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A „zsidó sajtó“
bűneiről „rántja le“ ismét a leplet egy 
antiszemita szakíró a napisajtóban is is
mertetett művében. Fejér Lajos dr„ aki
nek „Zsidóság" c. munkájával még fog
lalkozni fogunk, művének új kiadásába 
külön fejezetet vett fel a „zsidó sajtó
ról”, melyben megírja, hogy a zsidó 
sajtó a hirdetés-üzlet szellemét képviseli, 
s hogy mindenkor túlzott lojalitással 
szolgálja ki az uralkodó csoportok ér
dekeit (Természetesen ugyanily alapos
sággal azt is hirdetik ugyanerről a zsidó 
sajtóról, hogy aláássa a társadalmi ren
det és a lazítás mérgét viszi szét a jám
bor közvéleménybe.)

Nem szándékunk bővebben foglalkozni 
e kevéssé világos gondolatmenetekkel. 
De ha már „zsidó sajtó“-ról van szó, 
legyen szabad megállapítanunk, hogy kü
lönbség van „liberális” és „zsidó sajtó” 
között. A liberális, tehát a vélemény és 
gondolat szabadságát képviselő sajtó el
vileg kétségtelenül helyesebb alapon áll, 
mint az a sajtó, mely a véleménynyil
vánítás szabadságát csak egy bizonyos 
véleményre akarja korlátozni. De ezzel 
a liberális sajtót nem akarjuk idealizálni
— legkevésbbé zsidó szempontból. Epén 
a zsidóság igazi szelleme az, amely nem 
igen talál visszhangot a napisajtó ha
sábjain, még a liberális sajtóban sem.

Elég erre példaként idéznünk, hogy a 
zsidóságnak egy olyan kiváló szellemű 
nagysága, mint Kecskeméti Lipót nagy
váradi főrabbi halálakor, mely gyász
ba döntötte községén kiviil az egész 
magyar zsidóságot, épen a „zsidó sajtó"- 
nak csúfolt liberális részéről alig kapott 
pár soros szürke méltatást. Ha pedig a 
másik oldalt nézzük, azt a sajtót, mely 
bizonyos beállítás szerint egyedül a 
nemzeti szempontokat tartja szem előtt.
— éppen ebben az esetben azt kellett 
tapasztalnunk, hogy bizony agyonhall
gatta a magyar kultúrának, a magyar 
szellemnek ezt a kiváló harcosát, mert 
zsidó volt. Volt olyan lap. melyben ve-

A kitéréstől félnek vagy - 
a konkurrenciátől ?!...

Hamis fronton visel félrevezető 
harcot a Síp-utcai vezércsoport legyező 
sajtója, mikor egy parlamenti beszéd 
miatt támadást intéz az egyik kor
mánypárti képviselő ellen, aki egyben 
egy nagy ipari vállalat vezetője is 
és különösen gazdasági kérdésekben 
szokott szót emelni a képviselőházban. 
Eltekintve attól, hogy- a Legyező meg
duplázott cikke mögött egy konkur- 
rens vállalat nem éppen Önzetlen sugal
latát sejtjük, a támadás oka az illető 
beszédnek egy részlete volt, melybe 
„fajvédelmi” tendenciát leher belema
gyarázni, a támadás főérve pedig, 
hogy az illető képviselő — kitért zsidó. 
Ezt rója fel bűnéül haraggal, nem 
gondolva meg, hogy a személyes tá
madásnak ez a módja helytelen, ká
ros és ezen a módon nem is egye
zik az igazi zsidó szellemmel. A kité
rést személyes támadás alapjául fel
használni : ez olyan módszer, mely kö
vetkezetesen nem alkalmazható, mert 
mindenképpen súlyos ellenmondásokra 
vezet. Ezerszer fordulnak elő esetek 
a mai társadalmi életben, mikor igenis 
el szoktak tekinteni egyes személyiségek, 
vagy legközelebbi családtagjaik kitért 
mivoltától. S ha egyes esetekben nem 
alkalmazzák az erkölcsi megbélyegzés 
fegyverét, jobb azt nyugodni hagyni 
más esetekben is. Legjobb, ha követ
kezetesek vagyunk s olyankor is. mi
kor valamely hitehagyott közéleti sze
mélyiség szereplésével nem vagyunk 
megelégedve, épp úgy meghagyjuk a 
kitérést az illető saját lelkiismereti 
ügyének, mint más alkalmakkor szok

