Lilly, a nagytehetségű elő
adóművésznő Lakos Andrásnak erre az 
alkalomra írt prológ.iát adta elő nagy 
hatással. Az építő-bizottság nevében 
Vas László emelkedett szellemű sza
vak kíséretében átadta, a kultúrbizott- 
ság részéről dr. Glück Adolf kultúrbi- 
zottsági elnök gondolatokban gazdag és 
a zsidó kultúra mellett hitvallást tevő 
szavakkal átvette a termet. Az avató
beszédet dr. Berg József aszódi főrabbi 
lelkes, buzdító szavakkal vezette he. 
Hollán Lilly előadóművésznö, Lakos 
András, Kiss Arnold és tnás költők ver
seivel óriási hatást ért el. Toronyi Artúr 
operaénekes énekszámaival, maid Feny
ves Lóránd hegedűművész, a Reményi- 
zenedíj 1934. évi nyertese brilliáns 
technikájú művészetével excellált. A 
zongorakíséretet Goitein György zon
goraművész látta el nagy hozzáértéssel. 
Az ünnepélyt a Himnusz hangjai zárták 
le.

— Októberben 6.600 kivándorló érke
zett Palesztinában. Jeruzsálemből je
lentik, hogy októberben 6690 zsidó be
vándorló érekzett Palesztinába. A folyó 
év előző tíz hónapjában 52.600 zsidó be
vándorlóról tudnak.

— Tel-Aviv új főrabbija Moise 
Avigdor Amjel-t Antwerpen főrabbiiát 
Te'-Aviv főrabbijává választották. Amié] 
főrabbi 52 éves. Litvániában született. 
1020 óta Antwerpen főrabbija.

— Eljegyzés. Stein Simon a . Hagyo
mány-’ szerkesztője és Redlinger Laura, 
a bu'lap st; orth. izr. hitk. iskolájának 
tanítónője., jegyesek.

— Mesedélután. A Magyar Cionista 
Szövetségben minőén szombaton dé'után 
5 órakor, zsidó mesedélután. Belépődíj 
nincs.

— „Palesztina gazdasági élete” 
címmel tart előadást a Magyar Cionista 
Szövetség (VI. Ancrássy-út 67. I.) Pa- 
lesztina-sz ■. mináriumában dr Neumann 
Emil november 24-cn, vasárnap délelőtt 
tél 11 órakor. Be'épődij nincs.

— A Buday Goldberger Gyuláné ál
tal alapított „Emunah” (A Hit) tánone- 
Ieány védelmi Akció november 5-én anya
gilag és erkölcsileg fényesen sikerült 
teadélutánt rendezett a Bristol összes 
termeiben védenceinek szénakciója ja
vára. Hevesi Ferenc rabbi ismertette az 
. Emunah’’ jelentőségét, méltatván az 
alapító Buday Goldberger Gyuládét és 
munkatársai áldozatkész, önzetlen mun
káját és megható formában papi áldás 
kíséretében adta át a jók lejavának az 
„Emuriah‘’-gyűrűket. Klauber Lili az 
egyik kitüntetett — köszönte meg a 
kitüntetést, hangsúlyozván, hogy a gyű
rűket jeggyüriiként fogják viselni, mely 
eljegyzi őket örökre az „Emunah’‘-val. 
a zsidó hittel, majd egyik tehetséges nö
vendék Garas Klári nagy megértéssel 
Ady verseket adott eö. Nagy lelkesült- 
séget keltett a nemes Patróna megható 
költeménye, amely egyaránt szóit., úgy 
a jótevőknek, mint a védenceknek. Vé
gül Fabriczky Lipótné elnökasszony 
köszönte meg a megjelent vendégeknek 
és iöbarátoknak. hogy jelenlétükkel elő
mozdították a szénakció sikerét. Az 
Emunah legközelebbi teadélután.ia dec. 
3-án lesz a tanoncleánykák téli vacsora
akciója javára, ugyancsak a Bristolban. 
A jegy ára uzsonnával együtt P 1.50.

_ A Minosz állal fenntartott ápoló
nőképző tanfolyamra jelentkezhet minden 
Iráni' vagy asszony, ki ércttség:zett, vagy 
.galábii a középiskola IV. osztályát el

végezte. Fe’vételi korhatár: 18—30 évig. 
A tanfolyam 18 hónapig tart, mely ic5 
a! itt a növendékek az e célra berendezett 
intézetben laknak: bennlakás kötiíezö. 
E látás- díj hav; 60 pengő, mely összeg- 
i . • n lakás, fűtés m sás. világítás, fürdő 
síi' foglaltat k. Minőin további felvilágo
sítást a MINOSZ központi irodája ad: 
Budapest, VII.. Sip-utca 12. Telefon: 
41—9—19.

— Tel Avivban szombat este nyitnak 
a kávéltázak. Tel-Avivból jelentik, hogy 
a városi tanács legújabb rendeleté ér
telmében ezután a vendéglőket és kávé
házakat a szombat kimenetele után este 
9 órakor nyitják és vasárnap hajnali 3 
órakor zárják.

— Egy holland muzsikus kitüntetése. 
Leydetisdorf Hefmannt, a legkiválóbb 
holland hegedűművészt, ki zsidó hitének 
is egyik legvallásosabb fia. a holland 
királynő vonósnégyesének negyedszáza
dos fennállása alkalmából az orániai- 
nassaui rend lovagjával nevezte ki.

