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Alig egy hete, hogy súlyos betegen 
hazahozták- Sándor Pált: idehaza akart 
meghalni. A gyilkos betegség rövid, 
súlyos szenvedés után végzett vele. A 
magyair zsidóság mélyen megrendülve 
áll ennél a koporsónál. Sándor Pál 
egyike volt legerősebb szószólóinak a 
közélet fórumán. Nem játszott aktiv 
szerepet a hitközségi életben. Finom 
érzékkel elhárította magától a meg
tisztelő pozíciókat, melyek egyéniségé
nek. alkotó erejének kijártak, de ame
lyekre nevelésének, egész életsorsának 
alakulása nem predesztinálta. Ö az 
egyéniségének megfelelő módon szol
gálta a zsidóság ügyét: a közélet fóru
mán, az alkotó munka küzdőterén, úgy
hogy nem partikuláris zsidó érdeket 
védett, hanem egyetemes magyar 
ügyet is egyben: az alkotó magyar libe
ralizmus ügy-ét,

Sándor Pál életpályája szimbóluma 
a magyar zsidóság sorsa alakulásának 
az utolsó hányatott, olykor tragikus év
tizedekben. A század elején bontakozott 
ki alkotó képessége, az akkori hatalmas 
lendületű korszak, a gazdasági fejlő
dés a nemzeti politika, a rohamosan 
fejlődő város életritmusa alakította pá
lyájának ezt a szakaszát. A képzett, 
tanult kereskedő, a neves Sdhlesinger 
és Polákovics cég beltagja, aki Antwer
penben sajátította el a gazdasági te
vékenység nyugaterurópai módszereit, 
ebben a korszakban, a 900-as évek 
elején vált közéleti férfiúvá. 1901-ben 
a Lipótváros polgársága képviselővé 
választotta. Azóta megszakítás nélkül 
képviselte ezt a kerületet a háború 
utánig, azóta pedig a szabadelvű ellen
zék listáján szerzett mandátumot Buda
pest északi kerületében. S ami a leg

jellemzőbb egész közéleti működésére, 
ami különösen a zsidóság szempontjá
ból kulcsát jelenti Sándor Pál egyéni
ségének: életpályája élesen válik két 
szakaszra, a háború előtti és a háború 
utáni idők fejezeteire. A háború előtti 
Sándor Pál az alkotó munka embere 
volt. Akkori képviselői munkássága 
szinte csak mellékes epizód. Az akkori 
idők Sándor Pálja az a magyar keres
kedő, aki megalakítja a fővárosban az 
Országos Magyar Kereskedelmi Egye
sülést és ezzel alapvetője lesz a magyar 
kereskedelem érdekképviseleti mozgal
mának, aki mint a Közúti Villamos
társaság vezérigazgatója, tevékeny- részt 
vesz a főváros közlekedésügyének vi
lágvárosi nivóra emelésében, aki a 
fővárosi politikában is, a társadalmi 
életben is az öntudatos, építő polgári 
munka képviselője és szószólója.

A háború utáni összeomlás más po
rondra hívja Sándor Pál tetterejét. A 
kommunizmus a polgári, kapitalista 
társadalom képviselőjét látja benne és 
túszként börtönbe veti. Mikor pedig a 
vörös uralom öszeomlása után elhagy
hatja a Gyüjtőfogházat. a rikoltó de
magógia neki is arcába vágja: nem 
vagy magyar, idegen söpredék vagy, 
kártevője ennek az országnak. És Sán
dor Pál. a gyűlöletnek ebben a vihará
ban dacos képviselőjévé lesz a magyar 
zsidóságnak. Ö. akinek korábbi mun
kássága értékben, megbecsülésben fel
emelte a magyar föld termékét, akinek 
iniciativája és szervező ereje ezer meg 
ezer magvar embernek szerzett munkát 
és hozzájárult a magyar főváros ra- 
gvogó emelkedéséhez, most a gyűlölkö
dés vadul csapkodó árjában rájön arra, 
hogy testvérei mellett a helye, hogy a 

magyar zsidóságért kell küzdenie. És 
Sándor Pál a tragikus 1919-es ész
tén l’től kezdve, mikor választógyülé- 
seit a terrorcsapatok állandó fenyege
tései közben kellett megtartania, mint a 
magyar zsidóság szószólója ült a par
lamentben ; és ez újabb működésének a 
szelleme ismét jellemző a magy-ar zsi
dóság újabb történeti elhelyezkedésére.

Sándor Pál parlamenti beszédei a 
háború utáni korszakban a hazafias 
magyar nemzeti érzésű zsidóság erőtel
jes megnyilatkozásai. A súlyos eszten
dőkben, amikor a magyar zsidóság 
élete gyász és keserűség volt, mikor a 
gyilkos bombák robbanásától viszhang- 
zott a közélet — egy- ilyen bomba az 
Erzsébetvárosi Kör gyászos emlékezetű 
estéjén éppen Sándor Pálnak volt 
szánva — mikor a zsidóság széles ré
tegei a tragikus választás előtt álltak, 
hogy- megtartsák-e, vagy elvessék ma
guktól egy boldog korszak örökségét, 
melyet erőszak és ferdítés akar tőlük 
elvitatni — Sándor Pál szava és pél
dája eldöntötte a magyar zsidóság ma
gatartását. Szemben az árral, mely- kí
vülről is .meg a zsidóságon belül is át- 
orientálódást követelt, a zsidóság elkü
lönülését, nemzeti kisebbséggé válását 
Sándor Pál jelszava, a magyar zsidó
ság törhetetlen magy-ar érzése maradt. 
Voltak súlyos esztende: a magyar zsi
dóságnak, mikor — a numerus clausus 
és a társadalmi antiszemitizmus nyo
mása alatt — nagy lelkierő és önmeg
tagadás kellett ennek az álláspontnak 
képviseléséhez. Sándor Pál vállalta ezt 
a feladatot. Képviselőházi beszédeiben 
és a zsidóság fórumain is azt a felfo
gást képviselte, hogy a magyar zsidó
ságnak nincs oka irányváltoztatásra 
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hogy nincs rá sem oka. sem módja. hogy 
magát e haza másodrendű polgárának 
idegen jövevénynek érezze.

Ez az állásfoglalás a magyar zsidó
ság nagy tömegeinek ösztönös érzését 
erősítette meg, de hatással volt a ma
gyar politika alakulására is. Fokoza
tosan eltűnt a törvényhozásból az a 
tendencia, mely a zsidóságot nemzeti, 
vagy faji kisebbségként kezelte. A tár
sadalmi antiszemitizmus megszüntetése 
nem egves emberek feladata, az csak 
az általános társadalmi viszonyok egész
ségesebb alakulásának az eredménye le
het. De Sándor Pál működése ezen a 
téren is jelentős volt: élő példája szol
gált bizonyságul, hogy a magyar zsidó
ság nemcsak érzésben, de alkotásaiban 
is megtette kötelességét a nemzettel 
szemben.

Sándor Pál pályája a háború előtti 
emelkedő, épitő évtizedekből ível át a 
küzdelmes jelenbe. Aki előbb az érték
gyarapító, alkotó munka hőse volt, az 
új korszak atmoszférájában hitének és

A németországi zsidó menekültek 
ügye a januári népszövetségi tanácsülés 
során nem jutott lényeges lépéssel előre. 
A Tanács tudomásul vette James MacDo- 
nal'd eddigi menekültügyi főbiztos le
mondását, mely tulajdonképpen tiltako
zás akart lenni a teljeséggel elégtelen 
módszereik ellen, melyiket a Népszövet
ség eddig a hontalanná vált német izsidók 
ügyében alkalmazott. Igazi segítségre 
nem volt mód az egyes kormányok szűk- 
keblűsége miatt — ez a kemény meg
állapítás volt MacDonatd professzor je
lentésének lényege. A Tanács be is 
látta a menekültügy teljes újjászervezé
sének szükségességét és különböző or- 
ganizatórikuis újításokat határozott el. 
Így az oroszországi menekültek segélye
zésére alapított Nansen bizottságot egye- 
sítni fogják az újabb németországi emlg- 
ránsbizottsággal. A Nansen bizottság iik- 
vidációját új elnökre bízták, a norvég 
Nansenre. A németországi menekültügyi 
bizottság új vezetőjét a Tanács elnöke 
csak ezután fogja kinevezni. Egyelőre 
csak annyit állapítottak meg. hogy a 
Bizottság feladata nemzetközi konferen
cia összehívása, az egyes kormányok 
segítő készségének összehangolása és a 
különböző magánszervezetek segélyak
cióinak összefoglalása lesz. Kérdés, hogy 
ez az akcióprcgramm mennyivel több 
gyakorlati eredménnyel fog járni a hon
talanok oihonhoz juttatása érdekében 
mint a Népszövetség eddigi. Inkább csak 

közösségének védelmezőjévé vált. Ami- bőkezűen
Íven eres volt az egyik téren, olyan ér-
tékes energiát jelentett a másikon. Még 
nem zárult le a történeti folyamat, 
melynek tisztáznia kell a magyar zsidó
ság elhelyezkedését a nemzeti társada
lomban. Még állja a zsidóság a gyűlöl
ködés rohamát. De egy máris bizonyos: 
a magyar zsidóság nem eshetett áldo
zatául sem az öntudatából kivetkőztetö 
asszimilációnak, sem a kirekesztő gyű
löletnek. Talán lesznek nemzedékek, 
melyek nem fogják mindenben Sándor 
Pál életformáját és zsidó-magyar kér
désekben való felfogását magukévá 
tenni. Ez a felfogás, ez az életforma 
egy életerős, szinte problémamentes 
korszak terméke, melynek visszatértét 
egyelőre hiába vámok. De a zsidóság 
szelleme, mely az új idők megrendítő 
tapasztalatainak hatása alatt mélyebb 
kapcsolatot keres örök zsidó és emberi 
eszményekkel, megilletődve gyászolja a 
magyar zsidóságnak azt a nagy fiát, 
aki a munka és energia, a hűség és bá
torság zsidó magvarja tudott leni.

teoretikus tevékenysége.
Az angol-amerikai zsidóság 

közös, nagyszabású akciója, melynek 
élén Sir Herlbert Sámuel volt angol bel
ügyminiszter és Simon Marks áll. annak 
a konkrét tervnek jegyében indult, hogy 
a következő négy évben százezer fia
tal német zsidót helyezzenek el, fele
részben Palesztinában felerészben pe
dig más országokban. A terv' keresztül
vitelére a Samuel-bizottság tizenötmil
lió dollárt akar Amerikában összegyűj
teni. Most nyílt meg Washingtonban az 
amerikai zsidó delegátusok országos 
konferenciája, melynek ülésén Lord 
Bearsted. S. Wise nev.yorki rabbi. Si
mon Martos, Israe! Goldstein (az ameri
kai Zsidó Nemzeti Alap elnöke) és má- 
s.ok ismertették a német zsidók helyzetét 
és' a megmentésükre indított akció mó
dozatait. Az értekezleten összesen 1200 
delegátus vesz részt. Roosevelt elnök a 
konferencia megnyitása előtt kihal’gatá- 
son fogadta Sir Herbert Sámuelt, s az 
értekezlethez a következő írásbeli üze
netet intézte:

, Minden amerikai ismeri a zsidók 
szeretetét az ország iránt, mely törté
netüknek nagyszerű kezdetével forrt 
össze. Minden zsidónak örülnie kei’, hogy 
ezt halhatatlan hűséget a Zsidó Otthon 
megalapítása koronázta meg. mely az 
összes lakóinak kijáró jog és jólét biz
tos alapján nyugszik. Az amerikai nép. 
meggyőződésem szerint, készséggel és 

fog résztvenni az Egyesült 
Palesztina-Akcióban. melynek célja, 
hogy otthont szerezzen hontalan zsidók
nak. Bizton hiszem, hogy az amerikai 
nép hozzá fog járulni a Szentföld további 
haladásához, mely meggyőződésem sze
rint ezentúl is írneg fogja világosítani a 
világot.’*

A konferencia óriási lelkesedéssel fo
gadta az elnök üzenetét, melyet Stepihen 
S. Wise newyorki rabbi olvasott fel.

A Palesztinái arabok 
küldöttsége három kérést terjesztett 
Wauchope főbiztos elé. Az első kérés 
demokrat'kus önkormányzat bevezeté
sére vonatkozott: a második az volt, 
hogy ti'tták el a zsidók további beván
dorlását: a harmadik a zsidó földvásár
lások eltiltására irányult. A főbiztos kö
zölte az arabokkal a kormány válaszát, 
Az első kérés a Törvényhozó Tanács 
'elállításává' teljesülni fog. A második 
tekintetéiben nem lehet szó a zsidó be- 
vándor'.ás eltiltásáról, de gindoskednl 
■ ognak '•óla, hogy az összhangban ma- 
adj > t az ország gazuasági tehe-'m.ó- 

képe'.ségévd; ami redig a földvásárlá
sokat .Let’ _z általános szabály az 'esz. 
hogy arab földtulajdi nosok nem adhat
ják el egész földjüké,, hanem meg kell 
tartamok a yit. amennyi családjuk mtg- 
e!hetécét ji7.iosí‘ia

A z< dó nemzed szervezetek to"ább 
is a le '.élesebb ellen.., . álláspontját fog
lalják el a tervezett Törvényhozó Tana., 
e't i. mert bizonyosak benne, hogy az 
arabok a örvény,'-sásra való beírt” • 
sukat a zsidó bevándorlás akadályo
zására használnák fel.

A zsidóság szellemétől 
idegen Dávid Frankfurter, jugoszláviai 
zsidó orvosnövendék cse'ekedete, aki 
Dacosban öt revolverlövéssel megölte 
Gustloffot a svájci nemzeti szocialista 
mozgalom vezetőjét. A zsidó erkölcs 
méységesen tiszteli az é'etet. az ellen
félét is. visszariad mindenfajta vérontás 
gondolatától és nni ismeri a bosszúállás 
fogalmát. A zsidó erkölcsiség nem aid 
gyilkos fegyvert emberek kezébe, hogy 
erőszakai avatkoznunk be a Gondviselés 
szándékaiba. A zsidóság sokat szenvedett 
az erőszak miatt. Legjobbjai közül sokan 
gyilkos erőszak által vesztették el életü
ket. De maga a zsidóság sohasem vi- 
szonzott erőszakét erőszakkal, gyilkossá
got gyilkossággal. Egy beteg és egzaltált 
ember cselekedete, mely oly kísértetiesen 
éliit az egész zsidóság életlátásától és 
erkölcs' felfogásától, csak szomorúságot 
váltott ki a zsidóság köreiben, melyek
nek sorsát a gyilkos tett nem enyhítheti, 
ellenkezőleg, csak arra alkalmas, hogy 
újabb szenvedéseik forrása 'egyen.
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Újfajta 
antiszemitizmus

Hovatovább szinte uralkodóvá lesz a 
magyar közvélemény egy részében a kö
zelmúlt idők történetének oly felfogása, 
melyben a zsidóknak a munkanélküli 
haszonélvező ellenszenves szerepe jut. 
Hogy a nyílt antiszemitizmus eddig is 
így tüntette fel a zsidóságot, arról nem 
is szükséges beszélnünk; hiszen az an
tiszemitizmus 'leghatásosabb módszere 
mindenkor az volt ihogy a zsidókra mint 
a földi jólét gazdagság és hatalom kisa
játítóira mutasson rá kiknek emelkedése 
és dúskálása egyenes arányban van a 
többi néprétegek nyomorával és szenve
déseivel.

Érdemes vitába szállni ezzel a fetfo- 
gá’ssal? Érdemes rámutatni hogy Európa 
és az egész földkerekség leggazdagabb 
és legmegelégedettebb államai azok me
lyek gazdasági és társadalmi tekintetben 
teljes szabadságot adnak a zsidóknak? 
Érdemes a történelem példáira hivat
kozni melyek a zsidóktól „megszabadí
tott" államok gazdasági leromlását és 
elerőtlenedését mutatják? Szükséges 
idézni csak a közelmúlt idők igazi ma
gyar történetét mikor az ország gazda
sági megerősödése, az általános élet
nívó emelkedése, a népsűrűség hatalmas 
növekedése járt együtt a zsidók gazda
sági tevékenységének ismeretes „előre
törésével’*,  melyet most szeretnének 
egyesek végzetes kártevésnek feltün
tetni?

Azzal az antiszemitizmussal, mely 
mindezeket a kétségtelen és nyilvánvaló 
tényeket tudatosan meghamisítja, hogy 
az újabb idők szerencsétlen fordulata 
nyomán — oly fordulat nyomán, mely
ért a zsidókat ép ésszel nem lehet fele
lőssé tenni — beállott szociális elégedet
lenséget a zsidók ellen vezesse le. vi
tatkozni sem érdemes.