zércikket olvashattunk az erdélyi ma
gyarság egy jeles és emelkedett szel
lemű publicistájáról, abból az alkalom
ból, hogy bírói Ítélet ütötte ki kezéből 
a tollat — de ugyanaz a lap az erdélyi 

tuk. Egyáltalában helytelen az ily lelki
ismereti kérdésekkel szemben a felhá
borodás — amivel természetesen nem 
a kitérést, vagy a kitérőket akarjuk 
véidetii, — de különösen helytelen a 
kormányozható felháborodás, mely
egyes esetekben a kitérés tényét is 
igyekszik felhasználni haogulatcsinálás 
céljaira.

A helyes és igazán zsidó álláspont 
a kitérésekkel szemben nem az olykor
odkor, de éppen nem következetesen 
jelentkező felháborodás. Ezzel nem 
használunk a zsidóságnak erkölcsileg 
sem. Igenis küzdeni kell a kitérés lelki 
járványa ellen, küzdeni a zsidó ifjúság 
helyes nevelésével, a vallási közösség 
igaz és bensőséges ápolásával. Egyes 
személyek kipécézése, akik a zsidó val
lást elhagyták, nem érdekelhet bennün
ket, s nem is segiti elő a kitérések 
elleni küzdelmet: ez nem olyan küzde
lem, amelyben hatalmi eszközök egyál
talában jelentenének valamit, s ezért 
nem helyes út a személyi támadá
sok módszere sem. Általában nagyon 
gyakran elfelejtik, hogy a zsidó közös
ség vezetése nem hatalmi probléma, 
mely diktátort allűrökkel kezelhető. 
Előfordult, hogy igen értékes közhiva
tali személyiségek személyi és családi 
ügyeit szellőztették kellemetlenkedő 
módon, például olyan esetben, mikor 
az apa előkelő társadalmi állásában 
megmaradt a zsidó vallásban s leánya 
házassága során változtatott hitet; ami
ben szembeötlő megint csak a közvet
lenség, mert más esetekben még töm
je,nezni is tudtak oly kiválóságoknak.

magyarság egy oly kimagasló alakját, 
amilyen Kecskeméti Lipót volt, még ha
lálában sem méltatta egy szónyi figye
lemre. Ezt is vegyük észre, mikor a 
sajtóról van szó...
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akiknek családjában ugyanez a defek
tus fordult elő.

Megint azt kell mondanunk: ne ezen 
a kétségbeejtőeti gondolatszegény mó
don védjék a zsidóságot. Ha a faj
védelem hamis jelszava ellen akarnak 
szót emelni, ne keverjenek bele oda 
nem tartozó és helytelen szempontokat. 
Azt igenis joggal mondhatjuk, hogy a 
..magyar faj védelme” címén elhangzó 
jelszavak igen gyakran nem a magyar 
nemzet egyéneinek védelmét és jólétét, 
hanem csupán a társadalmi békebon
tást, a zsidóellenes demagógiát szolgál
ják, mely egyeseknek árt, anélkül, hogy 
a köznek használna. Ezért félrevezető 
és helytelen a faji szempont, s az il
lető képviselő nem követett helyes utat, 
ha a „magyar faj védelméről” ebben 
a negativ, kirekesztő értelemben be
szélt, mintha védhetnők a „magyar 
fajt” úgy is. hogy küzdünk egy gon
dolatban megkonstruált „idegen faj” 
egzisztenciális érdekei ellen. Mi nem 
hisszük, hogy az illető képviselő előtt 
ez a „negativ” fajvédelem szerepelt. 
Inkább hisszük azt, hogy a magyar
ság életszínvonalának emelése, tehát 
„pozitív” fajvédelem volt az, amire 
gondolt, tehát oly' célkitűzés, melyet a 
magyar nemzeti közösség minden tagja 
lelkesen vallhat magáénak, s mely fel
tétlenül helyes, csak éppen a „faj” 
kifejezés alkalmazása helytelen, mert 
a faji gondolat hangoztatása feltétle
nül félrevezető: úgy tűnteti fel a dol
got. mintha egy „fajnak” szolgálhat
nánk. úgy. hogy egy másik úgyneve
zett „fai” egzisztenciáját leromboljuk. 
Ha e félrevezető gondolatnak — talán 
nem is éppen ártó szándékú — han
goztatása miatt támadunk valakit, tel
jesen mellékes, hogy az illető maga 
kitért zsidó-e. Legalább mi magunk ne 
helyezkedjünk fajclméleti álláspontra.