Milyen a vallási élet Lágymányo
son? A lágymányosi templomkörzetbcn 
rendkívül élénk és értékes vallási munka 
folyik csendben, kerülve a reklámot. A 
körzet jámbor, igaz zsidóérzésű vezetői 
a tradíciók buzgó ápolásával tartják 
együtt a híveket. Megszentelik a szom
batot és az istentiszteleteken a hívek 
nagy számban vesznek részt. Testvéri 
szeretet és az ősi hagyományokon ala
puló együttérzés nyilatkozik meg a 
szombat délutáni solaus szeudósz-okon. 
Nov. 9-én Kramer Adolf alelnök. a lágy
mányosi zsidóságnak ez a konzervatív 
vallási szellemet ápoló, népszerű vezér
egyénisége vendégelte meg hittestvéreit 
boldogult anyja halálának évfordulója 
alkalmából, aminthogy ő honosította meg 
ezt a gyönyörű intézményt is Lágymá
nyoson. Dr. Benoschofszky Imre, a 
körzet közszeretetnek és tiszteletnek ör
vendő főrabbija nyitotta meg a beszé- 
dk sorát a múltakon épülő tartalmas 
emlékezéssel, majd Kramer Adolf a heti 
szidra kiemelkedő mondásait magya
rázta. Benedikt Imre főtanácsos szavai
val záródott a solaus szeudosz, amelyen 
a Lágymányosi Talmudtóra fejlesztése 
érdekében is áldozatos felajánlások tör
téntek.

— Halálozás. Dr. Reinitz Józsefné, a 
Pesti Izr. Nőegylet nagyérdemű díszcl- 
nöke november 18-án 95 éves korában 
elhunyt Budapesten. Szerdán reggel 9 
órakor temették az elhunyt végső aka
ratához képest a nagyasszonyokhoz 
méltó puritán egyszerűséggel.

— A Belvárosi Izr. Nöegylet máso
dik jótékonycélú házi uzsonnadélutánján 
megjelent nagyszámú, előkelő közönség 
zsúfolásig megtöltötte az egyesület Ap- 
ponyi-téri helyiségeit. Dr. Simonyi Si
mon ügyvezető igazgató nagyhatású 
avatóbeszéd kíséretében iktatta be az 
egyesület 54 új tagját, köszöntötte a 
WIZO és a testvéregyesületek reprezen
tánsait. Sz. Hercz Emma, dr. Rajka 
Ödönné. Csillag Aladárné, Alberti Re- 
zsöné, Haimann Gézáné, Hesslein Ig- 
nácité és dr. Hollós Gyuláné háziasszo
nyok érdeme a tökéletes rendezés, ki
tűnő hangulat és a szép anyagi ered
mény. Deutsch Józsefné pompás Meinl- 
kávé főztje. Molnár és Moser cég par- 
fum niintaflaconjait, a virággal diszített 
asztalok, a szórakoztató bridge és rutn- 
my-partik biztosították a délután sikerét. 
Itt említjük meg. hogy a legközelebbi, 
harmadik, jótékonycélú házi uzsonnadé" 
íutánját i. évi december U-én rendezi 

az egyesület.



A kény ér kér eső zsidó nő Budapesten
A régi jó békeidőben minden zsidó 

embernek az volt a főtörekvése, hogy 
szorgalmas munkájával annyit keressen, 
hogy családtagjait mentesítse a kenyér
kereső munka alól. A gazdasági viszo
nyok azonban rést ütöttek ezen a szép 
elgondoláson és a zsidó nőt is odakény- 
szerítették a mindenapi kenyérért való 
robotba. 'Nemcsak a leányok kerültek el 
az irodákba, műhelyekbe, hanem az asz- 
szonyok is vállvetve dolgoznak férjeik
kel együtt azért, hogy a mindennapi ke
nyeret megkeressék.

Vessünk egy pillantást a dolgozó zsidó 
nők életébe. Dr. Illyefalvy 1. Lajos kitűnő 
könyvében, „A kenyérkereső nő Buda
pesten" találjuk azokat az érdekes ada
tokat, amelyeket az alábbiakban csopor
tosítunk:

Iparral foglalkozik 1538 zsidó vallású 
nő, akik közül 1191 férjezett, sőt 844 gye
rekkel is rendelkezik. Kereskedelemmel 
1614, akik közül 1444 férjezett s 883 gye
rekes asszony. A magántisztviselők kö
zött 2455 nőt találunk, aki felekezetűnk
höz tartozik. A köztisztviselők között 
108 tisztviselő, 103 alsófokú, 49 közép
fokú zsidó tanerőt találunk, mig az al
tiszti személyzet közül 3 tartozik sora
inkba. A nyugdíjas közszolgálati alkalma
zottnál 61 zsidó vallású tisztviselőnőt, 39 
alsófokú és 14 középfokú tanerőt talá

A pesti fúzió bukása a kőbányai 
hitközségi elnökválasztáson

Mit irt Eppler íőtitkár a kőbányai választási elnöknek?
A pesti hitközség vezetőségét, amely

nek néhány év alatt sikerült egybeol- 
vasztási kísérleteivel alaposan megboly
gatni a fővárosi neológ hitközségek bé
kéjét, anélkül, hogy csak egyik hitköz
séget is sikerült volna megnyernie tö
rekvéseinek, újabb csúfos kudarc érte a 
kőbányai hitközség elnök-választásán. A 
súlyos anyagi viszonyok közé jutott 
kőbányai hitközség elejétől fogva ellent- 
állt az autonómiája ellen intézett táma
dásoknak, míg a pesti hitközséggel kötött 
maceszgyári szerződésének lejárta olyan 
kényszerhelyzetbe nem hozta, hogy bele 
kellett mennie a pesti hitközséggel va'ó 
gazdasági együttműködésbe.