De lehet és kell is vitába szállni a 
..jóihtszemü”, sőt .(liberális" antiszemi
tizmus kísérleteivel, melyek újabban, s 
még hozzá liberális-ellenzéki helyeslés 
mellett kérnek szót a fórumon. Arról az 
antiszemitizmusról van szó mely nem 
helyesli a zsidók kikeresztelkcdését. csak 
éppen, félreismerhetetlen célzatossággal, 
a zsidó hangzású vezetékneveket írja ki 
— nem is mindig hibátlanul — forradalmi 
szereplő személyek megváltoztatott 
neve mellé; amely nem akar semilyen 
..árjaparagrafust* ’, csak éppen új ipari 
apparátust szeretne megszervezni, mely 
kifejezetten a keresztény ifjúságnak 
nyújtana elhelyezkedést.

Mit látunk az ilyen „liberális" és 
,. megértő’* álláspontok mögött? Ami

nDD HUSVéti 8l*Ut
A telügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő 

Schreiber Simon ur gyakorolja.
A húsvéti áru gyártásának rituális felügye’ete még sokkal szigorúbb, mint az egész 

1 éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális fel- 
i ügyeiét teljes erejii biztosíték arra, hogy az áru és így különösképen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.
tehát a legvallásosabb emberek is a 

SIlSawwWsH KaH SfiK legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

’ FRANCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113, postatiók 5. Telefon: 68-8-45.

megdöbbent minket, semmiesetre sem 
külső formájúik; hisz a magyar zsidóság
nak semmi oka, hogy azokkal a forra
dalmi szereplőkkel azonosítsa magát, kik 
maguk sem azonosították magukat vele. 
Az ellen som lehet kifogást emelni, lia 
keresztény ifjak rendszeres álláshoz jut
tatásával akarják enyhíteni a középosz
tályra nehezdö szociális nyomást. De ami 
e látszólag oly könnyen igazolható ál
láspontok mögött van, a radikális különb
ségtétel. amely csak zsidó forradalmá
roknál veszi észre a régi családnevet, 
amely csak a zsidók nélkül tud új ipari 
alapításokat elképzelni: ez az igazi, ez 
a veszedelmesebb fajtájú antiszemitiz
mus. Ez lopja bele lojálisán és liberálisan 
gondolkodó emberek szívébe is a fel
fogást: magyar-lkeresztény és zsidó bol
dogulás nem egy, sőt ellentétes valami; 
a zsidók szerepe az iparosodásban csak 
nekik használt külön, nem az egész 
országnak: most külön kell megcsinálni, 
a zsidók nélkül, az iparosítás új folya
matát, hogy jusson valami a keresztény 
középosztálynak is.

Akik nem fértek ki . . .
Nagy port vert föl mostanában a 

zsidó közéletben egyes kitérések ügye. 
Nem a kitérésekről van szó általában. 
Ez a súlyos kérdése a zsidóságnak, kü
lönösen a haladó zsidóságnak — min
dig aktuális, ha a neológ zsidóság ve
zetői nincsenek is mindig tisztában 
azokkal a feladatokkal, melyeket rájuk
nézve ez a probléma jelent.

Itt a neológ zsidóság egyik súlyos 
problémájáról van szó, — a vallási ép
séghez tűrhetetlenül ragaszkodó ortho- 
doxiában ez a kérdés nem merül fel. 
De nem igen válik ennyire aktuálissá 
a vidéki neológiában sem. melynek ve
zetésében konzervatív, egészséges val
lási szellem érvényesül. Igazán vesze
delmessé ez a kérdés is csak a fővárosi 

így nem lehet megmenteni a magyar 
középosztályt — az ilyen módszerek nem 
teremtenek új lehetőségieket s akárimint 
is gondolkozzanak kezdetben liberális 
képviselői: végül csak a már meglevő 
zsidó egzisztenciákat igyekszik kisajátí
tani. Nem új (helyek fognák keletkezni, 
hanem az eredmény a meglevő állások 
elvétele lesz; s végül, aki eredetileg'a 
külön keresztény’* ipar alapítását kö
vetelte, helyeselni fog a tömeges zsidó- 
e bocsájtásoknak is.- mert hiszen a fö-' 
a cél. s az eszköz meilékes. A cét pe
dig: keresztények elhelyezése a zsidó 
befolyás rovására, mert az előző nem- 
zdékben „túltengett**  ez a zsidó befolyás. 
Ez az újfajta antiszemitizmus. Ha a régi
nek receptjével próbálkoznának,mely nem 
szabdalja részekre a ‘társadalmat, csak 
a munka és alkotás demokráciáját is
meri: csakhamar új vér pezsegne a tár
sadalom ereiben és új munka adna meg
élhetést az egész középosztálynak — 
melynek a mesterséges .-,elbocsátó” és 
„elhelyező* ’ módszerek nem tudnak 
igazi egzisztenciát szerezni.

neológ zsidóságban válik. Szomorú 
kérdés ez. mellyel szembe kell néznünk.

Mi okozza azt, hogy tekintélyes, is
mertnevű zsidók máról holnapra ott
hagyják a zsidóságot ? És mik a követ
kezményei az ily eseteknek? Megmond
juk az okot. Ez a pesti zsidóság kö
zösségi életének ijesztő tartalmatlan- 
sága. Mit jelent a zsidóság a pesti hit
község vezető rétégéiben? Vallásos tar
talma rég elsikkadt, -szinte azt mondhat
nék. a vallástalanság belépőjegyet je
lent a hitközség vezető pozícióinak be
töltésére. Ezekben a rétegekben minden 
csak külsőségek, hatalmi és felekezet- 
politikai kérdések körül förog. Aki 
egyszer bekerült ezeknek a kérdéseknek 
a sodrába, egyszer csak azon veszi
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észre magát, hogy a zsidóság nem is 
egyéb, mint egy elfelejtett, lenézett 
vallás és egy politikai ügyeskedésekkel 
vezetett adófizető testület. Mi kösse a 
zsidósághoz azokat, akik közelről lát
ják ennek a vezető rétegnek egész 
munkáját, életfelfogását? Mi az az er
kölcsi erő. az a magasabb, eszmei tar
talom. aminek kötelező erejét a zsidó
ságban érzik?

A modem ember életében a vallási 
eszméknek, sajnos, egyre kevesebb sze
repük van. Ki küzdjön ez ellen az 
irányzat ellen, ha maguk a vallásos 
közösség vezetői nem törődnek a vallás 
tekintélyének megóvásával, ha egész 
életmódjukkal, egész felfogásukkal a 
vallási szempontok mellékességét 
hirdetik ha a politikájukkal le
rontják a vallás hivatott képviselőinek, 
a papoknak, tekintélyét, ha semmit 
sem tesznek a vallásoktatás leromlott 
tekintélyének kifigurázott, kigúnyolt ál
lapotának megszüntetésére?

A neológ zsidóság mai helyzetében 
nem elég magára hagyni a vallást, 
hogy vegetáljon tovább a maga erejé
ből azokban a rétegekben, ahol még él 
a tradíció folytonossága. Tudatos mun
kával. komoly elszánással kell gondos
kodni róla, hogv a vallásnak tekintélye 
és ereje legyen. Epén a tekintélyesebb 
vezető egyéniségek bekapcsolása szem
pontjából van erre a legnagyobb szük
ség. ezeknek kell elsősorban érezniök, 
hogv a zsidóság nem puszta adminisz
tratív közület, nem véletlen társadalmi 
kapcsolat, hanem örök eszmék hordo
zója .amelyeknek erejük és kötelező 
tekintélyük van.

Mi a különbség a pesti neológia mos
tani helyzetében azok között, akik ki
térnek. meg azok között, akik nem tér
tek ki? Aki kitért, az levonta a kon
zekvenciákat — tévesen, mert a lénye
get dobta oda oly meggondolások alap
ján, melyek nem a lényeget érintik, — 
de akik nem tértek ki, azok igen sok, 
megdöbbentően sok esetben épen úgy 
nem zsidók már, mint maguk a kitér
tek, nem ismernek nem éreznek és 
nem tartanak a zsidóságból semmit, a 
hozzátartozás külső tényén kívül. Ezen 
a téren is sürgős regenerációra van 
szüksége a zsidóságnak.

Nem engedhetjük, hogy vallási kö
zösségünk vezetéséből kisikkadjon min
den vallási tartalom. Ha a zsidóságnak 
mint vallásnak nincs már tekintélye és 
ereje a saját táborában — s a vezető 
rétegek nyílt és kihívó vallástalansága 

könnyű lesz odadobni a zsidóságot ép 
azoknak, akik erősségei lehetnének. S a 
tömegekben is meglazul, épen az ilven 

példák nyomán, a hűség és zsidó benső- 
ség.

Ne feledjék el a zsidóság világi ve
zetői, hogy súlyos felelősséget viselnek. 
Tőlük függ az egész zsidó közszellem 
alakítása. Gondoljanak kissé a szellemi, 
erkölcsi, vallási kötelezettségekre is, 
melyek poziciójukkal együttjárnak. 
Gondoljanak a pesti zsidóság egy elfe
lejtett és megcsúfolt nagy alakjának. 
Lederer Sándornak példájára, aki ké
pes volt az 1919-es szörnyű időkben, a 
legnagyobb leromlásban s összeomlásban 
a valláshoz való visszatérés jelszavával 
regenerálni a csüggedt, fejvesztett zsi
dóságot és virágzó életet hozni a ro
mok helyébe.

Vájjon megvan-e mai vezetőinkben 
ez a komolyság, a vallási eszme és ha
gyomány ily eleven átélése? A pesti 
neológ hitközségben nem látjuk halvány 
nyomait sem. Ahol a melegen buzgó 
vallásos élet kútfejeit: a templomkör
zeteket meggátolják fejlődésükben, ahol 
..vallásgondozás” címén a hitközségi 
pol:t:ka kortes-ügynökeit küldik a hí
vek közé, ahol a vallásos öntudat erő
sítésére hivatott belső misszió helyett a 
hitközségi korteskedés napidíjas lótás- 
futását látjuk, ott ne váriunk vallási 
regenerációt. S ott a vezető rétegekben 
maholnap csak kétféle zsidót fogunk 
látni: Ivat, atki már kitért, és olyat, 
aki mintha már kitért volna.

Tizennyolc éve__ !
Olvassuk elszoruló szívvel, akadozó 

lélekzettel olvassuk napról-napra azok
nak a borzalmaknak hírét, melyek a lelki 
és fiziíkai nyomorúság tiizén kergetik át 
szünet nélküli megismétlődésben német 
zsidó testvéreinket. De olvassuk azokat 
az újságcikkeket és röpiratokat is, me
lyeknek szerzői azt szeretnék, ha a né
met borzalmak nálunk is megismétlőd
nének. És amikor arra gondolunk, hogy 
mégis védekezni kellene, sőt kelj ezekkel 
a mérgező törekvésekkel szembeni az 
eszünkbe jut 1918. és 1920. Azok az idők, 
melyek — sajnos — oly nagyon hason
lítottak napjainkra. Eszünkbe jut az is, 
milyen eszközökkel védekeztünk akkor a 
megsemmisülésünket kívánó törekvések
kel szemben és kik voltak azok, akik 
ebben a harcban részben mellénk álltak, 
részben .ennek szellemi iniciáléi voltak. 
Elsősorban két név: Dr. Balthazár Dezső
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református püspök, aki ma is küzd min
den igazságtalan üldözés ellen és Be- 
rényi Sándor dr.. aki azokban a nehéz 
években egyik vezetője voSt az önvé
delmi harcnak.

1917. április 3-án cikk jelenik meg, 
mely védelmébe veszi a magyar zsidó
ságot az öt érő támadásokkal szemben. 
Elsősorban azokat a hazug és rosszindu
latú állításokat cáfolja a cikk melyekkel 
dr. Ágoston Péter jogakadém ai tanár ak
kor megjelent ..Zsidóik útja1’ című könyvé
ben illeti a zsidóságot. A cikk szerzője; 
Dr. Balthazár Dezső református püspök.

A cikk igen nagy port vert fel: Hatása 
alatt Berényi Sándor dr. azt az indít
ványt teszi, hogy a magyar zsidóság 
alapítványt létesítsen közadakozás útján 
a nemesszívü püspök nevére..A gyűjtés 
meg is indul és 1918. junii'us 10-én nagy 
ünnepélyességgel átadják BaWiiazár püs
pöknek a gyűjtés eredményét: a 20.000 
koronás alapítványt melynek 800 koro
nát kitevő kamatát két református lel
készképző intézeti növendék kapja ösz
töndíj gyanánt.

De ugyanekkor foHyik egy másirányú 
akció is. Dr. Székely Albert sátoraljaúj
helyi ügyvéd veti fel azt a gondolatot 
hogy a zsidóság elíeni hangulat leveze
tésére cinvédelmi alakulatot kellene léte
síteni .-.Önvédelmi Liga” néven. Az öt'et 
tovább hat. így többek közt Somlyói V. 
Ignác fordul levélben dr. Berényi Sándor
hoz és rámutait arra, 'hogy az ..önvé
delmi Liga1 'elnevezést nem tartja célra
vezetőnek és opportunusnak, mert a lát
szat alapján annak mrlitáns jelleget tu
lajdoníthatnának, hanem szerinte egy 
,,I..iga az antiszemitizmus ellen" volttá 
megalapítandó éspedig nem zsidók, 'ha
nem igazságszerető keresztények által.

Somlyói levelére Berényi Sándor az
zal válaszol, hogy kifejti azokat az ag
godalmakat, melyek szerint még Somlyói 
megoldása sem célravezető. Úgy érzi, 
hogy minden alapszabály nélkül össze 
kellene tartani egyes helyiségekben ahol 
ilyen jelenségek mutatkoznak, a tekin
télyes, befolyásos elemeknek és a meg
ír őzés fegyverével mutatni rá az álta
lánosítások igaztalan voltára, ugyanakkor 
kötelességük lenne azoknak, akiket sze
mély szerint ért sérelem, a segítségükre 
sietni. Berényi dr. levelének hatása alatt 
Somlyói beküldi neki az Izr. Központi 
Népirodára vonatkozó tervezetet. És 
már ennek az évnek szeptemberében 
országos gyűjtés folyik a Liga céljaira.

Tizennyolc éve ennek. És ma, 18 év 
távlatában, amikor újra oly nagy aktuali
tása van az önvédelemnek emlékezzünk 
meg talán legalább ezzel a néhány sor
ral azokról, akik akkor az önvédelmet 
elirditották, vezették, támogatták ...
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A magyar orthodoxia biztos alapot 
teremt a szentföldi Jisuv-nak

Beható tanácskozások a budapesti orthodox hitközség kebelében 
A „Zsidó Élet” legutóbbi száma ér

dekes interjút közölt Wolff Pappen
heim. az osztrák orthodoxia kiváló ve
zérével. Aktuális kérdésekről: a bécsi 
hitközség válságáról, az orthodox-neo- 
lóg ellentétről nyilatkozott és közben 
elmondta vélemény-ét a magyar ortho- 
doxiának az Agudához való csatlako
zása kérdésében elfoglalt álláspontjá
ról is. Ez utóbbi kérdésre vonatkozó 
nyilatkozata — mint velünk több ol
dalról közük — félreértést okozott a 
Zsidó Élet állásfoglalása tekintetében, 
illetve az illusztris nyilatkozó vélemé
nyével azonosították a lap felfogását.

Ezt a félremagyarázást semmiképpen 
sem tartjuk megindokoltnak. Mi ter
mészetesen egy pillanatig sem vontuk 
kétségbe azoknak az orthodox vezető
egyéniségeknek jóhiszeműségét, akik az 
'Agudához való csatlakozásban vélték 
legcélszerűbben megoldhatni a szent
föld'. orthodox kérdést, azonban félre
értést kizáróan hangsúlyoztuk, hogy: 
..teljes mértékben honoráljuk azt a 
mély hölcseséget. mely a magyar ortho- 
doxla vezető férfiainak állásfoglalását 
diktálja, midőn hajszálnyi eltérés nél
kül kitartottak az orthodoxia történeti 
elvei mellett. A kérdés most el van 
dinivé és az orthodoxia egészséges 
szelleméhez híven a döntésnek min
den csoport készséggel alávetette ma
gát.” Ezt annál inkább állíthatjuk, mert 
a Zsidó Élet kezdettől fogva a Hart- 
stein Lajos ügw. elnök által képviselt 
konzervatív orthodox álláspontot val
lotta.

Hogy mennyire átérzi az orthodoxia 
ez utóbbi álláspontnak hely-ességét, bi
zonyítja az a céltudatos, hatalmas 
munka, mely az Orthodox Központi 
Iroda döntésének meghozatala óta a 
budapesti orthodox hitközségben folyik 
óbudai Freudiger Ábrahám elnök bölcs 
irányításával. Szinte állandó permanen- 
ciában igyekszik a hitközség az elöl
járóság, a választmány, a képviselőtes
tület, sőt a hitközségi tagok különböző 
csoportjainak bevonásával is megterem
teni a szentföldi Jisuv vallási, erkölcsi 
és anvagi alapjait és talán már vasár
nap. de mindenesetre a legközelebbi 
napokban összehívhatják 
thedox hitközségek 
dolgában Budapesten 
gyűlési e.