Ellenben lássuk meg a zsidóság 
igazi megvédelmezésének módját és 
akadályait. Nem fajvédelmet követe
lünk. mikor rámutatunk széles zsidó 
rétegek anyagi pusztulására, új gene
rációjuk kilátástalan helyzetére. Ez el
len a nyomorúság ellen tenni kell va
lamit: nem frázisokkal, hanem tetterő
vel. Mi ismerünk oly pesti hitközségi 
és országos felekezeti vezetőt, aki a 
maga irányította nagyvállalatnál rég 
nem alkalma: zsidó ifjakat, a „kitért- 
sége" miatt megtámadott politikus és 
gyáros vállalatánál sokkal kedvezőbb a 
zsidó szellemi munkás helyzete. L.s is
merünk olyan, a felekezeti életben 
szereplő kiválóságot, akinek hatalmas 
vállalatánál egyszerre három tisztvi
selői állás is volt üresedésben és fmégis

elüt ásította a pályázó zsidó ifjút, mert 
,,magasabb szempontokból'' csak ke
resztényt akart felvenni.

Nem az agitáció, a hatalmi politika 
eszközeinek tökéletesítése menti meg a 
zsidóságot. Ehhez erkölcsi erők latba- 
vetése szükséges. Mikor állandóan a 
„beső egység” szempontját hangoztat
ják, nagyon is gyakran megfeledkez
nek arról, hogy a belső egység felis
merése elsősorban éppen a vezetőkre 
kötelező, .-lklknék bármilyen pozíciójuk 
van a zsidóságban, éppen azoknak kö
telessége, hogy ne tegyenek különbséget 
a zsidóság egyes csoportjai között.

Az, hogv külön csoportok vannak a 
zsidóságon belül, magában nem ártal
mas. Baj csak akkor van. ha mester
ségesen küzdelmet szítanak e csopor
tok közt vagy valamely csoport ellen,

Az Orthodox Központi Bizottságból
Az Orthodox Központi Iroda június 

29-ére összehívta Budapestre az Orth. 
Központi Bizottságot, hogy a felmerült 
folyó ügyekben, valamint a mai rend
kívüli idők egyetemes zsidó vonatkozá
saiban kikérje véleményét.

Hétfőn reggel 9 órakor nyitotta meg 
a tanácskozást Kaban-Frankl Samu iro
dai elnök. Kívüle jelen voltak: Franki 
Adolf felsőházi tag, az Orth. Iroda tb. 
elnöke és dr. Reiner Imre jogtanácsos, 
Hartstein Lajos iigyv. elnök betegségére 
való hivatkozással kénytelen volt ki
menteni magát. Az országos rabbikollé- 
gium részéről megjelentek: Strasser Sa
lamon debreceni, Snyders Bernát győri, 
Teitelbaum nyírbátori és Kohn csornai 
főrabbik, a világiak: óbudai Frcudiger 
Ábrahám és Lipót, Koréin Dezső s Kicin 
Márkus (Budapest). Bergcr Benő (Új
pest). Bcrnfeld Sámuel és Krausz Mór 
(Debrecen). Németi Sándor (Nyíregy
háza) és Kornitzer Salamon (Szerencs).

A bizottság a délelőtt folyamán a 
tárgysorozat összes pontjait megvitatta 
és letárgyalta. Behatóan megbeszélték a 
súlyos problémákat, melyek az egye
temes zsidóságot, a hazai zsidó fcleke- 
zetet és különösen a liithíi orthodoxiát 
létérdekeiben érintik. Az új statútumok 
ügye, a jesivák válsága, az ifjúság ve
szélyeztetett egzisztenciája, az oktalan 
gyűlölség mesterségesen felszított tüze 
nem kerülte el a Központi Bizottság 
tagjainak figyelmét. Szóba kerültek a 
fájdalmas szentföldi események is és 
megbeszélték a Palesztina-munka segí
téséhez vezető lehetőségeket. Hír szerint 
az összes hazai orthodox hitközségek
ben egy később megállapítandó szom
bati napot a Palesztina-munkára szánt