Alig néhány hónapja kötötték meg ezt 
a három évre szóló megállapodást és a 
pesti hitközség már is elérkezettnek vé'tc 
az időt ara, hogy a gazdasági együttmű
ködés terminusának lejárta előtt belecsá
bítsa a kőbányai hittestvéreket a végle
ges fúzióba. A mesterkedések elkedvetle

lunk, mig az altisztek sorába 5 egyén 
tartozik.

Igen sok felekezetűnkhöz tartozó nő 
keresi kenyerét, mint háztartási alkal
mazott. Ezeknek száma 436 és pedig 
262 mindenes, 93 mint szakácsnő, 17 mint 
szobalány, 26 mint gyermeklány, 2 mint 
dajka, 10 mint házvezetőnő, 2 mint ko- 
.rnorna és 24 mint egyéb háztartási al
kalmazott keresi kenyerét.

A gazdasági viszonyok igen sok dol
gozni akarót kikergettek a családból, 
vagy az önálló lakásból. 1386 női albérlőt 
találunk felekezetűnk sorában, akik közül 
277 családtagjaival együtt lakik albérlet
ben. Igen sokat anyagi körülményei ágy
bérletre kényszerítettek. Ezeknek száma 
509, akiknek sorában 19 olyat is találunk, 
aki családtagjaival együtt ágyrajáró

A kimutatott 2978 munkanélküli tiszt
viselőnő közül 783 tartozik a zsidó val
láshoz, mig a munkát nem találó 1221 
munkásnö közül 122.

Ezekből a kiragadott statisztikai ada
tokból világosan láthatjuk, hogy a zsidó 
nő is ugyancsak kiveszi részét a létért 
való küzdelemből és a mesék világába 
tartozik az a mende-monda, hogy a zsidó 
nő nem szeret, vagy nem akar dolgozni 
és nem segít a család fenntartásában, 
vagy pedig nem fárad éppen olyan kitar
tóan a megéhetésért, mint bármilyen 
más felekezethez tartozó nő.

nítették a hitközség általános tekintély
nek örvndő elnökét, Boschán Arthurt, aki 
végre is megunta a sok herce-hurcát és 
letette elnöki tisztjét.

A pesti Síp-utca mohón kapott az al
kalmon: hátha sikerül a fúzió valamelyik 
hívét belesegíteni az elnöki székbe, aki 
lassan, de biztosan készíthetné elő a vég
leges egyesülést. Dr. Sándor László is
mert kőbányai orvos személyét vélte erre 
a legalkalmasabbnak, aki annakidején a 
gazdasági együttműködés tervét, mint a 
nyomasztó helyzetből kivezető expe- 
dienst felszínre vetette Kőbányán és 
tényleg az ö szava döntötte el akkor a

Okleveles csekély dija- 
. r- r zásért korre-Í3nito petál.

Bár-miczvóra is előkészít:

Krausz Jenő, Baross “33® 

— Z SI Dl/* Ak E T
gazdasági együttműködés ügyét. A kő
bányai hitközség óriási többsége azon
ban tiltakozott az elnökválság olyan 
megoldása ellen, amely azt a látszatot 
kelthette volna, mintha a kőbányai hit
község bármilyen körülmények között is 
kapható lenne arra, hogy feladja auto
nómiáját.

A nov. 10-ére kitűzött elnökválasztás 
előestéjén, tehát úgyszólván a tizenket
tedik órában, még egy kísérletet tettek a 
kőbányai hívek, hogy elkerüljék a de
monstrációt és békében bonyolíthassák le 
a gazdasági együttműködés ideiglenesen 
vállalt feladatait. Küldöttségileg keres
ték fel Boschán Arthurt, hogy vállalja to
vább az elnökséget, de ö megmásíthatat- 
ianul kitartott elhatározása mellett. Ez
után dr. Roth Ármin tekintélyes kőbányai 
ügyvédnek, a hitközség ezidöszerinti al- 
elnökének ajánlották fel az elnökséget, 
aki azonban kijelentette, hogy csak Bo
schán Arthiur oldalán hajlandó továbbra is 
helyet foglalni az elnökségben. Miután a 
kőbányai autonómisták körében nagy 
népszerűségnek örvendő Krecs Hermán 
bornagykereskedö elhárította magától a 
jelöltséget, az autonómisták a választás 
reggelén László Gyula iparvasúti igaz
gató nevével indultak a küzdelembe, akit 
177 szóval elnökké is választottak a pesti 
hitközség jelöltjének, dr. Sándor László
nak 33 szavazata ellenében. A kőbányai 
autonómisták tehát majdnem 90 százalé
kos többséggel győztek a fúziósokkal 
szemben. A választás után a lemondott 
elnök, Boschán Arthur is hangsúlyozta, 
hogy a választási eredmény demonstrá
ciót jelent a kőbányai hitközség autonó
miája mellett.

Egyébként a választás rendben, külö
nösebb izgalmak nélkül folyt le. Dr. Far
kas Zoltán ügyvéd, iövárosi bizottsági 
tag vezette a választást a legminuciózu- 
sabb tárgyilagossággal. Megkérdeztük a 
választási elnök urat, mi a felfogása a 
választáson megnyilatkozott kőbányai 
hangulatról?

— A 'kőbányai hitközség tagjainak 
hangulata — felelte Dr. Farkas Zoltán 
választási elnök — határozottan és két- 
ségbevonhatatlanul az autonómia mellett 
nyilatkozott meg. Az új elnökre az a fel
adat vár, hogy elhárítsa a gazdasági 
akadályokat a hitközség zavartalan mű
ködésének útjából.