Ebben a kérdésben 
következő hozzászólást

Miért Jisuv és nem Aguda?
A ióvő héten megtartandó orthodox 

ttagygyűlés a független orthodox szent
föld'. telepítés jegyében ül össze. Ami 
azt jelenti, hogy az orthodoxia nem 
akar a cionistákkal közösséget, — nem 
kér tőlük certifikátokat, hanem köz
vetlenül a palesztinai kormánytól, ahogy 
az megadta azt a Smolansky-féle pa- 
rasztszovétségnek is.

Kolóniákat .akarunk, melyeken ki
vándorolt testvéreink otthon érezzék 
magukat es előkészíthessék a talajt az 
utánuk következők számára, akik így 
nem megtűrt vendégként, félig idege
nekül kerülnek egy lelkileg nem egé
szen harmonikus környezetbe.

Nem akarunk sem erkölcsi, sem 
gazdasági közösséget a Histadrut-szer- 
vezettel, hiszen csak megismétlődnék 
az agudista ifjúságnál a Poale Miz- 
rachl tragédiája. Erkölcsi és gazdasági 
függetlenséget kíván az orthodoxia a 
Szentfc.lcöii, hogy a történelmi jog 
alapján megillető vezető szerepét visz- 
szahódíthassa, ami semmiesetre sem

lenne elélhető függő helyzetben, gaz
dasági, vagy bármilyen rabszolgaság
ban.

Éppen ez a kérdés választ el ben
nünket az Aguda opportunizmusától. 
Mi, tiszta orthodox ideológiát propa
gálunk, a mi mozgalmunk tiszta pol
gári mozgalom.

Készséggel elismerjük, hogy a cio
nista kezdeményezés a Szentföldön szé
pet, nagyot, tiszteletreméltót alkotott, 
de hadat üzenünk a szellemnek, ame
lyet ott diktált. Más és más időkben 
mások a mozgalmak módszerei. Szerin
tünk az orthodoxiát ma nem a szel
lemi harc veszélye fenyegeti, hanem 
gazdasági fegyvereket szegeznek mel
lének kiil-ő és belső ellenfelei.

Nemcsak erkölcsi, hanem elsősorban 
gazdasági szempontokra kell ezúttal a 
súlyt helyezni és pedig nemcsak a 
Szentföldre vonatkozóan, hanem a Go- 
lutra is kiterjeszkedően. Az orthodox 
közélet ez új orientációjának — hisz- 
szük — átütő sikere lesz. És meggyő
ződésünk szerint a külföldi orthodoxia 
is okulni fog példánkon. Ma még 
egyelőre ílluzóriusnak tartjuk. — a mi 
elképzelésünk szerint ennek az új or
thodox orientációnak sikere után lesz 
aktuális az orthodox világszerevet.

W. M.

Hivatottak és választottak
A pesti hitközségi választások kulisszatitkai

hatalmas programm. melyet lapok és 
röpívek ezrei szórnak szét szinte nap- 
ról-napra a pesti zsidó hitközség vá
lasztóközönsége közt. Ez a választó
közönség rég tudta már (ha ugyan 
elhitte), kik az egyedüli férfiak, akik 
képesek voltak eddig 5 éven át és ké
pesek lesznek ezután is a lehető leg
jobb megoldás felé terelni a fővárosi 
zsidóság sorskérdéseit. Régóta tudták, 
mily hatalmas alkotásokkal büszkélke
dik ez az öt éve vezérkedő garnitúra, 
és az is ismeretes volt előttük, hogy a 
pesti hitközség választói egyszerűen 
nem tehetnek egyebet, mint hogy szava
zataikat lelkes örömmel adják a dicső
ségesen uralkodó rezsim meghosszabbí
tására ...

Csak azt az egyet nem tudták pon
tosan, hogy vájjon leszavazhatnak-e?

„Jön! Ö jön! Ki jön!” Gyermekko
runkból emlékezünk még az izgalmas 
plakátokra, melyek Barnum csodaneve
zetességeinek jöttét hirdették. Elszorult 
szívvel, kipirulva bámultuk a plakáto
kot és a boldogság legmagasabb csú
csának tetszett előttünk a lehetőség, 
hogv mi is bejussunk a csodákat ígérő 
ponyva mögé. Hogy a cscdák igazi 
csodák voltak-e, ma már ne keressük. 
De minden időkben vannak élelmes hő
sei a nyilvánosságnak, akik fel tudják 
ajzani a közönség kíváncsiságát, elhó
dítani a csodaváró gyermeket, aki ott 
lakik a felnőtt ember lelke mélyén is.

A reklám-taktikának ily virtuozitásá
val találkozunk a hitközségi választá
sok előkészítésénél is. Csodákat ígér és 
ígéreteinek tömegével elkápráztat az a
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Mert ezt az egyet, a választók névso
rát nem sietett nyilvánosságra hozni a 
pesti zsidóság lelkes bizalmára támasz
kodó vezércsoport, egészen január
29-ig,  mikor a választásoktól már csak 
pár hét választ el minket. A bizalom 
ugyan lelkes, de fő a biztonság. Soha- 

< sem lehet tudni, nem szervezkedik-e 
mégis valami alattomos ellenzék. Jobb, 
ha a választók mindent az utolsó pil
lanatban. készen tudnak meg: Azt is, 
hogy ki választ, azt is, hogy kit vá
laszthat. így aztán nincsenek kínos lel
kiismereti konfliktusok. A választás 
előkészítésének ez a módja lelkes he
lyeslésével találkozik felekezeti közéle
tünk minden kiválóságának; ott talál
juk közöttük a politikai élet küzdőte
rén megedzett ellenzéki képviselőket is. 
akik legjobban tudják, milyen az igazi, 
tiszta és titkos választás.

Hát ez a választás aztán tiszta és 
titkos lesz, az bizonyos. Nem lesznek 
még különböző színű szavazólapok 
sem; nem lesz a választóknak módjuk
ban a nvitott szavazófülke ajtajában, 
nyíltan tenni borítékba titkos szavazó
lapjukat. Alkotmányos, szigorú és tör
vényes aktus lesz az. a választók azzal 
az emelkedett érzéssel fogják elhagyni 
a szavazóhelyiséget, hogy szabad elha
tározásukkal járultak hozzá a hitközség 
demokratikus képviseletének és veze
tőségének megalakításához.

Hogy ezen a választáson csak egy
féle jelöltekre lehet szavazni, hogy el
lenzék egyáltalában nincsen? Nem 
olyan rendkívüli jelenség ez manapság, 
sőt inkább közkeletű. Aztán meg minek 
is volna ellenzék olyan hitközségi ve
zetőséggel szemben, mely előre meg
csinálta minden lehetséges ellenzék pro- 
grammját. — Sőt rá is duplázott. 
Senki sem tudja ezt jobban, mint maga 
a vezetőség. Tessék csak elolvasni a vá
lasztási felhívást: csupa beteljesült 
ígéret, csupa büszke megoldás. Öt év 
alatt sikerült elmélyíteni a 'hitéletet (bi
zonyára főként a papok megrendsza- 
bályozása és a körzetek elsenyvesztése 
révén), helyreállítani a felekezeti békét 
(különösen a kisebb községek beolvasz
tására, vagy adójövedelmeik ..meg
osztására” irányuló kísérletekkel), soha 
nem látott magas nívóra emelni a zsidó 
oktatásügyet (elsősorban a polgári is
kolák megszűntetése révén), emelni a 
kultusz bensőségét (természetesen min- 
denekfelett a lágymányosi templomépí
tés elgáncsolására irányuló akcióval), 
megoldani a zsidó ifjúság elhelyezkedé
sének problémáját (amire a legcélra
vezetőbb mód a kortes-napi díjak kiuta
lása volt), s végül hatalmas all? •ásók
kal gazdagítani a pesti hitközséget, 
(persze olyanokkal, melyeket Lederer

■Sándor elgondolása és cselekedetei, Ka
szab Aladár és mások áldozatkészsége 
tett lehetővé). Ennyi beteljesülés, ennyi 
siker! Igazán nem is lehet megérteni, 
hogy itt ellenzéki mozgalom próbál
kozni mert.

Pedig mert, az bizonyos. És nem 
is érdektelen megtudni, mi történt ezzel 
az ellenzékkel. A múlt év október kö
zepén alakult meg az ellenzék mozga
lom. Az agitációs eszközök nélkül, 
•szinte csöndben kiadott ellenzéki jel
szónak nagy hatása volt a zsidó töme
gekre, főleg azokra a kisemberekre, 
akik szivükön viselik egy igazabb, ben
sőségesebb. zsidóbb szellemű hitközség 
közéleti ügyét. 1528 tagja volt az el
lenzéki tábornak: ennyi szavazat, tud
juk, eldöntheti egy hitközségi választás 
sorsát. Maguk az ellenzéki mozgalom 
vezetői csodálkoztak legjobban ezen az 
eredményen: hiszen tudták mennyi ál
dozattal és a lelkiismereti nyomás mily 
eszközeivel igyekezett elfojtani már ak
kor is a vezéri csoport minden ellen
zéki megmozdulást.

Meglepetésül vehettük tudomásul, 
mily spontán erővel tör ki a zsidóság 
tömegeiből az elkeseredés a vezéri gar
nitúra és különösen amaz Egyakarat 
.ellen, akinek allűrjei különösen szemet 
Szúrnak a zsidó közönségben. Nem tud
juk. mi háborította fel a komoly és 
tisztánlátó zsidókat inkább: az önkény, 
mely templomi adományokat fiskális 
szempontok nevében elvon a céltól, 
melyre adták őket, a hatalmi telhetet- 
lenség, mely megszűnteti a körzetek 
spontán, autonóm életét, vagy a nepo
tizmus. mely a közelállók és családta
gok elhelyezésében éli ki magát? Ta
lán envhűlt volna ez az elkeseredés, ha 
valami komoly áldozatot láttunk volna 
a vezéri Akarat részéről a zsidóság ér
dekében — ha például lemondtak volna 
évi 50.000 pengős jövedelem feléről 
húsz szegény zsidó ifjú ellátása érde
kében.

Hamarosan valóságos viharrá dagad
tak ezek a hangok egv és más vezéri 
tényező ellen — csak vezér kellett 
volna, aki kezébe vegye az ellenzéki 
mozgalom zászlaját. Sok száz hűsé
ges és lelkes zsidó, pontos és lelkiis
meretes adófizetők, akiknek megvan a 
jogosultságuk arra, hogv beleszóljanak 
et köles! és vallási érdekeik szolgála- 
taba. várták ezt a vezért. És jöttek a 
vezérek. Az első, kiváló, ismert név. 
alig várta a pillanatot, hogv kilépjen a 
felekezeti élet fórumára. A másik tör
ténelmi név viselője, égett a harci 
vágytól, hogy megtisztítsa a zsidó köz
eletet. A harmadik, a negyedik ... Ki 
huszonnégy óráig, ki huszonnégy per
cig vállalta a vezérség súlyát, össze

sen tizenketten. Az a lelkes, névtelen 
tábor, mely egyre várta, hogy' ki lesz 
a vezetője, nem hátrált meg. De meg
hátráltak a vezér jelöltek, együk a má
sik után: a pompás érzékkel és takti
kai készséggel dolgozó vezéri irodának 
megvolt a módszere, hogy levegye őket 
a lábukról: kit ígéretekkel, kit ellen
szolgáltatásokkal. Az ellenzéki mozga
lom nem vol't gyenge, nem volt erőt
len : ez az ellenzéki mozgalom töme
gekben élt. Felülről hagyták cserben.

Mi nem akartunk a vezéri garnitú
rának könnyű diadalt szerezni. Nem 
akartuk belevinni a zsidóság komoly 
és gondolkozó tömegeit oly küzdelembe, 
melyet megfelelő vezetők nélkül kellett 
volna megvívnia. Az ellenzéki töme
gek lelkesek voltak, megvívták volna 
a küzdelmet szinte az egész világ el
len is. De mi éreztük ezzel a tiszta 
és bátor tömeggel szemben a magunk 
felelősségét.

Mikor a vezéri taktika gőzihengere 
leszerelte a cionisták megszervezett 
pártját is. tisztán állott előttünk, mit 
kell tennünk. Január közepe táján, 
hosszú tanácskozások után keresztül is 
vittük álláspontunkat, melyet ma egye
dül felelősségteljesnek érzünk: az el
lenzéki mozgalom visszavonult a mos
tani választáson való részvételtől.

Ez a választás nem lesz választás. 
A személyes megkörnyékezés, az olcsó 
megfélemlítés, a névjegyzékkel való 
taktikázás módszereivel mi nem szál- 
lunk szembe. A most következő válasz
tás csak külső siker lesz, de nem je
lent erkölcsi diadalt a most uralkodó, 
hatalmi szempontjainak mindent alá
rendelő rendszer számára. A most ura
lomra kerülők nem lesznek sem hiva
tottak. sem választottak. De céljukat 
el fogják érni: mindaddig, mig a zsi
dóság rá nem eszjmél a belső regene
ráció parancs dó szükségességére.

Mi nem hagyjuk abba a küzdelmet 
ezért a regenerációért. Ellenkezőleg: 
csak most kezdődik a küzdelem. Az 
ellenzéki mozgalom, mely most passzi
vitásra ítél: önmagát, ezután fokozott 
erővel fog küzdeni egy tisztább, neme
sebb, erkölcsösebb felekezeti közéletért. 
Meg fogjuk kettőzni az agitációt, kö
nyörtelenül rá fogunk mutatni az ural
kodó rendszer hibáira. Oly eszközök
kel szemben. melyek erre az útra kény
szerítenek bennünket, igénybe fogjuk 
venni a törvényes fórumokat is.

Ellenzéki pártunk forma szerint is 
meg i g alakulni. Es addig meg nem 
szűirk ez a mozgalom, míg ki nem vív
tuk. hogy erkölcsi felelősségét érző, 
: az zsidó érzéstől és gondolkodástól 
á'hatott vezetőség áll a magyar zsi
dóság legnagyobb testületének élére.
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Iréné Harand, a „Gerechtigkeit“ főszerkesztője 
az osztrák Harand-mozgalom vezére nyilatkozik a „Zsidó Életnek* 4 
Meg akarom menteni a világot a legrettentőbb csapástól — A magyar sokkal lova- 
giasabban gondolkozó nép, sem hogy ott komoly talaja lehetne az antiszemitizmusnak

Wien, 1936. .január.
(A .Zsidó Élet" 'kikiílldött munkatár

sától.) Wien lél'ekzetét a rémület fojto
gatja. Németországban uralomra jutott a 
szélső jobboldal, amely propagandájá
nak hatalmas erejével veti rá magát 
Ausztriára. Stájerországban bömbölnek 
az ágyúk,- kelepéinek a gépfegyverek, 
puskák dörögnek. .Rohamosztagok készí
tik elő az Ansohluss-t és Wien utcáin 
tömött sorokban masíroznak az osztrák 
horogkeresztesek. Senki .sem tudja, mit 
hoz .a következő óra, ki lesz erősebb: 
Dolilfuss vagy a lázadók?

Ezekben a válságos napokban ezré
vel szórják Wien utcáin azokat a sár- 
gaszínű röpcédulákat, melynek aláírója 
Iréné Harand a kezdeti stádiumának ide
jét élő Harand-mozgalom vezetője. A 
mozgalomról most még kevesen tudnak. 
A röpcédula a mozgalom céljait ismerteti, 
a cél: minden eszközzel megakadályozni 
az .Ansdhlusst. A röpcédulák röpülnek 
és röpülnek a fenyegető levelek százai 
Harand asszony felé. Nincs az a halál
nem. melyet ne helyeznének kilátásba 
számára, ha győz az új irányzat. És ez 
a veszély ezekben a napokban igen ko
moly. Még senkisem tudja, hogy Musso
lini légiói fel fognak vonulni az osztrák 
határon, hogy vasöklükkel széttépjék az 
álmodok szőtte fátyolt a gyűlölet má- 
konyával és a pénz .hatalmával megmér
gezett tömegek szeme előtt. De Iréné 
Harand nem hátrál meg. Folytatja a 
munkát. A Harand-mozgalom nagy ko
moly megmozdulássá épül ki. Megszüle
tik a mozgalom lapja, a ...Gereciht'.gkeit , 
hogy hasábjairól is állandóan belekala
pálja a világ lelkiismeretűbe a zsidóm 
dözések szégyenét. Ma már az egyik 
Elisabethgassei ház egész emeletét fog
lalják el irodái, melyekben tisztviselők 
egész légiója dolgozik a mozgalom és a 
mozgalom lapjának adminisztrációján. 
Ezeknek az irodáknak egyikében ülök 
szemben Iréné Harand-dal, a mozgalom 
hallatlan energiájú, ma már .világszerte 
ismertnevű vezérével, akinek a ..Mein 
Kampf‘-ra adott ,-Sein Kampf * című 
válaszkönyve egyike az elmúlt hónap 
szenzációinak.

Az első benyomás: meglepetés. Ma
gas, karcsú, nagyon szép fiatal nő Iréné 
Hiarand. nincs benne semmi sufragetti 
férfiasság és szögletesség, ami a nő agi
tátorok túlnyomó részét jellemzi. Ked
vesen mosolygó arc, kellemesen csen

dülő lágy modulációjú hang legfeljebb 
fekete szemeinek villanása .sejteti néha 
azt a hallatlan energiát, mely ebben az 
asszonyban lefojtottan tombol.