ha erőszakolt eszközükkel igyekeznek 
megszűntetni az eltérő véleményeket. 
Hogy’ ez a veszedelem mennyire fenn
áll a zsidóság soraiban, — még pedig 
nem csak minálunk, hanem másutt is — 
mutatja annak a közbecsiilésben álló 
zsidó közéleti személyiségnek esete, 
kinek fia egy nagy Palesztinái vállalat
nál dolgozott, kitűnő teljesítménnyel, de 
nem kapott letelepedési engedélyt, mert 
— nem volt chaluc. A politikai szem
pont, a másik politikai tábor iránti el
lenszenv tehát hatalmasabb volt, mint a 
legindokoltabb emberi és szellemi szem
pontok. Ez a szomorú tünet pedig el- 
gondolkozásra késztetheti azokat, akik 
szeretnék kikapcsolni a zsidóság éle
téből az alacsonyrendű módszereket, a 
személyeskedést, a politikai és társa
dalmi türelmetlenséget.

felajánlásoknak fognak szentelni. Hétfőn 
délben a Központi Bizottság befejezte 
tanácskozásait.

Délután a rabbikollégium tagjai ta
nácskoztak vallási vonatkozású kérdé
sekben és a vidéki tagok az esti órák
ban már el is utaztak a fővárosból.

IKeleti utcák
Irta: E. LÁZÁR FRANCISKA

Kazinczy-, Dob-, Király-ás Rombach-utca, 
Ezer lakattal zárt titok-világ,
Kelet varázsa léptem arra húzza, 
S a tömkelegbe ránt a kíváncsiság.

Amint Tunisz, Damaszkusz, Bagdad, Kairó 
Odúiban a Szura-dal susog,
Úgy zengnek itt fohászt ujjongva síró 
Szakállas, révült chasszideusok.

Sötét zugokban annyi sóhaj rebben, 
Mind azt susogja, hogy „hiszek, hiszek”,
S az Istenük előtt önkívületben 
Táncolnak, mint perzsa dervisek.

Nagy őszi ünnepén a vén sikátor,
Hol annyi szürke vándor elhalad, 
Kizöldül, és felépül ott a sátor,
Virulnak újra szélütött falak.

A Szombat itt tündöklő menyasszony,
Ki ős melódiában kéjeleg,
S az asztalán, hogy minket ott marasszon, 
Az Urnák szentelt tiszta ételek.

Rejtelmek élnek titkos udvarokban, 
Kövek közt kihajt a zsenge fű, 
Az ég s a föld szerelme lángra lobban — 
Jer, ős Kelet, te éjsötét szemül

Varázs-szemek, akik a múltat látták, 
Sötét nagy árnyas pilla-fátyolok, 
A szenvedélyük, mint a hő imádság,
Ötezer év csodáin átlobog.

Örök Tanodnak szomja lelki kincsem, 
Uram, repesve vágyom én Feléd,
És hadd daloljam újra Néked, Istenem,
Az Énekek szerelmi Énekét. ..
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Még folytatódnak
a véres zavargások a Szentföldön 

Az angol alsóház Palesztina-vitája. — Halálbüntetések a terror
cselekmények ellen Palesztinában. — Az angol kormány királyi 
bizottságot fog kiküldeni Palesztinába a zavargások megszűnte 
után. — Ormsby-Gore gyarmatügyi miniszter elismerése a palesz- 

tinai zsidóság magatartása iránt
Az angol alsóházban igen érdekes vita 

keretében foglalt állást a kormány és 
az ellenzék a Palesztinái súlyos zavar
gások és általában a Palesztinái zsidók 
és arabok viszonya tekintetében. A kor
mány álláspontját Ormsby-Gore gyar
matügyi miniszter, a lemondott .1. H. 
Tomas utódja fejtette ki. A miniszter 
röviden összefoglalta a zavargások törté
netét és közölte, hogy az angol kormány 
elhatározta egy királyi bizottság kikül
dését, amely a helyszínen fogja megvizs
gálni az arab panaszok jogosságát és 
a zsidó bevándorlással összefüggő kér
déseket. Hangsúlyozta a miniszter, hogy 
a bizottság munkája a Palesztinái man
dátum alapján fog állani, tehát a kormány 
a Balfour-nyilatkozatban vállalt kötele
zettségeket továbbra is fenntartja.

'Közölte a miniszter, ihogy a Palesz
tinái kormány jún. 12-én rendeletet adott 
ki, melyben terrorcselekményekre (lö
völdözés, bombavetés stb.) halál- vagy 
élethossziglani büntetés kiszabását írja 
elő; ezenkívül megkönnyíti a kivételes 
állapot elrendelését és a katonai és 
rendőri hatóságoknak messzemenő jogo
kat biztosít a rend fenntartása tekinte
tében.