A választási elnöknek ez a nyilatko
zata klasszikus hűséggel adja vissza a 
kőbányai hitközség tagjainak véleményét. 
A hitközség tényleg nehéz helyzetbe ju
tott az utóbbi években. A vagyonosabb 
hitközségi tagok részben a főváros bel
sőbb kerületeibe költöztek, részben elsze
gényedtek. Az igazságos adókirovás így 
természetesen nem tudott egyensúlyt te
remteni a hitközség bevételei és szűk-
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ségletei között. Jóvátehetetlen lépés volt 
a kőbányai maceszgyár beszüntetése. 
Igaz, hogy tíz éven keresztül összesen 
250.1)00 pengő megváltási összeget kap
tak, de közben elvesztették a macesz- 
gyán üzleti kapcsolatait és mikor a pesti 
hitközség felmondta a szerződést, e kap
csolatokat újból meg kellett volna terem
teniük, ami csak több évi munkával sike
rülhetett volna, tőkéjük pedig nem volt, 
amellyel kivárhatták volna a kedvezőbb 
konjunktúrát. Azonkívül a hitközség nem 
is tartalékolt az évi 25.000 pengőből 
semmit, így ma, mintegy 18.000 pengő évi 
deficit fedezésére kellene alapot előte
remteni. Hogyan, miként; ennek a prob
lémának megoldása az új vezetőségre vár. 
Beszüntessék-e az iskolájukat, leszállít
sák az alkalmazottak fizetését, csökkent
sék a dologi kiadásokat, vagy a lelkesebb 
és módosabb .hittestvérek áldozatkészsé
gére apelláljanak? — mindez el fog dőlni 
a közeljövőben. Mi hisszük, hogy az isko
lát is megmenthetik, az alkalmazottak 
szerény fizetését sem kell csö'kkenteniök, 
ami nehezebbé tehetné számukra a vallá
sukhoz méltó módon való megélhetésü
ket.

November 24-én választja meg a kő
bányai hitközség közgyűlése a képviselő
testület új tagjait, néhány nappal utóbb 
összeül a választmány is, az elöljáróság 
megalakítása céljából. Meggyőződésünk, 
hogy az új elöljáróság olyan férfiakból 
fog megalakulni, akik méltóknak mutat
koznak majd a rájuk váró feladatokra.

Nem minden pikantéria nélkül való, 
hogy’ az elnökválasztás előtt mintegy hat 
héttel, a pesti hitközség főtitkára levelet 
intézett dr. Farkas Zoltán választási el
nökhöz, amelyben közölte vele a pesti 
hitközségnek azt a nagylelkű elhatározá
sát, hogy az együttműködési szerződés
ben vállalt feladatán felül nagy tataro
zásra készül Kőbányán, körülbelül 19.000 
pengő erejéig. 9.000 pengőt szánt a kő
bányai templom tatarozására. 2.900 pen
gőt a templom (Világításának reorgani
zálására, 1800 pengőt az iskola rendbe
hozására és 5.300 pengőt a hitközségi 
székház renoválására. Hat hét telt el e 
levél keltétől az elnökválasztásig, de a 
beígért nagy tatarozásból mnidössze — 
a papiak gázvezetékét javíttatta ki 2—300 
pengő költséggel. Érthető, ezekután, ha 
az elnökválasztásnál nem esett túlságos 
nyomatékkai latba a pesti hitközség fő
titkárának nagyszerű felajánlása...

SPECTATOR
noteszából

Ellenzékiség- 
tévedesböl vágy
feledékeny ségb ól?

A Síp-utcai kancellária hivatalos lap
jában nagyobb cikk jelent meg a Zsidó 
Néppárt ellen. A többi között ezeket 
mondja benne a cikkíró: „őszintén 
megvallom, a zsidó vallásosság érvé
nyesülését sokkal jobb kezekben lá
tom a mai hitközségi vezetőségnél, 
melynek ez az egyedüli elvi pro- 
grammja, és csak jelszónak érzem ott, 
ahol első és legfőbb szempont a poli
tikai érvényesülés és propaganda." Ön 
elfelejti közben, kedves cikkíró úr, hogy 
azokban a „sokkal jobb kezekben” nem 
a zsidó vallásosság szokott letéve lenni, 
hanem péntek esténkint és Siófokon 
a biblia — a harminckét levelű biblia. 
Megfeledkezett erről vagy tévedett? 
Azután azt mondja, hogy „mellőzték a 
tudományos kvalifikációt, hogy' helyet 
adjanak a pártszempontnak." És ezt 
egészen komolyan gondolja?! A Hel- 
ler-eset — mert szóról-szóra erre il
lik a fenti idézet — amint tetszik tudni, 
itt történt, a pest-budai hitközségi harc
téren. És a tudományos kvalifikáció 
tőié a pártszempontot éppen megint „a 
mai hitközségi vezetőség" helyezte. Mi 
az. kedves cikkíró úr, ön is felcsapott 
titkos ellenzékinek?! — Végül azután 
azt mondja: ..Ahol a pártszellem be
teszi a lábát a hitközségbe, ott eltávo
zik belőle az egyetemes zsidó érdek, 
de eltávozik a — béke is.’* Erre csak 
azt kérdezhetem: Tévedésből, vagy íe- 
ledékenységböl ellenzéki ön, kedves 
cikkíró úr, hogy ilyeneket mond és ír? 
Egyébként örülünk, hogy — tévedés
ből vagy feledékenységböl? — gon
dolatokat vesz át a „Zsidó Élet* ’-böl.