— Mikor és hogyan született meg az 
a gondolata, Asszonyom, — hangzik első 
kérdésem —, hogy felveszi a harcot a 
zsidóellenes irányzat terjeszkedése el
len?

— Az én antiszemitizmus elleni küz
delmemnek gyökerei -még gyermekko
romba nyúlnak vissza. Anyai oldalról 
német, illetőleg magyar származású va
gyak, anyám erdélyi szász osalád gyer
meke. Az ö nevelési metódusát, az 'em
berekkel szemben való beállítottságát 
három szó jelentette: Mensch ist Mensch 
— minden ember egyforma. És minden 
vallás egyforma. A vallás szempontjából 
az emberiség olyan, mint egy nagy ze
nekar: minden hangszer egy melódiát 
játszik: Isten dicséretét. A melódia te
hát ugyanaz, csupán a hangszerek kü
lönbözők. ígj' nevelkedtem és így let
tem olyanná.- amilyen vagyok.

— Későbbi, aktív küzdelmemnek első 
jelentkezése még tanulókoromba nyúlik 
vissza. A háború alatt történt. Iskolából 
igyekeztem haza. Az egyik kenyérkiosztó 
hely e’őtt hosszú embergyűrű. A gyűrű 
közepén öreg, kaftános, .hófehér .hajú és
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szakálliú zsidó. Ezekben a napokban ön
tötte el a galíciai menekültek áradata 
Wient. Az öreg ember ezek közül való 
volt. Amint ott állt, egy utcagyerek rá
kiált: „Büdös zsidó, eleszed elölünk a 
kenyeret!1’ Elfogott a düh. Lecsaptam 
táskámat az aszfaltra, odarahantam, 
megfogtam a fiút, jól megráztam és rá
ordítottam: „Te csirkefogó, rögtön (kiérj 
bocsánatot ettől az öreg embertől. Olyan 
osztrák, minit Te, de ő ezenfelül a leg
nagyobb áldozatot hozta a hazájáért amit 
embertől követelni lelhet: ott kellett 
hagynia otthonát, munkája .gyümölcsét 
az .ellenség prédájául! Ezért sértegeted?" 
A fiú elképedve bámult .rám és a tömeg 
mely egy perccel előbb még ellensége
sen méregette az öreget, most a fiú el
len támadt és követelte, hogy kérjen, 
bocsánatot. Ekkor észleltem először, mi
lyen ellentétes megmozdulásokra lehet 
bírni tömegeket a helyesen alkalmazott 
jó időben kimondott szóval.

— Későbbi személyi impresszió: egy 
dr. ZaHmann nevű zsidó ügyvéd. Az 
1924—25-ös években irodájában egymás 
kezébe adták a kilincset azok, akik szá
mára kiharcolta, hogy hadikölcsöneik 
arányában segélyt kapjanak. Soha nem 
kérdezte, 'hogy zsidó, vagy keresztény 
az akinek ügyében eljár és soha nem 
fogadott el pénzt az eljárásáért. Szóval, 
amikor az antiszemitizmus elleni küzdel
met felvettem, tisztán emberi szempon
tok irányítottak és nevelési tradíciók. 
Nem ismertem közelebbről a .zsidóságot, 
fogalmam sem volt történelméről, irodal
máról. Persze, ma már alaposan helyre
pótoltam mulasztásomat. Ma már isme
rem Mózes öt könyvét a Talmudot, ma 
már ezen a jogon is megkérdezhetem 
az antiszemitizmus prófétáitól: Lehet al
sóbbrendű a zsidóság, amely ezeket a 
ragyogó igazságokat leírta?

— És a német események. Az anti
szemitizmus elleni harc? A Harand-moz- 
gailöm?

Harand asszony lágy hangja most ér
cessé keményedik. öklével ráüt az asz
talra:

— Én nem a németek ellen harcolok, 
hanem éppen az ö érdekükben. Azt aka
rom, hogy kimeneküljön egy méltatlan 
helyzetből az a hatalmas nemzet, melyet 
joggal illet csodálat. Ami ma ott folyik, 
azzal a nép túlnyomó része nem azono
sítja magát. És harcolok azért, hogy 
Ausztriát megmentsem attól a rettentő 
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csapástól, hogy a másik sorsára jusson.
— fis mikor fogja úgy érezni, hogy 

eléri a célját?
— Majd akkor, ha az emberek azt 

fogják odakiáltani az antiszemita vezé
reknek: Tudjtik. hogy nincsenek rend
ben ' a dolgok, fiheziink. nyomorgunk, 
nagy a munkanélküliség. Ezen segíteni 
kell. Hogy akartok segíteni? Ha azt 
mondjátok: el rkell venni a zsidóktól az 
állásokat, a pénzüket, akkor hazudtok, 
mert annyi állást a zsidók nem foglal
nak el annyi pénzük nincs amely ele
gendő lenne a számunkra. Amíg úgy 
akartok adni, hogy mástól elveszítek, ad
dig 'hazudtok. Ha a tömegeik ezt megér
tették, akkor elértem a célomat. Az 
igazságot akarom megértetni. Az igaz
ságot, mert hazudni ,a népnek nem sza
bad. És nem szabad félni az igazságtól. 
Nekem nem kellenek a mozgalmaim szá
mára az intellektüellek, mert szerintem 
ezek vagy fantaszták, vagy üzletesek. 
Nekem a kispolgári tömegek kellenek. 
Én nem akarom a vezetőket meggyőzni, 
hanem a tömegeket akarom elvenni. Ma 
mér 25—30.000 ember áll mögöttem, 
nagyrészben kispolgárok. Szeretném, ha

Franciaországban is gondokat okoz 
a zsidó fiatalság elhelyezésének kérdése

Amint .a „L‘Univers Israelite’’-ból lát
juk, nemcsak nálunk egyik legfájóbb, 
legnehezebben megoldható kérdése a 
zsidóságnak az ifjúság elhelyezése, hanem 
Franciaországban is. A lap legutóbbi 
számában beszámo1 a Ghema Israel szö
vetség vitaüléséröl. amelynek tárgya a 
zsidó ifjúság elhelyezésének problémája 
volt

Az elnöklő M. W. Oualid tanár. Paris 
városi tanácsának tagja megnyitó beszé
dében rámutatott arra, hogy az ifjúság 
elhelyezésének kérdése a legégetőbb 
nap, problémák közé tartozik, melynek 
helyes és előrelátó megoldása életkér
dés. Az eihelyezetlen fiatalság elkesere
dése és nyugtalansaga veszélyt rejt ma
gában a családra, az államra, a társada
lomra egyaránt, fis ez a vesz ; n’yan 
arányban növ.kedlk amilyen ai b'yban 
nő a munkanélk i'iség. amilyen arátyban 
a gép kiveszi a munkaiehetőséget kéz- 
műiparos kezéoül. Ez a ímegoldihatafan 
probléma a kiindu'óy minden szociális 
nyugtalanságnak, a najnántúli forradalom 
is azoknak az elkeseredett tömegeknek 
megmozdulása volt, melyek nem juthat
tak a kenyérkeresés ehetőségéhez. És 
fokozottan nyúlt ez a kérdés ma a zsi
dó fiatalság szempontjából. A . ta két 

a .mozgalmamat megértené a külföld is 
és más országokban is gyökeret verne 
az a felismerés, mely mozgalmsat irá
nyítja.

— Magyarország?
— Magyarországot nem féltem. A ma

gyar sokkal lovagiasalbib nemzet, sem
hogy komolyan hallgatiliasson az anti
szemita szirénhangokra. Százan egy el
len: ez nem magyar tempó.

— Nem fél attól. Asszonyom, hogy 
ha valamilyen váratlan fordulat mégis 
diadalra juttatja az antiszemitákat Auszt
riában, akkor a legkomolyabb veszede
lembe kerül? Nem gondolt erre soha, 
mikor ez a veszedelm még nagyon ak
tuális volt?

Haratid asszony nagyon komolyan, 
nagyon halkan, minden .póz nélkül felel 
erre a kérdésre, miközben búcsúzásra 
nyújtja a kezét:

— Az akasztója alatt sem engednék 
elveimből. Azt, hogy nem félek, bebizo
nyítottam már, amikor halállal fenye
gettek meg iha nem hagyok fel propa
gandámmal. Nem hátráltam meg akkor 
sem!

előadójától vár most választ, mi a 
konkrét indítványuk a kérdés megoldá
sára.

Az elnök után elsőnek Félix Meyer 
rabbi a Munkaiskola vezetője szólalt fel, 
aki rámutatott arra, hogy a zsidóság a 
talmudi időkben, szétszóródása előtt 
nőm volt kereskedő nép, hanem földmű
velést és ipart űzött és csak a szükség 
szorította irá a kereskedelemre. Amióta 
nfnden foglalkozás nyitva áll előtte, 
egyre többen mennek ipari pályákra. így 
egyes országokban a szabó- és sapka
készítőipart csaknem kizárólag a zsidók 
űzik.

Theo N. Kiéin, a másik szónok ezzel 
szemben a földhöz való visszatérésben 
jelölte meg a zsidó fiatalság elhelyezke
désének útját. De arra a kérdésre, hogy 
ez 'keresztülvihető-e és alkalmas-e na- 
gyob tömegek elhelyezésére, nem tud 
válaszolni. Itt előtérbe lépne a kivándor
lás lehetősége, de ennél a lehetőségnél 
számításba kell venni, hogy nemcsak 
smink állam fiatalból áll a család, hanem 
szülőkből, testvérekből is, akik esetleg 
állásban vannak, akiknek megvan az 
egzisztenciájuk. Szétrobbantani a csalá
dot . Nagyon súlyos kérdés ez, mely 
alapos megfontolást kíván.

Oualid tanár záróbeszédében össze
foglalta az elhangzottakat és leszögezte, 
hogy a kérdés megoldása elsősorban ál
lami feladat, de fontos szerepük van 
benne a zsidó szervezeteknek is.

A Dr. Blau Lajos Társulat 
Évkönyve

A Blau Lajos Talmudtudományi Tár
sulat idei Évkönyve a Társulatnak immár 
harmadik kiadványa, terjedelmesebb az 
eddigieknél és igen tartalmas, szép kiál
lítású.

Az első cikk a Társulat világhírű név
adójáé dr. Blau Lajosé: „Józsua kora 
óta fallal körülvett városok a Szentföl
dön.0 Nagyon szellemes talmudi-archaeo- 
lógiai cikk és bemutatja, hogy „a má
sodik század írástudói a nép hagyomá
nyaival egyetemben tudták, hogy mely 
városok vannak körülvéve fallal Józsua. 
Nun fia kora óta.

Dr. Szrulyovics Ernő szép értekezése: 
„Nagy Sándor alakja a Talmudban és 
Micrasban’4 elénk állítja a mondái hőssé 
emelkedett uralkodót, ahogyan a Szent
írás, az apokrif irodalom, a két talmud, 
a micrasirodalom látja. Érinti a közép
kori Sándor-mondákat is, amelyket arab
ból, latinból fordítottak. Végül a zsidó 
irodalom adatai alapján megpróbálja meg
rajzolni Nagy Sándor arcképét. Dr. Háhn 
István: „A gyanútlan kijelentés törvény
széki hitelességéről’* ír. Kapcsolatot lát 
a Miggó fogalmával, mert mindkettőnek 
„bona fides4’ az alapja.

Scheiber Sándor: „A szőlő mondájá
nak vándorút ja.* ’ Rendkívül értékes és 
érdekes összehasonlító irodalomtörténeti 
tárgytörténeti munka. A szőlő mondáját 
végigkíséri útján Keleten, Európában és 
a magyar irodalomban. Megállapítja, hogy 
a monda „a zsidóságban termett.... s mig 
Kelet más helyein kissé eltérő szerkeze
tet véve fel, hatástalanul elszigetelődik, 
addig a zsidó források’4 előadása ke
rült belé a Gcsta Romanorumba s vele 
az európai irodalmakba és hagyomá
nyokba, a Gcsta Romanorum útján a ma
gyar irodalomba is.’*

Takács Pál: a Hukkausz Haggójimról 
ír, a fogalom eredeti jelentéséről s arról, 
hogy mint szélesedett ki egyes korokon 
át, a Talmudon, Midrason, törvényköny- 
veken át a fogalom azzá az erős tör
vényé, aminek a mai köztudat ismeri.

Dr. Deutsch Gábor: „A feltételek a 
talmudi és r<«mai jogban4’ címmel ír meg. 
lepő jártassággal a Talmudban és még 
meglep >bb versatusággal a római jogban.

Az Évkönyvet tanulmányok héber ki
vonatai zárják.

Értékes Évkönyv a Blau Lajos Tal
mudtudományi Társulat idei kiadványa.
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Kőbányán is idő előtt érik a „gaz
dasági együttműködés“ gyümölcse 
A hitközség fele felszólítást kapott Pestről, hogy fizesse ki „adó
hátralékát" — Hol ülésezzék az adókivető bizottság? — Már a 

kasruszt és a jótékonyságot is Pestről akarják dirigálni
A feltűnően enyhe februári időjárás 

komolyan aggasztja a gazdákat, akik at
tól félnek, hogy a korán érlelődő ve
tést megdermeszti egyetlen fagyos éj
szaka. Úgyr látszik, az időjárás ugyan
ilyen hatással van a Pestről Kőbányára 
importált „gazdasági együttműködésre” 
is, amelynek gyümölcsei túlkorán ér
nek és veszélybe dönthetik a pesti kan
cellária nagyszerű találmányát. Más 
szóval: Kőbánya nem igen bírja a Síp
utcai klímát. . .

Legalább is ilyesmiről regélnek a 
Kőbányáról érkező hírek. A kőbányai 
hitközség tagjainak több, mint a fele: 
jóval négyszázan felül adófelszólítást 
kaptak, h így fizessék ki adóhátralékai
kat. Akikhez megérkezett a drága kis 
levélke, arról panaszkodnak, hogy elte
kintve a reájuk nehezedő súlyos gaz
dasági viszonyoktól, amely megnehezíti 
adókötelezettségeik teljesítését, a fel
szólításokon adóhátralékként feltűnte
tett összegek nem felelnek meg a tény
leges helyzetnek.

Kinek a hibájából, — ez más kér
dés. A régi, vagy az új elöljáróság 
felelős a tévedésekért? Tekintettel arra, 
hogy 1935. március havában, amikor a 
„gazdasági együttműködés” áldása rá- 
Iköszöntött a kőbányai .hitközségre, az 
adókönyveket átvitték Pestre, — így 
nehezen ellenőrizhető: hogy jöttek létre 
a felszólítottak által kifogásolt tételek. 
Az érdekeltek természetesen felszólam
lással élhetnek, de mégis érdekes volna 
megtudni, hogy kinek a túlbuzgósága 
okozta az állítólagos tévedéseket és 
hogy nincs-e a esőstől rájuk hullott ál
dásnak valami titokzatos magyarázata?

Az adókivetés formalitásai körül is 
kitört az első háborúság. A „gazda
sági egvüttműködésről” szóló megálla
podás értelmében az adókivetést közös 
szerv intézi. A bizottságnak 2 pesti és 
2 kőbányai tagja van. akiknek élére a 
VT. községkerület delegál elnököt. Kü
lönös véletlen, hogy a községkerület ép
pen a budai fúziósok egyik alvezérét, 
az egyébként kitűnő Sós Ármint dele
gálta elnöknek. A megállapodás értel
mében az adókivetésnek Kőbányán kell 
történnie. A közös adókivetőbizottsag 
premierje ennek ellenére Pesten volt: 
hétfőn este a Síp-utcában. A kőbányai 
hitközség részéről dr. Farkas Zoltán 
ügyvéd, adóbizottsági elnök és Kovács 
Gyula pénzügyi elöljáró jelentek meg. 

Dr. Farkas Zoltán ünnepélyesen tilta
kozott a „gazdasági együttműködés” 
világos intézkedésének megsértése ellen, 
mire azzal mentegetődztek, hogy a két 
pesti kiküldöttnek előrehaladott korára 
való tekintettel nehezére esnék Kőbá
nyára fáradni. A kőbányai küldöttek 
nem akarták élére állítani a dolgot és 
tiltakozásuk fenntartásával, — ezúttal 
kivételesen — belementek az érdemi 
tanácskozásba.

Általában olyan tendencia mutatko
zik, hogy még a látszatát is eltűntes
sék a kőbányai hitközség különállásá
nak. A két hitközség között létesült 
megállapodás szerint a pesti hitközség 
a kőbányai felekezeti jótékonykodás 
céljaira meghatározott összeget utal át. 
amelyről utólag elszámolást kap, de az 
összeg hovaiforditásának részletei kizá
rólag a kőbányai elöljáróság hatáskö
rébe tartoznak. Újabban — mint érte
sülünk — már ebben a tekintetben is

„Dér Jid hat szechl, er íarcht zach.“
— Beszélgetés —

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

— Volt-e a nagy zsázlóbontáson. ta
nár úr?