Ormsby-Gore beszéde további folya
mán részletezte a zavargások méreteit. 
Naponta átlag tíz-tizenöt támadás törté
nik utak és vasutak ellen, továbbá át
lag 5—10 bombamerénylet és ugyan
annyi merénylet a telefon- és távíró
vonalak ellen. Az újonnan érkezett ka
tonai erősítésnek köszönhető, hogy a za
vargások különösen a városokban nem 
öltöttek még komolyabb méreteket. El
ismerést érdemel, folytatta a miniszter, 
a zsidók magatartása, akik a támadások 
ellenére szigorú tartózkodást tanúsíta
nak. A hivatalos veszteséglista szerint 
a mohamedánok 42 halottat. 109 súlyos 
és 275 könnyű sebesültet, a kereszté
nyek 4 halottat és 78 sebesültet, a zsi
dók 28 halottat, 65 súlyos és 84 könnyű 
sebesültet vesztettek. Elitéltek 1206 ara
bot és 328 zsidót.

..Kijelentem" — folytatta a miniszter. 
— „hogy őfelsége kormánya erőszakos
ságok által eddig sem beíolyásoltatta 
magát és ezután sem fogja ezt tenni. 
Amint a rendzavarások véget érnek, de 
nem 'előbb, a királynak javaslatot te

szünk egy királyi bizottság kiküldésére, 
mely a helyszínen igen alaposan és be
hatóan meg fogja vizsgálni a nyugtalan
ság okát és az arabok és zsidók által 
elébe terjesztendő panaszokat. Ez a bi
zottság teljesen pártatlan szellemben 
fog működni és minden panaszt meg fog 
vizsgálni. Biztos vagyok benne, hogy a 
bizottság jelentése alapján sikerül oly 
megoldást találni, mely a mandátum 
alapján és a zsidóknak és araboknak 
tett Ígéretek szellemében rendezni fogja 
az összes kérdéseket."

A továbbiakban Ormsby-Gore minisz
ter hangsúlyozta Anglia rokonszenvét az 
arabokkal szemben, viszont ünnepélye
sen megerősítette Angliának a Balfour- 
nyilatkozatból eredő kötelezettségeit. Ki
jelentette, hogy nézete szerint nem indo
kolt sem az arabok félelme, mely sze
rint a zsidók ki akarják szorítani őket 
Palesztinából, sem az a zsidó aggodalom, 
hogy az arabok a Szentföld zsidóságát 
a megtűrt idegenek alacsony színvona
lára akarják leszállítani. Az angol kor
mány jövendő politikájának alapját a 
■kikiildendö bizottság jelentése fogja szol
gáltatni.

A beszédet követő vitában Tóm Wil- 
liams ellenzéki képviselő kifejtette, hogy 
a kormány nem lépett fel erélyesen 
mandátumos kötelezettségeinek védelmé
ben. Cáfolta azt az arab beállítást, mint
ha a zsidó földvásárlások arabokat 
földönfutókká tettek volna. Ellenkezőleg, 
az utóbbi években 250.000 arab vándo
rolt be Palesztinába. Soha nem volt az 
arabok gazdasági helyzete Palesztiná
ban olyan kedvező, mint most.

Lord Winterton. a következő szónok, 
csodálatát fejezte ki a zsidók magatar
tása iránt, egyebekben pedig felszólította 
a kormányt, hogy teljesen pártatlan mó
don foglaljon állást.

Érdekes volt Lloyd George beszéde. 
Az ősz államférfi rámutatott arra, hogy 
a kormánynak vagy végre kell hajtania 
a mandátumban megjelölt feladatot, vagy 
vissza kell adni a gyarmati megbízást. 
Ez a megbízás- azonban Angliának be
csületbeli ügye, melyről semmi körül
mények közt sem szabad megfelejtkezni. 
A zsidó nemzeti otthon felállítása Pa
lesztinában világos kötelezettség; ez 
elől az angol kormány nem térhet ki.