*

A rabbi szeminárium 
és az Egyakarat

Kevesen tudják, mert titokzatos 
okokból egyelőre még elvonták a nyil
vánosság elöl, hogy a rabbiszeminá
rium vezérlőbizottsága jelentős gyara
podáshoz jutott: a Pesti Izr. Hitköz
ség kancelláriájának teljhatalmú veze
tője, a minden akarat fölé csúcsoso
dott Egyakarat a szemináriumi vezérlő
bizottságnak tagja lett. Sok mindenféle 
problémát röpít fel ez a nem minden 
pikantéria nélkül való esemény. Elő
ször: miért kellett ezt titokban tartani? 
Melyik fél szégyelte? Másodszor: miért 
lett hirtelen szükséges, hogy a rabbi

szeminárium vezérlöbizottságába egy 
eminenter és tüntetőén orthodox haj
landóságú férfiú kerüljön? Aki pl. any- 
nyiban orthodox, hogy az általa kor
mányzott neológ hitközség sechitáját 
nem tartja a maga számára elegendően 
megnyugtatónak és kizárólag csak az 
orthodox sechitát veszi igénybe. Har
madszor: micsoda szakértelme tette őt 
erre alkalmassá? Vagy éppen szüksé
gessé? Talán a zsidó történetírásban 
való cxcellálása? És negyedszer... és 
ötödször... és így tovább... Foly
tathatnék még, de céltalan, mert mire 
a kérdések végére érnénk, újabb ak
tualitás szabadítana fel újabb kérdése
ket. Ellenőrizhetetlen .hírek szerint 
ugyanis még a rabbivizsgáló bizott
ságnak is tagja lehet... Miért ne?!

*

Ahol nincs ellenzék
A pesti hitközségi életnek van egy’ 

igen szeretetreméltó, kedves alakja, 
akit a gondtalan bohém, de a komoly 
egyházi férfiú és a szegények védő
angyalának képében is köznépszerűség 
övez. Minap megjelent a Führernél. 
Boldogan jelenti, hogy az ő kerüle
tében, amely nevét a kilencedik szim
fóniáról vette, egy fia-ellenzék sincs. 
S hogy szavának nagyobb nyomatékot 
adjon, azonnal hozzá is lát megszer
vezni azt a küldöttséget, amely a ke
rület hűségéről és teljes ellenzékmen- 
tességéröl biztosítsa a Führert. Első 
útja a körzet egyik legismertebb fiá
hoz vitte. Nagy, lelkendezve adta elő, 
hogy ezt a kerületet oda kell teríteni 
a Fiihrer lábai elé, szűzen, tisztán, ami 
annál könnyebb és egyszerűbb, mert 
ebben a kerületben nem is lehet, nincs 
is ellenzék, mert ha volna, biz*  Isten 
leterítené... úgye, én édes komám?!

— Igen, én édes komám, — mondta 
megértő mosollyal — a kerületi ellenzék 
szervezője...

Amikor a skorpió 
a saját farkába harap

A „Szombat” — már megint a „Szom- 
bat“? Hát igen, a „Szombat’’ már me
gint írt. Sőt elírt. Elírta magát. Azt 
írta a lágymányosi templom esetével, 
illetőleg a templom-elgáncsolás eseté
vel kapcsolatban, hogy ha olyan nagyra 
van a „Zsidó Élet” a maga igazmondá
sával, hát akkor mondja meg, milyen 
szám alatt van iktatva az a bizonyos 
beadvány a lágymányosi templom-épí
tés engedélyezése ellen?

Drága, aranyos „Szombat", hallott 
már maga valamit Bodónéról? Nem 
jó ám, ha egy zsidó lap Bodónétól 
veszi a receptet, amikor igazat akar 
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kimérni, mert Bodóné asszony — né- 
szách-bort mért ki. — Hát ügye, hogy 
most a tárgyra térjek, azt elfelejtette 
kétségbevonni, hogy a lágymányosi fú
ziósok megbízottainak pesti egységek
kel megerősített csapata (megmond
juk: kik?) tényleg ott járt a polgár
mesteri hivatalban, hogy megakadá
lyozza a telek átadását? Azután azt 
sem vonta ügye kétségbe, hogy erre 
a polgármester — rosszul (vagy: rossz
indulatúan) lévén informálva — a már 
kiadott engedélyt felfüggesztete. Vala
mint elfelejtette, kedves „Szombat", 
azt is cáfolni, hogy azután meg a 
budai hitközség elöljáróságának felvi
lágosítására ezt a „felfüggesztést" a 
polgármester visszavonta. S végül: ami 
talán ennek a mi vitánknak a punctum 
saliense — elfelejtette, kedves „Szom
bat", megcáfolni, hogy az a bizonyos 
szörnyen lealázó és megszégyenítő meg
állapítás a zsidókra vonatkozólag — 
egy nem zsidó közéleti előkelőség ré
széről, megtörtént. Ehelyett Ön az ik
tató-számra kíváncsi, amiről pedig a 
mi cikkünkben egy szó említés sem volt. 
Miért kíváncsi éppen erre? Először is 
figyelmeztetjük, hogy a kíváncsiság árt 
a szépségnek, másodszor pedig azért 
nem jó kíváncsinak lenni, mert mi — 
ki fogjuk elégíteni a kíváncsiságát! Még 
pedig már a legközelebbi számunkban. 
Amikor azután azt is el fogjuk árulni, 
miért vártunk vele addig és hogy miért 
éppen az iktató-számra kíváncsi maga 
— óh, misztikus, aranyos „Szombat", 
maga bércig skorpió, aki a saját far
kába harap...