— Nem én, direktor úr. nem voltam. 
A programm ugyan érdekelt volna, 
hiszen a sajtóban jóelőre beharangozták 
de úgy gondoltam, majd elolvasom a 
felekezeti lapjainkban. Kerestem is. 
lázas türelmetlenséggel mindegyikben, 
de nem találtam. Pedig lelkiismeretesen 
el Ivastam elejétől végig valamennyit. 
Aztán elolvastam a nagy toborzó Írást 
is. Tudja már melyiket gondolom?! 
Azt a nagy háromlevelű nyomtatványt 
a rengeteg névvel. Abban sem találtam. 
Milyen furcsa is az egész! Nagy tam
tammal összehívják a zászlóbontó gyű
lést : „Gvertek, jó pesti hittestvéreink, 
a párt új elnöke ki fogja bontani és

Gerenday A. és Fia
Budapest, VIII., Fiumei út 7.

Művészi sírkövek
ALAPÍTVA 1877. 

át szeretné törni a pesti Egyakarat a 
megállapodást és a saját hozzájárulá
sától óhajtaná függővé tenni a jóté
konyságra szánt tétel elosztásának 
részleteit.

Az együttműködésről szóló megálla
podás a kasrusz ügyét is meghagyta a 
kőbányai elöljáróság hatáskörében. A 
dolgok legújabban úgy fordultak, hogy 
az elöljáróságnak kontroverziái támad
tak a rituális mészárszékkel. Ebből az 
alkalomból olyan oldalról, amely nyil
vánvalóan nem áll távol a Sip-utcától, 
azt ajánlották: bízzák Pestre az ügy 
elintézését, majd ők „megrendszabá- 
lyozzák” a renitens mészárszéket.

Mindezen tapasztalatok arra késztet
ték a kőbányai autonómistákat, hogy 
komolyan felkészüljenek az esetleges 
újabb réstörések ellen. A kőbányai hit
község autonómia-pártja — úgy értesü
lünk — legközelebb forma szerint is 
megalakul és első akciója lesz, hogy az 
új adókivetések során reklamálja a 
Pesttől azt a kötelező Ígéretet, melyet 
a decemberi hitközségi választások al
kalmával dr. Sándor László útján ho
zott a hitközség tudomására, hogy t. i. 
semmi körülmények között sem fogják 
emelni a gazdaságilag teljesen lerongyo
lódott kőbányai hittestvérek adóját.

ki fogja fejteni!” Már t. i. a zászlót, 
illetőleg a programmot. S a végén ki
sült. hogy zászló, az még volna, de 
programm ?!... Minek az ? Kinek kell 
az?

— Ne csúfolódjon, tanár úr. nem 
ezt mondták. Azt mondták, hogy nem 
kell a programmot részletezni, mert ezt 
pótolja a zászlóira írt név. a mostani 
elnök neve. És nincs igazuk? Mond
hatom magának, ha a legszebb ígérete
ket olvasták volna fel, vagy szavalták 
volna el szépen pontokba foglalva, nem 
jelentett volna pl. nekem annyit, mint 
az a tudat, hogy az új elnök a régi 
lesz, akiről tudom, hogy meg fogja 
csinálni, amit akar.

— Igen, amit akar. De hát mit is 
akar ő. Ez az éppen, amit reklamálok! 
Miért nem mondja meg? Azok a nagy 

'általánosságok: vallásosság, kultúra, a 
meglévő intézményele fenntartása és 
továbbfejlesztése, stb. annyit jelentenek 
mintha azt venné programmba, hogy a 
nappal után éjszaka, éjszaka után me
gint nappal legyen. De még abban sem
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vagyok túlságosan megnyugodva, hogy 
meg tudja csinálni, amit akar. Néz
zünk csak egy kicsit visszafelé és néz
zünk csak egy kicsit körül: hát bizony 
meg akart volna már ő egyet és mást 
csinálni, tudta-e? És miért ne kellene 
programm? Ha valaki meg akarja ma
gát választatni a pesti hitközség elnö
kének. épen ma. a zsidóságnak mai 
helyzetében és nem ad programmot, 
annak csak hárem magyarázata lehet. 
Vagy nincs programmja, vagv titkolnia 
kell azt. vagy választóközönségét nem 
tartja méltónak arra, hogv közöl je vele.

— Én azt hiszem, egyik magyarázat 
sem áll fenn. A dolog nagyon egyszerű. 
Csak nem szabad rosszakaratúan nézni 
az ügyet. A programm: folytatni ezt az 
eddigi munkát.

— Hát jó. belemegyek ebbe, de sza
bad ugye ezt az úgynevezett program
mot egy kicsit analizálni?!!

— Tessék.
— Mindenekelőtt bátor vagyak tisz

telettel megkérdezni, hogy olvan jól 
megy-e nekünk, magyar zsidóságnak, 
főkép pesti zsidóknak, hogy már csak 
,,az eddigi munkát” kell folytatni? 
Elég lesz-e. ha az eddig összefabrikált 
különböző szabályzatokhoz még né
hány újabb szervezeti és egyéb szabály
zatot ütünk nyélbe? Megszünt-e vagy 
megszünik-e ezektől pl. a numerus 
clausus ? Vagy megszünik-e a zsidóság 
gazdasági háttérbe szorítása, a tudo
mányos pályák után a magángazdasági 
pályák és elhelyezkedési lehetőségeit 
numerus claususa. sőt numerus nullusa. 
Mit váriak a régi elnök újraválasztásá
tól. amikor éppen az ő elnöklete alatt 
fajult el az antiszemitizmus annyira, 
hogy a politikai és társadalmi antisze
mitizmusból. a hatalom protekturátusa 
alatt és közreműködésével, intézménye
sített és megszervezett gazdasági anti
szemitizmus lett? Pedig a fáma szerint 
mindenben és minden eszközzel azon 
volt az elnök, hogy megnyerje a hatalmi 
tényezők jóindulatát. És mit köszönhe
tünk ennek? Hogy most már nemcsak 
közpályán nem kaphat állást a zsidó 
ifjú, hanem még magánvállalatoknál 
sem. sőt a meglévőből is kiparancsol
ják?! Hát csak annyi az ő politikájá
nak. az ő nagy energiájának, vagy rend
kívül: befolyásának az eredménye?! 
Köszönöm szépen. Vagy talán azért 
lelkesedjem, hogy az ő legszemélyesebb 
anyagi és szellemi befolyása és irányí
tása alatt tartott sajtója egv'k balkezes 
cikket a másik után lövi ki és az an
tiszemita tűzre olajat öntöget? Ezt 
akarja ö folytatni? Vagv a zsidóság 
belső életére térve át, folytatni akarja 
a harcot az igazi kuitúré:‘tékei: ellen ? 

Iskolákat megszüntetni és lefaragni a 
zsidó tudomány és kultúra legkiválóbb 
képviselőit, mert nem hajolnak meg az 
ő és korteseinek nagysága előtt, elked
vetleníteni, sőt a tevékenységi lehető
ségből is kiszorítani ? Vagy pl. folytatni 
akarja a harcot — tisztán pénzügyi el
gondolásai kedvéért — egv ősi, több 
évszázados és nagvkultúrájú hitközség
nek, a budainak önállósága ellen és 
folytatni akarja, az ebben a küzdelem
ben elért sorozatos és nagyon dicstelen 
kudarcok, csúfos választási cladesek 
további kiépítését ?! Avagy’ éppen 
azért rajongjak, ha folytatódik majd 
a rabbik, a tanárok, az írók tekintélyé
nek szisztematikus leépítése, az adózási 
igazságtalanságok és egyenlőtlenségek 
fenntartása, a kórházi ápolás és keze
lés ingyenességének illuzóriussá válása, 
a vallásosság elmélvítése helyett a val
lás megtartásának anyagiak tekintetében 
drágítással való megnehezítése, a kité
rések számának emelkedése, ésatöbbi, 
ésatöbbi ? Ez a programm ? Mert ez 
történt a múltban! És ezt akarják foly
tatni a jövőben is?!

— Nézze tanár úr, hát azt hiszi, 
hogy egy Rudav-Goldberger Leó és egy' 
Fábián Béla, akik valamikor szintén az 
ellenzékhez tartoztak, Stern Samu 
mellé állottak volna, ha a dolgok való
ban ályen sötéten állanának, ahogy 
maga beálítja?

— En nem kutatom, miért tették. 
Azt azonban meg kell mondanom, hogy' 
nem látom pl. az inkompatibilitás kér
dését semmivel sem kevésbbé súlyos
nak és aggályosnak, mint amennyire 2. 
vagy 3 évvel ezelőtt volt. Sőt az azóta 
eltelt idő csak még jobban igazolta, 
hogy' Buday-Goldberger Leónak akkor 
igaza volt. Azután nem látom be, 
miért ne kellene az igazán agilis, ki
tűnő Fábián Bélának a hitközségi élet
ben is megkövetelnie az általános, tit
kos arányost, ha a múltban követelte s 
ha a profán életben ma is megköveteli. 
Különben is miért félnek egyáltalán az 
ellenzéki szavazóktól? Ha olyan nagyon 
igazuk van, ha esküsznek- rá, hogy va
lóban Isten-küldötte Stern Samu, ha 
annyira megvannak győződve, hogy ő. 
csak ő és egyedül ő az egyetlen hiva
tott vezér, hát akkor miért kel! félniük 
az ellenzéki szótól és szavazatól? Ha 
belátják, hogy a választási és szavazási 
rendszer rossz és ennek javítását máris 
a egközelebbi feladatok közé veszik és 

rés ■ már most is szükségesnek 
tart jav akkor miért nem küszöbölik 
;i a hálákat már a mostani választásra? 
Miért félnek a titkosságtól és a szava
zatok számának emelkedésétől? Talán 
bizony nem tiszta a lelkiismeretük?

— Nincs okuk félni.
— Hát miért kellett akkor a leg

utóbbi képviselőtestületet is, a válasz
tottak és a kinevezettek sorát egyaránt 
teletűzdelni a tőlük függő egyénekkel? 
Miért nem akarnak hát egy egészen 
független képviselőtestületet ? Résen 
leszünk! Meglátjuk és számon tartjuk: 
hányán lesznek az új testületben a szál
lítók, a kegvdijasok, az any'agi és er
kölcsi függőségben levők?!

— Én ezektől nem féltem a hitköz
ség ügyét! A maguk érdekét nem fog
ják a köz érdeke elé tenni.

— Előre én se mondom, hogy meg 
fogják tenni. De nyugodtabban alud
nék, ha . . . Nem ismeri azt a nem ép
pen oktalan, zsargon szállóigét: ,.Der 
Jid hat szedhl, er farcht zach”. Külö
nösen, ha egy kicsit kényes is az er
kölcsi érzéke.. .

Spektator

Szociális segitőmunka 
a gyermek és ifjúság védelem terén 
Az Orsz. Izr. Patronázsegyesület 25 éves 
fennállása alkalmából szerkesztette Varsányi 

Géza, az egyesület titkára

Egy mindenképen dicséretes és rend
kívül értékes kis könyvre hívjuk fel itt 
'.apunk olvasóinak figyelmét. Egy jubi
leum alkalmából készült a könyv és még 
sem a múltat hangsúlyozza ki, hanem a 
jövő teendőit. Meg’átszik rajta, hogy 
olyanok kezéből került ki, akiknek a szo
ciális segités munkája igazi életfeladatot 
jelent. A tiszta fej és a tiszta szív könyve 
ez. Rövid vázlatos történetét adja először 
az Orsz. Izr. Patronázsegyesületnek 
(Varsányi Géza szép írása), majd eléje 
és melléje sorakoznak a gyermekmentés 
és védés eszméjét és gyakorlatai ismer
tető fejtegetések: Hevesi Smon a patro- 
názs vallási a’apjairól elmélkedik a tőle 
megszokott világos és lendületes előadás
ban, Havas Miksáné közvetlen munka
tapasztalatokon mutatja meg roppant él
vezetes formában a patronázs műhelytit
kait amelyekhez a Hölgybizottság tagjai 
szolgálnak rendkívül tanulságos ,,ese- 
tek’‘-ke’. Barát Endre színes riportja 
után megint tanító célzatú fejezetek kö
vetkeznek: Sebestyén Miksáné a hatósá
gokkal való érintkezésről, Kálmán Mi
hály a harmadik generáció‘’-ról érteke
zik, végül pedig Varsányi Géza egészen 
elsőrangú tanulmánya a szociális segités 
uj célkitűzéseit és uj munkamódszereit 
mutatja be a legalaposabban és leggon
dosabban tekintve át az egész területet. 
Aki a szociális segités munkájával komo
lyan akar foglalkozni, nem né’külözheti 
ezt a pompás kis könyvet. — Ára 2 P.
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1936 febr, 8. szombat — SSvát 15 
(hetiszakasz: Bösálách. haftóra: Udövoroh, 
Bírák 4. f 4-5 f 31. v, Chamiso oszor Bisö- 
vát, Fák ünnepe, szombat kimen 5 38), _
febr. 9, vasárnap — Sövát 16.— febr 10. 
hétfő — Sövát 17, — febr 11, kedd, — 
Sövát 18 — febr. 12. szerda — Sövát 19, 
febr 13. csütörtök — Sövát 20. — febr. 
14, péntek — Sövát 21 (szombat bejöv 
5.04).

— Lord Reading emléke. A pesiti ht- 
köz-ség Hősök Emléktemplomában, vasár
nap délelőtt gysázistentisztelet volt a 
zsidó valáisú nagy angol államférfiú el
hunyta alkalmából. Abrahámsotm Manó 
főkántor művészi zsotáréneke után. dr. 
Hevesi Simon pesti vezető-főrabbi szár
nyaló szavakkal méltatta elhunyt hit
testvérünk érdemeit és kegyelettel emlé
kezett meg V. Gyclrgy angol király el
hunytéról is.

— Három zsidóvallású miniszter az új 
francia kormányban. Párizsi jelentés sze
rint az új Sarraut-kománynak 3 zsidó 
va'lású tagja volt: Georges Mandel, a 
postai és elszászi miniszter. Jacques 
Stern gyarraatügy miniszter és Pierre 
Maze a közlekedésügyi minisztérium ál
lamtitkára.

— Salamon Lamport. az ismert zsi
dóvallású amerikai emberbarát 65 éves 
koráiban elhunyt New-Yorkban. Több
ször járt Palesztinában és anyagilag is 
lehetővé tette a jeruzsálemi héber egye
tem felállítását.

— A makói orth. hitközség tisztújító 
közgyűlésén elnök lett Montag Vilmos, 
alelnökök Weisz Mózes, és Wertheimer 
Jakab, pénztáros Gombó Károly.- ellenőr 
Perimutter Izsák, gondnokok Strausz 
Mózes és Szimon Salamon.

— Az Izr. Tanügyi Értesítő februári 
száma rendkívül érdekes tartalommal je
lent meg. Dr. Dénes Lajos. Dr. Heller 
Bernát, Dr. Szemere Samu.- Dr. Gonda 
László, Goldberger Mózes. Kanizsai 
Dezső, Dr. Bródy Ferenc, Dr. Fényes 
Mór cikkei megkülönböztetett érdeklő
désre tarthatnak számot.

— „A modern cionizmus’1 címmel 
tart előadást dr. Bíró József a Magyar 
Cionista Szövetség (Andrássy út 67) 
szemináriumi előadásai keretében febr. 
9-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor. 
Belépődíj nincs.

— Megjelent dr. Bu.k Miklós: Mit akar 
a cionizmus című füzete, képekkel. Min
den könyvkereskedésben és trafikban 
kapható. Ara 20 fillér.

— Budapesten is megalakul a Harand- 
szervezet. Laipunk más helyén megtalál
hatják olvasóink Wiembe kiküldött tudó
sítónk beszámolóját a Harand-mozgalom- 
ról és beszé'getését Harand asszonnyal, 
a mozgalom vezetőjével. Ennek a moz
galomnak, mely az antiszemitizmus elleni 
küzdelmet tűzte ki céljául!, egyiik veze
tője dr. Moritz Zalmann ügyvéd, akiiről 
cikkünkben is megemlékeztünk és aki a 
mozgalom vezetőségének egyetlen zsidó 
tagja Harand asszony megbízásából Bu
dapestre érkezik és február 8-án, szom
bat dálután 6 órakor a Budai Izr. Hit
község dísztermében (III., Zsigmond utca 
49. száim) előadást tart a mozgalom cél
jairól. Dr. Zalma'nn egyébként azért jön 
Budapestre, hogy itt is a mozgalom helyi 
csoportjának megalakulását megindítsa és 
előkészítse Harand Iréné asszonynak az 
előadását aki jelenleg Svájcban, a Skan
dináv államokban, Belgiumban. Hollan
diában és Franciaországban van felol
vasó körúton, de a közeljövőben maga is 
okvetlenül ellátogat Budapestre.