SiOFOK 
KESZTHELY 

BALATONLELLE
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Ami a bevándorlást illeti, a kormány 
semmiesetre sem engedhet az arab kí
vánságnak, hogy a zsidó bevándorlást 
beszüntessék. Az ország lakossága egy
előre túl ritka, s a zsidó bevándorlás 
nem a bérek csökkenésével, hanem el
lenkezőleg jelentős béremeléssel jár. Vé
gül Lloyd George sürgette a védelmi 
intézkedések szigorítását és a zsidó ön
védelem megszervezését. A .következő 
szónok: L. S. Amery volt konzervatív 
gyarmatügyi miniszter szintén azt hang
súlyozta, hogy a kormány semmikép sem 
szegheti meg becsületbeli kötelezettsé
gét. A zsidóság súlyos helyzete más or
szágokban kötelességévé teszi Angliának, 
hogy támogassa őket, anélkül, hogy az 
arabok jogait sértené. Felvetette a gon
dolatot, hogy nem lehetne-e bizonyos 
területeket az arab település céljaira 
fenntartani. Hangsúlyozta Amery Palesz
tinának az angol világbirodalom szem
pontjából való fontosságát. A. V. Jones 
képviselő, a következő szónok, azt köve
telte, hogy a kikiildendö vizsgálóbizott
ság a települési politikát ne csak Palesz
tinára, de Transzjordániára nézve is ta
nulmányozza. Utána Clefton Brown ez
redes beszélt, ki az arabokkal való meg
egyezés politikáját hirdette. Majd Locker 
Lampson képviselő beszélt, aki különö
sen a német zsidók kétségbeejtő hely
zetére hivatkozott és rámutatott arra, 
hogy ezeknek a bevándorlási lehetősé
geit biztosítani kell. James de Roth- 
schild képviselő híven ecsetelte a za
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vargások nyomán Palesztinában előállt 
súlyos és nyugtalanító helyzetet és hang
súlyozta, hogy a zsidók a legsúlyosabb 
támadásokra is békésen reagáltak. Is
mertette a rendfenntartás nehézségeit. 
Az arabok helyzete, mondotta, az erő
sebb zsidó letelepülés óta lényegesen 
javult. Ha békében megférnek egymás
sal, Palesztina el tud tartani két baráti 
népet is.

Herbert Morrison képviselő beszéde 
után, ki személyes élményei alapján 
meleg elismeréssel adózott a zsidó gyar
matosító munkának, Gallacher képviselő, 
az alsóház egyetlen kommunista tagja 
emelt szót: síkraszállt az arabok jogai
ért és a zsidó települést mint az impe
rialista elnyomás eszközét jellemezte. 
Ormsby-Gore miniszter nyomban megál
lapította, hogy a harmadik Internacionale 
mindenkor ellenezte a cionizmust és a 
zsidóknak Palesztinában való letelepü
lését. Végszavában is hangsúlyozta a mi
niszter, hogy a kormány semmiesetre 
sem fog erőszakoskodások elől meghát
rálni és semmiféle engedményeket sem 
tesz fenyegetés és terror alakjában je
lentkező követeléseknek.

Ez a vita nagy’ mértékben alkalmas 
volt az angol kormány álláspontjának 
tisztázására. Az -elterjedt véleménnyel 
szemben, mely szerint az angol kormány 
igyekszik az arabok kedvében járni és 
ezért nem lép fel kellő eréllyel a táma
dók és rendzavarok ellen, a hivatalos 
kormánynyilatkozat nyilvánvalóvá tette, 
hogy Anglia igenis komolyan veszi 
mandátumos kötelezettségét és nem en
ged az erőszaknak. Az sem áll, hogy 
Anglia túl gyönge a zavargások megfé
kezésére: az arabok guerilla-módszerei 
magyarázzák, hogy gyors eredményt 
nem lehet -elérni. De a kormány ereje és 
tekintélye egyre hatásosabb módon jut 
kifejezésre. -Megmutatta az alsóházi vita 
azt is, hogy az angol demokratikus köz
vélemény szinte -egyhangúlag síkraszállt 
a zsidók jogainak érvényrejuttatása 
mellett; az is jellemző, hogy az egyetlen 
kommunista nem a zsidók, hanem az ara
bok mellett foglalt állást, amivel újabb 
bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy 
zsidóság és kommunizmus nem szövetsé
gestársak.