•

Csak egy gramm rádiumot
A Síp-utcai „Legyező" akciót indí

tott, hogy a zsidó kórház részére egy 
gramm rádium beszerzését tegyék a 
jótét-lelkek lehetővé. Nem szeretjük, 
ha a „Legyező" gyógytényezők körül 
serénykedik. Megmondjuk, miért? Em
lékezünk — pont Hitler uralomrajutá- 
sakor történt — a zsidó kórház nagy
arányú gyógyszerbeszerzésre írt ki ár
lejtést. Az eredmény igen különös volt. 
A magyar pályázókkal szemben a szál
lítást a németországi Farbenindustrie 
magyar exponense, a „Magyar Farba’ 
kapta meg. Hogy miért éppen ő, a 
hitleri Németország gazdasági képvise
lője kapta a pesti zsidó kórház szállí
tását? A „Legyező" ezt talán nálunk 
is jobban tudja és talán a provízióról 
is pontosabb információkkal szolgál
hatna Várjuk meg, hátha elmondja 
magától is.

Budával
a „Legyezö’’-nek sincs szerencséje. 

Nem elég, ihogy a Führer minden terve 
és trükkje gyerekes, nevetséges pró
bálkozássá szerencsétlenkedik, — ami
ről bőven gondoskodnak két balkezes 
budai satellesei —, a vereségeket még 
a „Legyező" melléfogásai is jól-jól 
megtetézik. Nagyon mérges volt a „Le
gyező” — érthető, hiszen a budai elő
fizetők száma sehogy sem akar sza
porodni — és mérgében mit tehetett 
egyebet, nagyot ütött botjával a bu
dai nőegylet felé. A „Legyező" meg
állapítja, hogy a budai nőegylet teá
ján egy volt zsidó író olvasott fel, 
a megrovást pedig azért a szörnyű
ségért az ékes-szavú főrabbi osztja ki 
a nöegylet elnökségének, megfeledkez
vén a Kalocsa Róza Illemtanának arról 
az imperativ jellegű megállapításáról, 
hogy valahogy nincs egészen rendben, 
ha a pap saját hitközségének autonó
miája ellen konspirál és még kevésbé, 
ha a hitközség területén működő jóté
kony nőegyletnek azt a csodálattól, tisz
telettől és közszeretettől övezett élnök- 
nőjét illeti tiszteletien szóval, akinek a 
férje emléke iránt is tartoznék némi 
reverendával. Különösen, amikor a ki
induló pont, a „ténymegállapítás" is 
hamis: az említett íróról t. i. azt hallot
tuk, hogy sohasem is volt zsidó. Hát ez 
pech. Egyébként kár volt erre a lap
kacsára ennyi energiát pazarolni. Az 
ember manapság kénytelen behunyni a 
fél szemét. Ismertünk egy papot, akinek 
a felesége régebben egyik dunaparti ká
véházban szokott vacsorázni. A férje 
ilyenkor tapintatból — más asztalhoz 
szokott ülni. Miért keressük a kitérteket 
épen csak a felolvasó asztalnál, amikor 
találhatnánk ilyeneket bőven például a 
pesti Hitközségi Párt vezérférfiainak a 
legközelebbi rokonai között is...
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Majdnem párbaj 
lett belőle

A „Legyező" a budai hitközség egyik 
képviselőtestületi tagját azért rója meg, 
mert állítólag feleségével együtt, aki 
ugyancsak tagja a képviselőtestületnek, 
tanúként kísért a főrabbihoz valakit, aki 
kitérését kívánta bejelenteni. Ennek a 
hírnek több hübnere van. Mindenekelőtt 
az, hogy — egy árva szó sem igaz be
lőle. Másodszor: senki sem akart a szó
banforgó esetben kitérést bejelenteni. 
Tanúra tehát nem is volt szükség. A 
látogató soha nem volt zsidó, sőt, apja 
is már négy évtizede pihen a Kerepesi 
úti katholikus temetőben. A németor
szági viszonyok miatt volt szüksége 

annak a hiteles megállapítására, hogy a 
nagyapja mikor tért ki. Ez a valóság. 
Amikor pedig az említett képviselőtestü
leti tag neje kérdést intézett az egyedül 
sejthető forráshoz, azt a választ kapta, 
hogy a publikálás nem a főrabbitól szár
mazik, hiszen nem is beszélt a látogatóval, 
mert amikor az bejelentette magát, azt 
üzente ki, hogy nem állhat rendelkezé
sére, mert nagyon .el van foglalva, szom
batra készül. De hát akkor ki találhatta 
ki?! Szerencse, hogy így párbaj sem 
lehetett a dologból.

Sziderli-zsldók 
és machszorll-zsidók

A pesti hitközség körében, főleg a 
„Legyező” olvasói között évek óta járja 
ez a megkülönböztetés. Az első kategó
riába azok tartoznak, akik nem nagyon 
mélyedtek bele a zsidó tudományokba 
és csak a sziderlit szokták néha napján 
forgatni, mig a második kategóriabeliek 
a machszort is el tudják olvasni. Ama
zok citátumait persze a sziderliből ve
szik, ezek — a tudósabbak —már mach- 
szor-citátumokkal is teletűzdelik cikkei
ket. A cikkek alá vagy fölé azután oda
biggyesztik a nevüket is. Csak azt nem 
tudjuk megállapítani, miért íródnak ezek 
a cikkek: a citátum, vagy a saját nevük 
kedvéért? Az olvasók nem tudják eldön
teni, mert ök átszokták „hüperolni" eze
ket a cikkeket...

Az én árvaságom
Szeretetlen földön
Szeretedre vágyom:
Mily csacska kívánság
E szörnyű világon!

Nincs aki megértsen,
Nincs aki marasszon, 
Jó szívvel, lágy szóval 
Ki megsímogasso-n.