— Dr. Patai József meghívása a je- 
ruzsalemi egyetemre. Dr. Patai József 
évrőr évre szokott előadásokat tartani a 
iruzsalemi egyetemen. E héten mghívást 
kapott a jeruzsálemi egyetem rektorá
tól. dr. Hugó Bergmanntói. hogy legköze
lebbi szentföldi tartózkodása alkalmából 
folytassa előadásait a héber irodalom 
isemeretlen költőről. Dr. Patai tudvale
vőleg annak idején a magyar kormány 
ösztöndíjával kutatásokat végzett Ox
fordiban. és a londoni British Múzeumban 
ahonnan több teljesen ismeretlen közép
kori költő kéibziratát fedezte fel. melyek 
különböző folyóiratokban érdekes sze- 
melvényiket közöltek és előadásait a je- 
ruzsalemi egyetemen is ezeknek szenteli.

— Dr. Bernstein iörabbi gyásza. A 
magyar rabbilkar egyik legkimagaslóbb 
egyéniségét: dr. Bernstein Béla nyíregy
házai főrabbit, a Statusquo Hitközségek 
Szövetségének országos elnökét súlyos 
csapás érte. Testvérbátyja. Bernstein 
Sámuel, életének 81-ik évében Székes
fehérváron elhunyt.

— Az óbudai hitközség kegyelete. Dr. 
Neumann József, az óbudai hitközség 
kiváló főrabbija január 5-én tartott szom
bati prédikációjában bensőséges, meleg 
hangon emlékezett meg V. György’ angol 
király haláláról és kegyeletes szavakkal 
méltatta ®z emelkedett szellemű uralkodói 
és emberi erényeit.

— Dr. Halpert Salamon a pesti sza
badegyetemen. Dr. Halpert Salamon, a 
kiváló tapolcai főrabbi a pesti izr. hit
község Szabadegyetemén; ..Abiblai ka- 
nonlizáció kialakulásának kultúrihistóriai 
hatásairól” értekezett a Goi dm ark termet 
zsúfolásig megtöltő, előkelő közönség 

előtt. Nagy érdeklődéssel követték új
szerű megállapításait és hosszan ünnepel
ték előadása befejeztével.

— Az IMIT felolvasó ülése. Január 
19-én tartotta az IMIT felolvasó ülését. 
Kóbor Tamás elnöki megnyitója után dr. 
Richtmann Mózes tanítóképző intézeti 
tanár magas színvonalú értekezésében 
Mendelsohnt, mint a zsidóság védőjét 
mutatta be. Plasztikus képet nyújtott a 
18. századbeli német zsidóságról és élénk 
színekkel ecsetelte Mendelssohnt, mint a 
zsidóság emancipációjának elöharcosát, 
aki egyéni tekintélyét is hitsorsosai ja
vára gyümölcsöztette. Szép Ernő hangu
latos novellája egyik ifjúkori élményét 
Választotta tárgyául. A nagyszámú és 
előkelő közönség lelkesen ünnepelte a 
felolvasókat.

— Zsidó koronaügyész Franciaország
ban, Leóm Lyon-Caent, a kiváló francia 
büntetőjogászt a francia igazságügymli- 
niiszter előterjesztése alapján a köztár
saság elnöke a legfelsőbb semmítősz'ék, 
(megfelel a mi Kúriránknak) korona- 
ügyész-ihelyettesévé nevezte ki. Az új 
koronaügyész-lhelyettes Charles Lyon 
Caennak, a világhírű kodifikátornak fia, 
akinek jogi megállapításait ima is idézik 
a világ valantemyii egyetemén.

— A zsidó világkongresszusért. New- 
Yorkból jelentik, mintegy 600 new-yonki 
kis zsidó szervezet Morris Rotihenberg, 
Israel Goldstein, Mordechiai Soltes és 
Margoshos rabbi felszólalásai után hatá
rozati javaslatot fogadott el, mely az 
United Palestine Campaign támogatása 
és még ebben az éviben zsidó világkon
gresszus egybehivása mellett foglalt ál
lást.

— A győri orth. hitközség tisztújítása. 
A győri orth. hitközsiég tisztújító .közgyű
lésén elnökké választották Wachsler Dá
vidot, alelnökökké dr. Lemberger Alber
tét és Rosenifeld Józsefet, pénztáros lett 
Franké! Sándor, ellenőr Fischer Hugó, 
templomgondnokok Franki Ferenc és 
Spitzer Dezső, az iskolaszék elnöke 
Grosz Dávid.

— A MINOSZ által fenntartott ápoló
nőképző tanfolyamra a felvételek folya
matban vannak. A tanfolyamra jelent
kezhet minden olyan leány, vagy asz- 
szonv, aki érettségizett, vagy legalább a 
középiskola négy osztályát elvégezte. A 
felvételi korhatár 18—30 évig. A tanfo
lyam 18 hónapig tart, mely idő alatt a 
növendékek az e célra berendezett inté
zetben laknak: a bennlakás kötelező. Az 
ellátási díj havi 60 pengő, mely összeg
ben bennfogialtatik: lakás, fűtés, világí
tás. mosás, fürdő., stb. Minden további 
felvilágositást a MINOSZ központi iro
dája ad: Budapest VII., Sip utca. Tele
fon 41—9—19.
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— A Budapesti V. kér. Izr. Nöegylet 
fe.bruár 8-rtó hagyományosan szép bál
ián a legszebb házikisasszonyok fogiák 
fogadni a vendégeiket. Az egyesület 
nagyarányú karitatív mimikát végez és 
a. zsidó társadalom szine-java jelenik 
m.eg estélyén, felejthetetlen élménnyé 
emelve a bált. Jegyek az egyesület iro
dájában V. Szigt utca 38.

— A VII. kér. Izr. Nöegylet, ebben az 
esztendőiben láthatatlan bált rendez, mert 
múló fény, pompa, vígeág, báli éjszaka 
helyett megelégedettséget, csendes örö
mért óhajt szerezni. Ennek emlékére egy 
talizmánt nyújt át, melyre Főtiszte!endö 
dr. Hevesi Simon vezetőlförabbi jelölt 
ki szent idézetet. Azt kívánja a VII. kér. 
Izr. Nőegylet vezetősége, hogy ez a ta- 
ságnak és nyugalmat adó érzésnek, mely 
lizmán. maradandó jele legyen a boldog
érzésnek, ihogy jótékony szíve parancsára 
hallgat. A talizmán megváltása, az öz
vegyek és árváknak, meg az éhezők és 
fázóknak könnyeit felszárítja. — szomorú 
életükben egy kis örömet, nyugalmat je
lent és Istenibe vetett bizodialmat szerez. 
Szeretettel kéri .a Nöegylet kedves tagjait, 
barátait és jótevőit, hogy talizmán 
igénylésikkel minél nagyobb számmal 
keressék fel a Nőegylet irodáját. (VII.. 
Bethlen Gábor tér . Telefon: 43—43—3)

— A gyöngyösi statusquo hitközség 
fcultúnbizottsága január 17-én tartotta 
ötödik kulturális estjét. Dr. Jakab Jenő 
rabbi emelkedett szellemű, meleg üdvözlő 
szavai után Eckstein Miklós rabbijelölt 
..Apológia, vagy önvédelmi harc a .mo
dern zsidóság életében" címen nagysza
bású előadást tartott. A kultúrális est 
iránt való érdeklődést különösen fokozta 
az a tény, hogy' a gyöngyösi születésű 
előadó hitközségének ezzel az előadásá

val mutatkozott be. A gyönyörűen föl
épített és tudományos szakszerűséggel 
megalkotott előadást nagy elismeréssel 
fogadta a hallgatóság és sokáig éljenezte 
az előadót, a Rabbi'képzö Intézet sok 
reményre jogosított jeles hallgatóját. Az 
est fényét emelte Tornics György, dr. 
Vajda Ármin, Kornstein Géza és Bihari 
Géza művészi vonósnégyese. Dr. Hajdú 
Béla, a kultúrbizottság elnökének lelkes 
köszönő szavai zárták be a szép kultú
rális estét.

— A Múlt és Jövö szentföldi társas
utazása az idén iaz eddigieknél is sze
rencsésebb időpontban esik és ezért a 
szokottnál is nagyobb érdeklődés fogadta 
a társasutazás prospektusát. Dr. Patai 
József, aki évrő-l-évre szokott meghívást 
kapni a jeruzsalemi egyetemen tartandó 
előadásokra, az idén közvetlenül pészacb 
ünpek után indul útjára és így vele utazó 
zarándokcsoport is a legalkalmasabb idő 
ben jut a Szentföldre, amikor maga a 

tengert út a legszebb tavaszi napokban 
üdülés számba megy, a Szentföldön (pe- 
dúg elmúlt már az esőzési időszak, ami 
tavaly' még a húsvéti ünnepek alatt is 
hideg napokat hozott azarnádokoknak. 
Azonkívül klitünő alkalmat nyújt a Múlt 
és Jövö társasutazása a tel-avivi tavaszi 
vásár megtekintésére és Egyptom meg
látogatására is. Ez utóbbit a .Lloyd Trf- 
estino előzékenysége még azok számára 
is biztosítja, akiknek összesen csak há
rom hét ál! rendelkezésére és ebből is 3 
napot Egyiptomiban tölthetnek, anélkül, 
hogy' a palesztinai tartózkodást meg kel
lene rövIiidiítenÜL Részletes prospektust 
küld a Múlt és Jövő szerkesztősége Bu
dapest V., Vadász utca 11. (Telefonszálm: 
19—9—55.

— A kiskuufélegyházai orth. izr. hit
község vasárnap tartotta tisztújító köz
gyűlését. Elnök lett újból Frank Miksa, 
alelnöík Fisöhl Illés, elöjárók Lefkovits 
Lajos, Kamár Mór, Löwen'heim Sándor, 
gondnokok Kiéin Sámuel és Friedmann 
M'liály. pénztáros ifj. Kiéin Lsázló, elle
nőr Kiéin Vilmos, képviselőtestületi ta
gok Breuer Náthán, Fisch Miksa, Fried- 
marm Béla. Frankéi Lépőt, Kiéin Zslig- 
mond. Kieler Dávid, Kun Dávid. Kulin 
Jakab. Pollák Sámuel. Present Ignác, dr. 
Schwarcz Lajos, Weinberger Simon.

— Az OMIKE békéscsabai fiókjának
II. előadóestje. Az OMIKE békéscsabai 
fiókjának második előadóestje csöndesen 
és szerényen, de annál nagyobb és ma
radandóbb siker jegyében folyt le. Nem 
valami fényes lokalitásnaik forró atmo- 
pali fényt árasztó csillároktól ünnepé- 
szférájában, nem sima parkettektől nap- 
lvessé varázsolt teremben, hanem az 
izr. hitközségi tanácsterem puritán egy
szerű helyiségében. de mégis meleg sze
retet ézéseinek közepette nagy és kitűnő 
közönség jelenlétében. A gyülekezet va
lóságos templomi áhítattal figyelt a.z én 
egy' órás előadásomra, melyet ..A Biblia 
és Talmud világából" adtam elő szaba
don. A tárgy érdekessége és a kultúrem- 
beriség e kettős lelki kincsének jellem
zése. az élet minden fázisával való kap
csolata, a feldolgozás módja, vagy az Idő 
sötétjének a leskelődése, az előadó 
iránti szeretet, vagy' az önmaguk múlt
jának tisztelete okozta c, de a minden 
egyszerűségre irányuló törekvések mel
lett is kissé komoly kérdés taglalása 
mindvégig lekötötte a figyelmet. Különös 
köszönet illeti meg Dömötör Ilonát, aki 
az előadóesten vallásos és Ady-versek 
szavalásával működött közre. Három 
kategóriába kell osztanunk működéséről 
szóló referádánkat. E'cször ts szól az 
elismerésünk fiatalságának, h'ana igaza 
van Wildenak: ,>Amig fiatal vagy, a lét 
királya vagy, ha megöregedtél .. lét sze

métkamrájában van a helyed." Az‘án a 
tehetsége. Istenem, ilyen fiatal és máris 
a Csabai Városi Színháznak drámai hős
nője. Csak annyit, hogy igaz művészet 
ragyogott a.z előadásában és ha én színi
kritikus lennék, naigy és döntő sikereket 
jósolnék neki, mint aki tarsolyában 
hordja a j'.'vő nagy Rácheljét és Sáráját. 
Végre fogadja hálánk koszorúját önzetlen 
működéséért és Isten áldása kísérje pá
lyáján. Az estélyen megjelent a hitköz
ség elnöksége és tagjainak, amint már 
mondottam a zöme. Pedig némelyiken 
— még vagy' már? — meglátszottak az 
előző esti diákbál kellemes emlékeiből 
fakadó fáradtság attribútumai De igazuk 
van. Ez az élet. Szórakozás, kultúra és 
kézfogó az örökkévalósággá'. Köszönetét 
mondok még dr. Herzog Henrik világi 
elnök úrnak a szép bevezetésért, vala
mint a 'záróbeszédért. (Dr. Silberfeld 
Jakab főrabbi.)

— A cionisták Herzl-emlékünnepe. F. 
hó 11-én, szerdán este 8 órakor Herzi 
Tivadar „Judemstaadt“-ja megjelenésének 
40. évfordulója alkalmából a Magyar 
Cionista Szövetség a Herzl-teremben 
(Andirássy' út 67.) emlékünnepélyt rendez 
Dr. Miklós Gyula, a chaluc kórus. Bilsse- 
lldhes Mózes és Neumann Benő közremű
ködésével. Belépődíj nincs.

— Meghalt 111 éves korában. Varsó
ból jelentik, hogy a napokban ott meg
halt -a legöregebb lengyelországi zsldóasz- 
szony, Ackerman Estet Radhel 111 éves 
korában, legfiatalabb leánya a 83 éves 
Hochmann Gittel lakásán. Halála napjáig 
mint házalónő, batyuval hátán kereste 
mindennapi kenyerét.

— A siklósi Talmud Tóraegylet jan. 
16-án tartott kultúrestiélyén dr. Silber- 
stein Adolf főrabbi megnyitója után dr. 
Greiner József, a pécsi izr. hitközség ki
váló elnöke tartott rendkívül érdekes 
előadást „Zsidó aktualitások’1 címen. A 
magyar zsidóság legégetőbb problémáit 
fejtegette és előadásáért Blum József 
hil'k. allelnök és dr. Geller Samu Talmud 
Tóra elnök mondtak köszönetét.

— A tapolcai Izr. Krajcáregylet most 
tartotta 53. rendes közgyűlését, amely 
lelkes hangulatiban folyt le. Hatalmas 
kultúrális és jótékonysági munkáról szá
moltak be a jelentések s az új választás 
a régi tisztikart néhány új választmányi 
taggal kiegészítve ültette be a vezető
ségbe. Elnök Hirsch Lipótné, alelnökök: 
Dr. Martonné, L. Zsófia és dr. Schwarcz 
Sándor, t'tlkár Micky Sándor, pénztáros 
Rechnitzer István, kultúrelnök dr. Frisch 
József, egyházi elnök dr. Halpert Sala
mon, Dr. Frisch József „Igazság és faj- 
eméief’ címen nagysikerű előadást is 
tartott.



13 ZSIDÓ ÉLET

Dr. Gábor Gyula
Irta : Mandl Bernét

Nagy részvét és impozáns, kegye- 
letes végtisztesség megadása mellett 
örök nyugalomra helyezték egy tudós 
zsidó vallású magyar hazafi hűlt te
temét, miután két nappal előbb a kér
lelhetetlen halál Öt a magyar zsidóság 
bánatára rövid betegség után kiragadta 
az élők sorából. Gyászoló családjával 
együtt számtalan sok barátja és tisz
telője még sokáig fogja fájdalmasan 
érezni a minden megbecsülésre és sze
retetne méltó, kiváló férfiúnak elhúny- 
tát. ki hivatalos működésével nagy 
hasznára vált a honi zsidóságnak, ki
váltképpen pedig a Pesti Izraelita Hit
községnek, és ki jogtörténeti kutatásai
val és tanulmányaival maradandó em
léket biztosított magának a magyar 
jogi irodalom történetében.

Rajongó hévvel a jogi szaktudo
mányért és a történeti igazsághoz ra
gaszkodó lelkiismerettel írta hosszú 
sorát a jogi értekezéseknek, melyekkel 
gyarapította a magyar irodalmat. Mun
káinak értékelésére szolgálhat azon 
ténv, hogy szakkörökben méltán nagy 
érdeklődést keltettek és utolsó, a kor
mányzói méltóság történetét tárgyaló 
munkáját ismertető egyik bírálója 
..sajnálta, .hogy zsidó írta”. Alapos 
büntetőjogi tudásáról, ennek általános 
elismeréséről, és megbecsüléséről tanú
ságot tehet az. hogy a hadvezetőség 
Öt a háború alatt őrnagyi ranggal 
hadbíróvá nevezte ki.