Szem értőn nem rebben,
Szív értem nem dobban, 
Csupa fojtó függöny 
Nyugtalan ‘arcomban.

S mivel nem születtem
Más portáján úrnak, 
Csak Sors árvájának,
Bús zsidófiúnak

Életem nem féltik,
Halálom nem fájják, 
Csak úgy sírba ejtik 
A legárvább árvát...

LAKOS ANDRÁS
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9. IRTA: SZEküLA JENŐ
De clkövetkezett a fahordás ünnepe, 

amikor ősi szokás szerint nagy mennyi
ségű fát hordák a templomba, — mert 
a tűznek sohasem szabad kialudni. Jeru
zsálem kornyékéről nagy tömeg tódult a 
tempómba, s ezzel a fölkelők száma meg
szaporodott. . Most már százezernyi főnyi 
tömeg rohamozta meg a fölsőváros ma
gaslatait, eget verő orcfitozással. Ezúttal 
sikerrel, mert a lovascsapatok riadtan 
hátrálnak és a királyi várba vetették ma
gukat, ame’y a legmagasabb ponton fe
küdt és a legkönnyebben lehetett védel
mezni bevehetetlen vastag falai és erős 
tornyai miatt is.

Követték őket a menekülő főpapok és 
az előkelőségek is, Annaniás föpip azon
ban nem tudott id'etében bejutni a kapun, 
s az ü’döző tömeg elöl a királyi vár körül 
meghúzódó csatornában bújt meg.

A Felsőváros vil'ái és cédruspalotái 
menthetetlenül ki lettek szolgáltatva a 
fölkelők dühének. Immár ég Berenike 
hercegnő nyári palotája, és tüzcsóvát dug. 
tak Agrippa király házába is. A lángban 
álló fejedelmi lakokat, a győzelem örö
métől megmámorosott tömeg táncolta 
körül.

— A levéltárba! — acta ki valaki a 
jelszót. Gyújtsuk föl az adósleveleket.

A tömeg boldogan engedelmeskedett a 
felhívásnak. Az égő királyi házakból 
hurcolták szét a lángoló fanyalábokat; 
hogy fölgyujtsák a sok emeletnyi magas 
levéltárat. Ebben az épületben voltak az 
adós-levelek. Sok ezer eladósodott sze
gény ember öröm-üvöltése kisérte az épü
let lángbaborúlását. Megszűnt egy csapásra 
minden adósság — és nem volt adós és 
hitelező, egész Jucea területén.

Fö’gyujtották Ananias főpap házát is.
Egy napig pihentek, azután hozzá fog

tak az Anton-a-erőd ostromához. Két 
napi heves ostrom után sikerült elfoglal- 
niok. A római őrséget leöldösték és a 
’aktanyájukat fölgvuj tották.

Most a királyi vár ostroma követke
zett. De azzal nem boldogultak, mert 
hadigépeik nem voltak, a vastag és magas 
falakról, a várvédők könnyedén verték 
vissza a tömegrohamokat.

De a fö’kelők váratlanul uj segítséget 
kaptak.

Manahem vonult be a városba, áll’g 
föl fegyverzett parasztnép élén.

Úgy jött, mint valami király, díszes 
ruhában amelyet a Heréd sek kirabolt 
kincseskamráiban zsákmányolt. Hősi hír
név előzte meg. Egyike volt azoknak a 
vakmerő ifjaknak, akik elszánt csellel hsé
tájukba kerítették a megvivhatatlan 
Massada erődöt. A várban rengeteg fegy
ver volt, még a Nagy Heródes idejéből. 
Ezekkel fegyverezte föl Manahem a fal
vak parasztnépét, és jött Jeruzsálembe, 
hogy segítségére legyen forradalmár tár
sainak.

Már az apja is fölkelő vezér volt, Juda 
nevű óriás, akit Cyrennius idején ke
resztre feszítettek a rómaiak. Manahem, 
már népszerű az apjáért is. akiről hősi 
dalokat énekeltek Ga’ileában.

Az újabb fegyveres erő fölvonulásá
nak láttára csüggeóés vett erőt Agrippa 

király várvédő népén. Dárius lovastábor- 
i’ok levelet írt a fölkelővezérekhez. — 
amelyben szabad elvonulást kért, — s 
akkor kardcsapás nélkül átengedi a ki- 
ráyi várat. Készségesen teljesítették kí
vánságát, mert fajtestvérek voltak. Ag
rippa lovasai baj nélkül elhagyhatták Je
ruzsálemet. A rómaiakat azonban tovább 
szorongatták. A rómaiak a vártoronyba 
vonultak föl s onnan védekeztek.

Közben azonban Maiialiem népszerű
sége napró’.-napra hanyatlott. Már úgy 
viselkedett, mintha ő volna Jeruzsálem
nek királya. Ez rossz vért szült Eleázár 
in veinél és a jeruzsálemi ze’oták táborá
ban. Hozzájárult, hogy Manahem meg
ölette Aniniás főpapot, — akit katonái a 
csatornából húztak ki hetekig tart ) buj- 
dosás után. Ez a gaztett kihívta Mana
hem ellen még a legszé'sőségesubb elv
inél; neheztelését is, bár a főpap nem 
nagyon volt népszerű.

Rövid jeruzsálemi királykodása után 
Manahemet megtámadta a tömeg a je- 
ruzsáliemi templom udvarán. S.került el
menekülnie. és Ophlaig menekült, — ott 
azonban ráakadtak és fölkoncolták. Hí
veit kizavarták a városból, s amelyik ép 
bőrre' megmenekült, az visszafutott Mas
sada váraiba.