Dr. Gábor Gyulát, mint régi tekin
télyes konzervatív zsidó hitközség szü
löttjét. zsidó lelkisége rövid ügyvédi 
gyakorlat után a pesti zsidó hitközség 
szolgálatába indította és valamint 
nagynevű elődje. Goldziher Ignác, tu
dományos munkásságával Ö is díszt és 
fényt árasztott hivatalos állására, mely
ről bölcseink már régen azt mondták, 
hogy ne a pozició adjon tiszteletet az 
azt elfoglalónak, hanem az állásban 
lévő embernek kell személyével tiszte
letet gerjeszteni a hivatala iránt. Ezt 
tette a Megdicsőült főtitkári és fő
ügyészi működése alatt nemcsak tudo
mányos irodalmi alkotásaival, hanem 
minden bürokratikus ridegségtől men
tes előzékenységével mindenki iránt. A 
magyar zsidóság körüli érdemes tevé
kenységét még fokozta, mint az Or
szágos Iroda ügyvezető elnöke.

Utolsó, nyugdíjas eveiben előszere
tettel foglalkozott magyar zsidó törté
neti kutatásokkal is, főképpen a ma
gyar vérvádak históriájával. Kár. nagy 
kár, hogy a sors a magyar zsidó iro
dalmat is megfosztotta ez írói munkás
ságának még teljében levő férfiútól.

SPECTATO1R 
^OTES^ÁBÓ],

A felelőtlen elem
Egy előkelő bank nyugalmazott cég

vezetője, aki valamikor a harctereken is 
sok sikert aratott és 'valTóságos gyűjte
ményt szerzett a legkülönfélébb kitünte
tésekből!, rászánta magát — ideje is meg
engedte, kiváncsi volt és megnézte a hit
községi választók közszemlére kitett 
névjegyzékét. Sohasem látott még ilyent, 
gondolta magában, egyszer azt is látni 
kell. Nos. hát elment és nézte, nézegette. 
Scik ismerős nevet talált ott benne, de 
még többet hiába keresett. Egyszerre 
csak eszébe jut valami és' elönti a pi- 
rosság az arcát. Gyorsan megkeresi a 
betűt, amellyel az ö neve kezdődik. 
Megrökönyödik, azután körülnéz, mintha 
azt kresnié, rticsen-e valahol egy pót
névsor. Minden hiába volt, nem találta 
meg a nevét.

S amint egy kissé rezignáltam a hely
színről1' éppen távozni akar, egy barátjá
val találkozik, aki megkérdi:

— Benne vagy, ugy-e?
— Nem vagyok benne. Látod az em

ber .holtig tanul, de holtáig sem ismeri 
meg önmagát. És eddig öntudatosan 
hittem magamról, hogy megbízható em
ber vagyok. A bankom mérhetetlen va- 
gyonoktkal összefüggő ügyek felelős inté
zését bízta rám. A harctereken is pa
rancsnokságaim a legfelelősségte'jesebb 
feladatokat osztották ki nekem. Nem 
egyszer emberek százainak és ezreinek 
sorsa és a hadi akció sikere függött a

Az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés 
fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy 
alapítója és alapításától elnöke

Sándor Pál
országgyűlési képviselő

36 évi parlamenti működése, a magyar 
kereskedelem érdekében vívott közel 
félszázados küzdelme közepette, 
álnok kórtól legyözetve meghalt

A magyar kereskedelem nagy 
halottját február 9-én, vasárnap dél
előtt féltizenegy órakor a dohány- 
uccai izraelita templomból kísérjük el 
utolsó útjára.

Ö hívta életre az OMKE-t, 
szelleme fogja éltetni tovább I 

feladat elvégzésétől. És íme, most meg 
kellett tudnom, hogy mégis .felelőtlen 
elem vagyok...

Kezét a kalapja karimájához emeli, 
szalutál és keserűen mosolyog.

— Szeavasz!... Én ... felelőtlen elem 
va...gyok... Szeavasz!

Lucus a non-lucendo
(Egy monológból) ... Választás. Uj 

képviselőtestületi tagokat választanak ... 
Milyen furcsa szó is ez a .képviselő1’ és 
• képviselet”! Hát micsoda képet visel
nek, vagy kinek a képét? Ezt nemcsak 
mint ellenzéki' kérdezem, hanem egy
szerűen kíváncsiságból, az értelem ke
reséséből1. Mert azt a csúfondároskodó 
magyarázatot el keli hárítani magunktól 
mintha ezeknek a je?entése a ,,nagyké
pűség" vagy a ..‘képimutatás* ’ szavakkal 
tartana valami rokonságot. Minthogy 
azonban azt mindenki megállapíthatja, 
hogy ők magukon kívül valóban senkit 
sem képviselnek, tehát érthető az elne
vezés: lucus a non lucendo... Nagyon 
furcsa és nagyon érdekes a szavak és 
jelentések alakulása. A gazság elé is csak 
egy i-t kell odalopni és máris igazság 
lesz belőle ...

Ki az ur a háznál ?
Egyi’k kollégánk, aki arról nevezetes, 

hogy ízes magyar beszéde úgy hat az 
emberre, mintha egy pimt jeges vízzel 
nyakon öntenék, a közelmúltban nagyon 
felháborodott: az egyik budai előfizetője 
nem újította meg az előfizetést. Bekopog
tatott tehát a renitens volt előfizető hi
vatalába és így aposztrofálta:

— Hát igazán nem akar az én la
pomra előfizetni? Az én lapomra? Tudja, 
hogy a legjobb lap a viágon?

— Azt igazán nem tudom, de azt tu
dom. hogy az én hitközségemet folyton 
támadja. Hát hogy képzeli, hogy én ilyen 
lapra fogok előfizetni?

— Gott, wie rnuss idh ladhen. Hát 
azt hiszi, hogy a lapom felett én ren
delkezem ... Hogy ezt az „Egyaikanat" 
tű mié ... ?

— Szóval nem maga az úr a háznál. Hát 
mi a maga lapja: garniszálló? Amelyben 
a törvénytelen szerelem is fészket rak
hat?!

On dit... *
Ex ungue Leonem

Azaz magyarra téve e szavak: az 
oroszlánt karmáról Leót kanmolásáróT 
(ismerheted meg). Történt pedig a nagy 
zászlóbontást reviin., hogy amikor 
már az utolsó felvonás is leviharzott és 
a nagy gyönyörűségekben összeverődött 
tenyereiket gazdáik sem voltak képesek



ZSIDÓ ÉLET

megállítani, a sorokon keresztü’úszott 
valaki, akiben sokan az udvari poétát 
látják, egészen előretörte magát, ponto
san az előadói emelvény lábáig. Ott 
azután megállt ievóne-arcával és a mo
solygás ráncaiba szemével fölfelé epe
kedve. kezét lobogtatta — Leó felé. 
(Bocsánat! Ellenzék vagyunk ugyan, de 
a mindenki Leóját azért mi is tiszteljük 
és szeretjük annyira, hogy nekünk is 
Leó!)

— Gratulálok Méltsás uram! Nagyon 
szép volt, nagyon gratulálok!

— Mihez gratulálsz, kérdi az ünnepelt, 
az ő közismert és jellegzetesen fölényes 
gátlásnéíküijségével. Ahhoz, hogy tud'ok 
— olvasni?! Hát éhhez te már gratu
lálsz? ...

(A körülálTók észnevették- hogy a 
levóne-derü elosztott, mintha a vissza- 
gratulálás elvártában csalódott volna 
va’aki.)

*

Az Aguda körül
Az utóbbi időben sok szó esett a ma

gyarországi orthodoxia és az Aguda egy
máshoz való viszonyáról is. sőt annak 
az utóbbihoz való csatlakozásáról. Ezt 
azonban tudvalevőleg megakadályozta 
Hartstein Lajosnak, az Orth. Központi 
Iroda ügyvezető elnökének föltét’en te
kintélye. 0 egyelőre nem látja időszerű
nek a csatlakozást, tehát el is maradt. Ez 
azonban nem jelent teljes paszivitást, 
sőt! A Palesztina-mozgatomból a nagy 
felépítő munkából jisuvok alapításával 
veszik ki a részüket. -Négy hete született 
meg ez a határozat. A 'apókban egy szó 
sem hangzott el róla senki sem veregette 
meg érte önmaga vállát, ellenben lelkes 
lázzal folyik azóta naip-nap után az agi
táció a jisuvok létesítése érdekében. 
Lám az orthodox irodának nincs szük
sége kommüniké-gyárra és egyesek érde
meinek kiharsonázására! Ellenben ezzel 
egyidejűleg kiadták a jelszót hogy 
nemcsak a jisuvokat ke'.I iskolákkal és 
tartházakkal megerősíteni hanem idehaza 
is fejleszteni kell az iskolaügyet hogy 
zzl is ráneveljiík és előkészítsük gyer
mekeinket a Palesztina-<munkára. Amikor 
a pesti nagy hitközség iskolákat szüntet

TAUBERl
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM I 
Abbáziái 
Elsőrendű orth. kóser B 
konvha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban! 
Prospektus! küldünk!

TELEFON ABBAZIA 376. 

meg akkor az orthodoxia egyfelől új is
kolákat alapit, másfelől pedig nagy len
dülettel szervezi meg az ifjúság elhelye
zését is. Levelek százai röpüfnek végig 
az országon: hol van egy hely, hol van 
egy állást kereső?!

Íme. így is lehet! És — eredménnyel!

Kiktől tanulnak 
a magyar nácik?

A magyar zsidó kereskedők és iparo
sok között — miért tagadjuk? — komoly 
nyugtalanságot keltenek azok a hírek, 
melyek az ipari novella úgynevezett 
megbízhatósági szakaszáról most kerin
genek. Ezek szerint el lehet majd 
venni az iparigazolványt im'indazcIktóJ, 
akiket megbízhatatlanoknak fognak rtfeiő- 
sítni. A magyar zsidóságnak megvan 
minden oka arra .hogy az ilyen terve
kért ne túlságosan le'kesedjék. A múlt
ból elget lehetett ezirányban tanulnia. 
Mert 'hogy hol keressék majd a megbíz
hatatlanokat? Hát hol másutt, mint a 
zsidóság között?! Hiszen a pesti zsidó 
hitközség alapszabályainak a választói 
jogosultságra vonatkozó megállapításai 
szerint is a pesti felnőtt és adófizető, 
vagy fzetőképes zsidóknak több mint a 
tele nem bír szavazati joggal, mert az 
elnöki programmbeszéd és a zsidó or
szággyűlési képviselők egy részének fel
fogása szerint ..felelőtlen elemck“-nek, 
vagyis, megbízhatatlanoknak számítanak. 
És mrlért tekintse a magyar zsidót meg
bízhatónak pl. a fajvédő, ha salját feleke- 
zetének vezérei sem tekintik annak?!

SternSamu: „Main Kampf“
Lapzártakor futott be szerkesztősé

günkbe a magyar könyvpiac hallatlan 
szenzációja: a Pesti Izraelita Hitközség 
Barna Könyve. mely bátran viselhetné 
a fenti címet, mert felekezetűnk Füh- 
rerje is diadalmas küzdelmeiről ad benne 
számot. Beható méltatására Legközelebbi 
számunkban nem meg —, (hanem viisz- 
sza térünk.
WHSÍSHBBSISEHíaSHBBíraSSSBBaBZSR'E’Slir

V György király halála
Az angol zsidóságot mélyen megren

dítette V. György király halála. Dr. Herz 
főrabbi elsők között volt, akik Máry ki
rálynénak részvétüket fejezték ki. A 
királyné táviratban köszönte meg a 
része éniyi'vánitást.

Nevil.e Lo'ki. a Boarl of Deputies el
nöke. a király halála alkalmával nyilat
kozott a Zsidó ügynökségnek, mely sze
rin; joggal siratja az egész világ a nagy 
k rály e'hunytát. aki szimbóluma volt az 
igazságnak és a fair-play-nek.

Dr. Naihum Sokolow. a „Jewislh 
Agency1' tiszteletbeli elnöke szintén ki
fejezésre juttatta megrendülését a di
csőséges uralkodó elhunyta födött.

Mary királyné előtt táviratilag fejezte 
ki részvétét a Cionista Végrehajtó Bi- 
zotság és a Zsidó Ügynökség. A londoni 
cionista egyesület a világ miniden tájé
káról tömegesen kapja cionista és Pro 
Palesztina szervezeteiktől a részvétnyi
latkozatokat. Skandinávia cionista egye
sülete elhatározta, hogy 10 fát ültet a 
Palesztinái V. György emlékerdőben.

Palesztinában a Zsidó Ügynökség, a 
Vaad Léoumi a Kéren Kayémet.- a 
Kérőn Hayessod. a förabbiság. az Aguda 
és az összes többi zsidó intézmények 
részvétüknek adtak kifejezést Sir Arthur 
Wancihope főbiztos előtt.

Dr. Chaim Weizmann. a király ma- 
gántitkárának és a gyarmatügyi á'lam- 
t'tikárnak küldött részvéttáviiratokat.

Dr. iNahirm Goldmamn. aki Genfben 
képviseli a Zsidó Ügynökséget.- Edén 
külügyminiszter előtt fejezte ki részvétét.

A varsói zsidó lapok is hosszú cikkek
ben foglalkoznak György király halálá
vá.', akit Cyrus'hoz hasonlítanalk. ,

Salonikiben az ottani hitközség kül
döttsége jelent meg Koretz főrabbi veze
tésével az angol konzulnál, hogy ikifeje- 
zésir juttassa a görög zsidóság együtt
érzését.

Jehova lantosa
ír la: E. LÁZÁR FRANCISKA

Káprázzeiok, ti csalfa földi rózsák.
Csak látszat minden — és Te vagy Valóság, 
Te lélek-szikra L?lke. fénye, magva, 
Ki nékem ezt a testi burkot adta...

Szülőim ölelésében Te voltál,
Legyen szivemben szent füzednek oltár, 
Legyen, aki dicsőségedről zengjen — 
E'etre hívni Te akartál engem !

A vándoruton hivatásod vár még,
És én követlek, mint a Fényt az árnyék, 
Hogy dús gyümölcsöt termő enyhe őszön 
A lantosod lehessek, mint ősöm.

Kerüld a telkemet, megannyi kérdés, 
Ne bánts, világi vágy, hiú kisértés!
Zenélj Uram, világ szivét hogy rázzad : 
Tiéd a lant, enyém a hő alázat!

Káprázzaiok, csalóka földi rózsák,
Csak látszat minden — és Te vagy Valóság 
A hárfa titkos indítója, magva,
Ki nékem azt egy életútra adta.

«♦♦♦♦<

♦Megjelenik!
! MAGYAR ZSIDÓ KÖZÉLET I
♦
♦
f. 1905-1935
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Az apostagi telhetőben
Irta : Richter Artúr

A mának magas-batörö monumentális 
sírkövei m'ell-ett eltörpülnek a Tiégi vörös
márvány, töpörödött emlékkövek. Betűk 
elkopnak megfakulnak, életek elfelejtőd
nek, ihol nem a Jiiszgad.a-1 (hangjai sírnak fel. 
ványulnak. A ima hivalkodva néz le a 
szegényebb múltra.- ímely szégyenkezve 
húzódik a süppedt sírhantok aliá. Elbújni 
igyekszik. Tán szégyenkezik, mert az 
utódok az ősi nevet olvasni sem tudják. 
Elhaladnak mellette, mint idegenek. Vagy 
be sem térnék, más sírkertbe temetkez
nek, hol nem Jiszgadal hangjai sírnak .fel. 
Törzsökös fák dőltek így ki. Mind keve
sebb és kevesebb hajtást fakadtak, ezek
nek gyümölcse a régi falait szégyenkezve 
hagyta el. Uj talajba kapaszkodott és ott 
rag-adt új életre. A palánta megtagadta 
magját érlelő gyümölcstermő ősét az ős 
e’felejtett, ko-pott köve árván búslakodik 
csendes elhiagyatottságában ...

A begyepesedett sírok között járok. 
Eletet igyekszem önteni a néma, de mégis 
beszédes ajkú sírkövekbe. Rabbi Móse 
.Jószéf Hakohémnek, a k-abba-listának sír
ját keresem. S a sirkö nékem életre hívja 
az elköltözött emlékezetét.

1728-ban született. 28 éves korában 
nyeri el a nagyhírű apostagi rabbiállást. 
Híveinek lelki gondozása és perpatvarai
nak békés kiegyenlítése közben tovább 
kutat a Talmud mélységeiben. Baál Sém 
Tóvnak Ikortársa: a Zó-hár misztikumai
ban keres ö te utat. Bölcs gondolkodása, 
mély emberismerete és elmecsiszoló ta
nulmányai mellett csakhamar benépesül 
tan-háza a segítséget, tanácsot s reményt 
vesztetteknek utolsó mentsvárat benne 
találók seregével.

Egy pénteknek délutánján mes-szeföld- 
rö! elcsigázott dúlt arcú ember érkezik. 
A rabbi szobájába akar bejutni. Tanítvá
nyai útják állják. Szombat érkezésére 
készülődik a Rabbi. Az idegen erejének 
végső feszítésével az ajtóihoz ugrik, ki
nyitja., de Rabbi Móse Jószef arcán el
omló fényesség visszahöíkkentí a betolako
dót, ki ájultan rogy' össze. A Rabbi bevi
heti szobájába. Mindenkit kikül-d. A ma
gához térő ember elzokogja bánatát. Pár 
percnyi csend után halk, megnyugtató 
tanácsiadó szavaK fakadnak a Rabbi aj
káról, mely lelki megnyugvást szerez a 
jövevénynek, ki párnapi pihenés után 
felfrissült lélekkel tér vissza otthonába.

A Rabbi Móse Jószéf Hakóhén tudását 
és lelki nagyságát hirdetők száma egy- 
gvel tehát ismét megszaporodott...

Az -apostagi rabbi-lakás pedig nem 
rogy ki a tanácskérőkből. Nem egy ke
resztény lelki teher könnyebbeden a 

már aggastyánkor felé haladó csendes- 
szav-ú Rabbi tanácsától. Élete utolsó sza
kaszában kedvenc tanítványa Dávid 
Bra-id-e Rosenthal volt lelkének örököse, 
jámbor talmudtudós volt s örökül hagyta 
ha valaki csapások súlya alatt szenved 
keresse fel sírját ott bizton imádkozhatik 
sorsa jobbnafirdulásáért.

Eljött az 1812. év. A 84 éves Rabbi 
beteg lett. Mágiához -hivatta a 'hitközség 
elöljáróságát. .Búcsúzott tőlük. Az elöl
járóság a halálos ágyán ígéretet tett, 
hogy fiát — Rebb Chájjimot — választ
ják utódjául. Rabbi Móse arcán az ígéret 
hallatára csendes mosoly derül, majd a 
vrdd-uji sóhajtják -pilhegő ajkai és a Ihft- 
vallomással elhagyja lelke földi porhü
velyét.

... Két év telt el a nagy rabbi halála 
óta. Széke még m’ndi,g betöltetlen. 1814-et 
írnak. Fcrró Taimuz nap van. Az .após
tagi zsidó hitközség taináosházában rabbi
választásra gyűlnek össze. Két év, -sok 
idő: ígéretek elfelejtődnek. Rabbi Chajjim 
pártja kisebbségben marad. Efraim 
Schönfeldet Választották meg rabbinak. 
Alig terjed el a Ihtr .a Kileben. vad lárma 
tör kii. Tűz van! Tűz van.! —kiáltozzák. 
Kigyúlt a zsidónegyed! Erős szél támad, 
mely orkánná fajúivá röpíti a sziporká
kat a zsuppos háztetőkre. Egész utcák 
lángolnak. A templomot sem kímélik a 
iánigdk. .Egy-kiét óra, -a fékevesztett lán
gok már a falu alsó részében garázdál
kodnak. A kárvallott zsidók a leégett 
házak előtt keseregnek vagyonkájuk 
pusztulásán. ,-.E Chet in dér Kile“ 
— mondják. A Caddiknak tett ígéretet 
nem tartottuk meg. Nem Rabbi Ohájj-imot 
választottuk meg utódjául. A Caddik 
büntetett meg bennünket. A Cedóke- 
gabbe — ki a Reb Ohájjim elleni párt 
vezetője volt. — robbanva tört ki: ..Mit 
tehet egy halott? Még csak a kísujját 
sem mozdíthatjaI’1 Hogy szavainak na
gyobb súlyt adjon, kifelé hajol és az út 
közepe felé tesz lekicsinylő mozdulatot. 
Az utcasarkon álltak és ebben a pillanat
ban vizes hordókkal telt szekér fordul
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be nagy vágtatással, a szekénrúd mellbe 
lökiia gabbet, ló, szekér, átgázol rajta és 
eszméletlenül viszik lakására összeron
csolt véres tetemét. Rabbi Efraim Schön- 
feldnék ipár nap múlva az első apostagi 
gyászbeszédjét kellett tartania.

A.z egész ikli-le Ikivonul Rabbi Móse 
Jószéf Hakóhén sírjához, hogy megfkö- 
vcssék Ihalott porait.

Az élet pedig rohan tovább. Nagy 
buzgalommal fog -Rabbi Efraim a tűzkár
tól sújtottak felsegítéséhez. Jár-kel, buz
dít tárgyal. Fedél és kenyér kerül min
denhová. Ezután a templomot kezdik fel
építeni. 1818—1823-ig, míg felépül mai 
emeletes, szép templomuk. Négy karcsú 
oszlopon nyugszik a templom közepén 
tóraolvasó emelvénye. Az imapolcok 
körben sorakoznak az almém-or körül1. A 
templomavatáso-n büszkén idézik: „Na
gyobb lészen az utóbbi háznak a -dicső
sége. mint az elsőé .. .* ’ A tűzre pedig 
csak mint rossz emlékre gondolnak visz- 
sza. Rabbi Efra-in szorgalmasain tanul 
dolgozószobájában. Szigorúan vallásos 
szellemben vezeti közösségét. A szájha
gyomány még ma is besziélí, hogy reb 
Ósér dajjon peszachikor rajt éri Grum- 
bii-rn Ganevot, amint a -bezárt ohómec 
raktárból ecetet ad el. A Rabbi elé idézik 
Grumbirnt és Rabbi Efrain, ki egyúttal 
bírája is volt hitközségének 4 órai zár
kára ítéli a vétkest. Ez volt az utolsó 
apostagi zsidó büntetés. A zárka a temp
lom előcsarnokában vari, még ma is lát
ható. .Manapság nem a pószel-embereket 
hajtják oda.-hanem a pószel mezüzeiket. 
tefilineket és a szétfoszlott imádságos 
könyveket.

1834-ben tragikus sorsra jut R-a-bbí 
Efraim Scihiör.feld: elveszi® szemevilágát. 
lSöO-ben bekövetkezett haláláig úgy ve
zeti hitközségét...

... A temető fű-tengerlében elérkezem 
a •zsindellyel fedett rabbi-sírokhoz. Az 
egyikben Rabbi Móse Jósz-éf Hakóhén 
nyugszik, a másikban iRab-bi Efraim 
Schönfeld. Elmondott egy rövid imát, 
emlékezetükre, majd megindulok kifelé. 
Lelki szemeime még a múltba révednek, 
de a döngve becsapódó, évszázados te
mető kiskapuja visszaránt a jelenbe és 
lázas belső vívódásban szemlélem a 
tchetségtelen-ség árjában fuldokló zsidó 
jövö elmerülését !...

— Vidéki szülök figyelmébe! A Ma
gyar Izr. Nőegyletek Országos Szövet
sége elhelyez otthonában vidéki úrileá
nyokat. kik Budapesten végzik tanulmá
nyaikat. v-agy -esetleg ijari szakképzést 
akarnak elnyerni. Az elátás havi díja 60 
pengő: szigorúan rituális. Bővebb felvilá
gosítást nyújt az iroda: Budapest Vili., 
Sip utca 12. Tel.: 41-9-19.



ZSIDÓ ÉLET

De ha nem is a'dotta meg a sors mű
vészi szakértelemmel, — s talán azt sem 
tudja, hogy mi az a senár és a septenár, 
arra még mindig alkalmas, hogy rendet 
teremtsen a forrongó Júdeábán. Komor 
és rendszerető katona, aki tud rendet 
tartani a táborban, és kegyetlen js ahhoz, 
hogy a lázadók rettegjenek tőle.

Vespasián ga’l származású félvér 
volt. — paraszti sorból küzdötte föl ma
gáit magas katohai méltóságig. Ifjúkorá
ban volt egy két harctéri sikere de azo
kat már elfelejtették, a fia Titus. már 
csiszoltabb udvaronc. Az tábornokból 
Neró bizalmasabb hívei gyakran űztek 
gúnyt lakomákon, hanyag öltözéke, bár- 
dolatlan és paraszti modora és ama szo
kása miatt, hogy néha el szokott aludni 
fa’atozás közben ugyanúgy', mint hang
versenyeken.

— Hát csak vonúbon a sivatagba és 
verekedjék a zsidókkal. Arra méltóbb, 
mint hogy- tapsoljon a császár lantjáté
kának. Szakértő és a zenét méltányolni 
tudó, művelt emberek társaságában.

Jeruzsálem örömmámonban úszott.
Az ég. mintha kéklöbbcn ragyogna a 

város fö’ött. A templom aranylemezei is 
fénylöbben izzanak a déli napsütésben. 
A lelkcken szabadulás és megkönnyebbü
lés érzéze lesz úrá, mint Juda Makkábi 
idejében. Szétfos/lott a babona im ■. hogy 
a rómaiakat nem lehet legyőzni. Hiába 
beszélt Agrippa király... nem volt igaza. 
Mert amit nem tudtak a germánok,... a 
gallok és a görögök... azt Simon bar 
Gioras és hős társai megeselekedték. 
Porig alázták a büszke római arany
sasokat... és világgá szórták a syriai fő
kormányzó hadseregét.

Erről beszélt a nép a Fa-piacon csak
úgy. mint összetorlódva a Xystus-téren, 
vagy Heródes király magas várvédő tor
nyai. hüs árnyékában.

— Hát való ez és igaz.
— Hogy széjjelverték.
— Gallus hadseregét? —
— A fűbe harapott.
— Tízezer római katona.
— Kard vágta el
— A lovak inát.
— Hogy ne tudpanak rohamozni.
— És megállóit a nap Bet-Horon 

fölött.
— És nem folytatta futását a hold.
— Hogy- tovább tartson az öldöklés.
— Miként Józsua idején.
— Mikor megtörtént a nagy csoda,
— Hogy mennyből hulló parittya

kövek zápora
— Sodorta el a kanaánita királyok 

harci népét.
így beszéltek össze-vissza. A hitetle

nek csakhamar bizonyságot szereztek, 
mikor feltárultak a kapuk és társzekerc- 
ken, tevehátán, hozták a rengeteg zsák
mányt. A környékbeli nép sok mindent 
összeszedett az elpusztult táborból. — de 
a java Jeruzsálemnek jutott.

— Ott hozzák a hadi kincstárt! — 
mutta valaki.

Fegyveres kísérettel vonultak fel a 
szekerek, amelyekben hozták a római 
hadsereg tábori pénztárát, és a főv< zér. 

ű - s ezüstedényeit, amiket nem 

vihetett magával menekülés közben. A 
tömeg megrohamozta a szekereket, hogy 
jobban lássa, — de karddal és dárda
nyéllel visszaszorították őket. A kincseket 
a templom kincseskamráiban fogják 
őrizni, és Eleázár és fegyveres népe fog 
éjjel-nappal vigyázni a rengeteg pénzre.

A kék ég alatt izzóan ragyogtak a 
templom kupoláinak aranylemezei. Az 
ókor együk legnagyobb építészeti csodája, 
amelyet még Salamon király épített, s 
amelyet újjá alakítottak és megnagyob
bítottak a babilóniai megpróbáltatások 
után, s amelyet aranykapukkal s drága 
szőnyegekkel és kőékitményekkel tarkí
tottak a Heródesek kincseiből, most úgy 
állott sziláruan és elmulhatlanul. mint a 
kiválasztott nép legyőzhetetlenségének 
márvánnyá dermedt szimbóluma.

— Győzdem! Győzelem! — ordítoz
ták az Antónia erőd hűs árkádjai alatt. 
Ezt kiáltozta a Xystus-hídon az elapadni 
nem tudó eleven folyóként hullámos tö
meg, amc'y a templomba sietett, hogy 
hála-imáját lerója. — vagy hogy újabb 
híreket tudjon meg a Xll-ik légió pusz
tulásáról s a szörnyű öldöklésről Bet- 
Horon sziklatorkolatai között. A néma, 
magas és királyi tornyok, amelyekkel a 
Heródesek erősítették meg a bevehetet
lennek látszó falakat. — mintha száz
szorosán visszhangoznák a mámoros ki
áltozást.

— Diadal ’ Diadal! — megsemmisitet, 
tűk és porba tiportuk ellenségeinket!

Itt-ott azonban a gazdagok és a papi 
arisztokrácia palotáiban, bár itt is ott is 
pálma zöldéit az ablakban és párkányra 
terített virágos szőnyeg, — a meghitt 
csendben ijedelem és baljós hangulat 
uralkodott.

Itt már tudták, hogy- nem marad meg, 
torlatlanul a nagy siker. Róma bosszút 
áll. A római harci sasokat nem lehet 
büntetlenül végig hurcolni a porban.

— Jaj Jeruzsálemnek! És jaj Jeru
zsálem boldogtalan népének!

Sokan már akkor törték a fejüket, 
hogyan lehetne megmenekülni a földi 
pokolból, amelynek ideje úgy lehet hama
rosan el fog következni. A siker és az 
általános mámor időszakában titokban 
már össze is csomagoltak. Tudat alatt, 
az ősöktől örökölt csodás prófétai ösz
tönnel. — előre látták elkövetkező baljós 
dolgokat, mintha már ekkor ott kísértett 
a vész ijedt és félémtől elborult tekinte
tek előtt. Látták előre a genezárethi ta
xát. amelyeken tutajokon próbál mene
külni a rómaiak elől az ijedt galileai nép. 
— de \ espasiánus fegyveres hordái ott 
rájuk találtak, ezrével öldösték őket — 
vérük vörösre festette a tó vizét. _  és
Heródes Agrippa király még évek múlva 
sem mert hozzányúlni o’yan halétckhez. 
amelyet ebből a tóból fogtak ki. Látták 
az éh Ínséget. Jotápé szörnyű ostromát. — 
Végig élték képzeletben az cl’enséges 
gyűrű által körülzárt büszke J ruzsá1, in
nék ijesztő nyomorát. mig Száz kilo
méter körzetben a rómaiak kiirtották -r- 
dőket és kivágtak minden eleven fát, hogy 
a hadi toronyhoz és ostromművekhez 
szükséges anyagot előteremtsék Nem lesz 

hús és nem lesz kenyér, őrült anyák a 
gyermekeiket fogják feláldozni, hogy táp
lálékhoz jussanak, és a végén vér és tűz 
fogja elpusztítani Jeruzsálemet, amelynek 
martalékul fog esni a templom is.

— Jaj nekünk! — vége a világnak! — 
nyöszörögték a pénzváltók és az uzsorá
sok. — mig a földre ültek le, mintha már 
előre gyászolnának. Gyászolni azokat a 
szerencsétleneket, aranypénzeiket lenyelték, 
menekülve az ostromlott városból. — de 
az ellenséges előőrsök elfogták őket, 
gyomrukat fölvágták, hogy aranyhoz jus
sanak. — igazolásul a Talmud később 
ke’t intelmének, hogy a „háborúban nem 
szabad az aranypénzt lenyelni.* ’

— Ez az út bánya-rabságba, a cirkusz 
porondjára és a halálba vezet, mondta a 
gazdag Ruben. mig kitekintett cédrusta- 
palotájának ablakából, honnan a kilátás 
az Olajfák hegyére esett. Ott távol még 
üdén zöldéit a sudár pálma és buján le
helte édes és mámoritó illatát a sittim 
virága. — (lejön idő. mikor fejsze irtja 
ki a fát. és kereszteket ácsolnak, amelyekre 
Titusz százával fogja fö’húzatni az elfo
gott zsidókat, ijesztásáre a benrekedt tö
megnek. Igen, majd jön idő, amikor már 
szökni sem lehet, mert akit elfognak, azt 
keresztre húzatj.a a római vezér, ldebenn 
meg csak éhezni és meghalni lehet

— Jaj nekem! üvöltött fel Ruben. míg 
a szörnyű látomás hatása alatt vörös, 
cserzett kézzel, két szemét eltakarta.

Odalenn akkor vonult el hatalmas 
munkás tömeg, zászlók a’att, hogy a tem
plomba vonuljon. A siránkozó embert töb
ben lepi szegték.

— Nézd, hogy jajong
— Ablakában az uzsorás.
— Gyásza van... és köntösét meg tép- 

desi... ahelyett, hogy fölékcsitené magát.
— Siránkozik... ahelyett, hogy az Ijj- 

dalt énelkelné, olyan harsányan, ahogy 
csak a torkán kifér.

— Búsúl akkor, amikor az egész vá
ros örül!

De a tömegnek nincsen ideje arra, 
hogy fogla kozzék Rubennel és a többi 
pesszimistával, akik bezárkózva ottho
nukba. a földre ülnek le és előre sírnak.

Vonulnak a templom elé.
A templom egyik bejárata alatt való

ságos harc kerekedik.
Az általános üvöltözésben alig lehet 

kivenni, hogy miről van szó. Csak egy 
magas létrát látni, amelyre egy ifjú föl
kapaszkodott, és onnan szónokolt izga
tottan.

— A római aranysast!
- Leigázóink büszke jelvényét

— Ki kell függeszteni!
— A templom homlokzatára!
Igen... zsákmányul eset, az aranysas 

a büszk harci jelvény, a XIl-ik lé
gió dicsőségének aranyba ötvözött szim
bóluma. Már súlyra is igen nehéz... ér
dekes (la rab... legalább öt kiló színarany. 
\ csőcselék ki akarja függeszteni a tem

plom kapuja fölé.
Felelős szerkesztő és> kiadó: 

_____ KECSKEMÉTI VILMOS 
Springer nyomda Bethlen Gábor u. 33.