A rómaiak pedig a Hippicos és a Ma
riamne tornyokba húzódva védekeztek, de 
helyzetük reménytelen volt az óriási tö
meggel szemben. Ekkor megüzenték Ele- 
ázárnak hogy szabad elvonulásért átadják 
a tornyokat, és még a fegyverüket azon
kívül minden ho’mijukat is hátrahagyják. 
Az ügyességet percek alatt megkötötték 
és római szokás szerint esküvel és kéz
adással is megpecsételték. Eleázár be is 
akarta tartani a szerződést — de már 
nem volt ura a helyzetnek, és mikor a 
rómaiak keresztül vonultak a Tyropaeón 
szűk sikátorain, megtámadta őket a fegy
veres csőcselék és lemészárolták vala_ 
mennyit. A katonák nem is védekeztek, 
csak hivatkoztak az esküre, a megállapo
dásra és a kézfogásra.

— Ju rámentem! Pacturn! Manifesta- 
ció! — kiáltozták k^ban és tiltakozva, 
mjntha a vezényszavakat ismételgetnék, 
vagy tovább adnák egymás között a jel
szót. A tiltakozás egyre halkult, míg az 
utolsó kiáltás is elhalt az uto’só légioná
rius aikan,

A remtett leírhatatlan megbotránk - 
zást keltett egész Jeruzsálemben, a jóér
zésünk táborában akik többségben voltak. 
— de már tehetetlenek a csőcselék őr
jöngő terrorjával szemben Sokan m gsi
ratták a római katonákat, mintha önön 
testvérüket siratnák, mások megszaggat
ták a ruhájukat, legtöbben a gyász jeléül 
földre ültek le, mintha Jeruzsálem eljö
vendő pusztulását siratnák.

NEGYEDIK KÖNYV
A tizenkettedik légió pusztulása

A jeruzsálemi helyőrség lemészárlásá
nak hírére, a Szíriái városok rettentő zsi
dómészárlással feleltek, A római katona
ság. és a hivatalos hatóságok ezt nem 

akadályozták meg. sőt titokban még szí

tották is a tüzet és statisztáltak is a vér
ontásokhoz.

A láng a legirtózatosabb erővel épen 
Caesarodban tört ki, ahol már hónapok 
óta ’appangó belviszály dúlt a zsidók és a 
görögök közölt.

Ezekben a borzalmas napokban, _
ha hinni lehet egykorú írók feljegyzésé
nek, húszezer zsidót öltek meg. A mene
külőket pedig Florus lovassága üldözőbe 
vette, bekerítette és vissza terelte a láng
ban állló városba. Egyelőre a cirkuszban 
várják sorsuk hová fordulását, — hogy 
rabszolgáknak eladják őket, vagy kard
élre hányják őket — vagy a közeli cir
kuszi játékokra tartogatják őket, ünnepi 
vcrá’dozat céljára.

A borzalmak, ha kisebb méretekben 
megismétlődtek más városokban is.. Phi- 
ladeiphiá-ban, Gebomtis-ban. Gerasa-ban 
és Pellá-ban. sót átcsapott a tirusjak te
rületére is Gadará-ra, Hippos-ba és Ga- 
ulanit s-ba is ahol a benszülöttek kifosz
tották a zsidó bazárokat. A vegyes ajkú 
városokban, mint Ascalonban és Ptol* - 
maisban, százával öldösték a zsidkat.

A láz átcsapott Egyiptom területére is 
Alexandria nagy cirkuszában, egy nép- 
gyü’ésen, véres összeütközés támadt zsi
dók és görögök között. Eleinte a görögök 
voltak fölényben, több zsidó foglyot ej
tettek, és azokat máglyán akarták er
egetni. — a zsidók hogy társaikat kisza
badítsák, égő fáklyákkal rohantak a cir
kuszba, hogy tűzzel pusztítsák el ellen
ségeiket. Zavar és vad élet-halál harc 
támadt, amelynek csak a kivezényelt ró
mai légiók tudtak véget vetni.

Vér és tűz... ameddig a szem eltekint
hetett. Damaszkusz város pogány népe 
titkos összejöveteleken, vészes tervek-1 
torra’, és még a saját hitveseiknek sem 
árulják el a dolgot — mert a nők vala
mennyien zsicópártiak. és szombatokon 
böjtót tartanak. Az összeesküvés borzal
mas gyümölcsöt hozott, — egy szörnyű 
reggelen, a damszkusziak a közfürdőben 
törtek rá a gyanútlan fürdő zsidó fér
fiakra, s egytől-egyig fölkoncolták őket.

A megtorlás nem maradt cl. A zsidó
ság mincenütt fegyverkezik. Bosszút kí
vánnak állani alattomos gyilkosaikon. 
Sebastut és Ascalont bevették egyetlen 
szörnyű tömegrohammal Földulták An- 
thedont és Gázát. — élőnek nem irgal- 
mazva. Akik előbb még térdig gázoltak 
vérben, azok most összekulcsolt kezekkel 
könyörögnek k egy el e m ért.

A fegyveres zsidó tömegek rövid harc 
után bevették Cedesa-t és Ptolemaist — 
es t röltctett menetben közeledtek Ca.sarca 
felé, hogy karddal kezükben vegyenek 
számot az ártatlanul kiontott vérért.

A görögöknek inukba szá'lott a bátor
ság. Es kétségbeesett követségeket kül
dözgetnek Antiochiába Cestius főkor
mányzóhoz. hogy légióival jöjjön a segít
ségükre.

Felelős szerkesztő és kiadó:
KECSKEMÉTI VILMOS
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