Palesztinából még egyre érkeznek hí
rek véres harcokról és rendzavarások
ról. A harcok rendszerint angol katona
ság és arab lázadók között folynak le, 
de gyakoriak még a zsidóellenes arab 
támadások is. így legutóbb arabok bom
bamerényletet követtek el Mikve-h Israel 
mellett egy Tel Avivba igyekvő autó
busz ellen. A robbanás megölte Israel 
Schapert 28 éves zsidó gyárigazgatót és 
egy másik utast súlyosan, égj- harmadi

kat könnyebben megsebesített. Safed 
mellett súlyos gépfegyverharc folyt le 
egy zsidó teherautószállítmány védőőr
sége és arab támadók között. Napról- 
napra számtalan hasonló eset játszódik

jfll4 ZSIDÓ VILÁGKRÓNIKA
A radomi pór

Megemlékeztünk arról a pörről, me
lyet a radomi bíróság tárgyalt a lengyel
országi Przytikben lefolyt súlyos pog- 
romszeríí zavargások -ügyében. Mint is
meretes, a vádlottak között zsidók is 
vannak, akiket azzal vádolnak, -hogy tá
madólag léptek fel a parasztokkal szem
ben. Az államügyész vádbeszédében 
odáig ment, hogy a zsidókra hárította 
a felelősséget az egész pogromért. A 
nemzeti demokrata agitáció, mondotta 
az ügyész, bojkottot szervezett a zsidók 
ellen. A zsidók a rendőrség segítségét 
kérték, azonban nem elégedtek meg ez
zel, hanem — noha elegendő rendőri 
készültség állt rendelkezésre, felfegyver
kezve vonultak az utcára s ezzel ma
guk provokálták a felbőszített parasz
tok támadását. Két antiszemita ügyvéd, 
Gajewiczné és Kowalski, a bíróság előtt 
izgató beszédet tartott a zsidók ellen, 
Kowalski egyenesen azt követelte, hogy 
kergessék ki a zsidókat a lengyel váro
sokból, ahol nincs helyük.

A féktelen izgatás 
hatását semmi sem jellemzi jobban, mint 
hogy a radomi bíróság, négy zsidót, akik 
a przytiki pogrom elleni tüntetésben 
vettek részt, igen súlyos, egy évtől két 
évig terjedő fogházbüntetésre ítélt. A 
lengyelországi zsidóság él-esen tiltako
zik az érthetetlenül súlyos ítélet ellen.

Még szomorúbb, hogy a przytiki 
elemi iskola kirándulásán kisgyermekek 
antiszemita dalokat énekeltek zsidó ta
nulótársaik jelenlétében, akiknek a taní
tónő nem engedte m-eg, hogy elmenje
nek. Később pedig, mikor az erdőbe 
értek, a keresztény gyermekek -egy része 
megtámadta a zsidó tanulókat, s közü
lök sokat súlyosan bántalmaztak, úgy, 
hogy egy kisgyermeket kórházba kellett 
vinni. Ez a megdöbbentő eset .megmu
tatja, mily messzire ment a lelkek mér
gezése ott, ahol, már gyermekek rendez
nek tömeges támadást tanulótársaik ellen.

A holland biróság 
nem ismer tájvédelmet

Miközben Németországból egyre- 
másra érkeznek hírek „fajgyalázás" 
miatti súlyos fogházbüntetésekről, s míg 
például egy „árja" német nőnek egy 

le. A palesztinai zsidóság hangulata eh
hez mérten igen komoly, de csüggedés- 
nek nincs nyoma. A palesztinai zsidók 
bíznak benne, hogy szükség esetén elég 
erősek az önvédelemre is.

„kevertvériT*  férfivel való házasságát a 
bíróság felbontotta azért, mert a nő, 
mint válókeresetében előadta, csak 
újaLban jött rá, hogy férjének nem egy, 
de két nagyszülője volt zsidó, s így 
már a nürnbergi törvények értelmében 
„M'schling“-nek számít, akinek jogi 
helyzete lényegesen rosszabb, mint a 
,,negyed-zsidóké", addig a rotterdami bí
róság igen érdekes indokolással rendelte 
el egy német állampolgárságú ,árja‘‘ 
nőnek egy „nem-árja“ származású hol
land állampolgárral való megesketését. 
A holland anyakönyvvezető ugyanis 
megtagadta a házasság megkötését az
zal az indokolással, hogy a német-hol
land szerződés szerint, ha a -házasuló 
felek egyike német, az illetékes német 
hatóság igazolása szükséges, mely sze
rint nem áll fenn házassági akadály. Ezt 
a bizonyítványt a német hatóságtól a 
nürnbergi törvények értelmében termé
szetesen nem lehetett beszerzni. A rot
terdami bíróság mégis elrendelte a há
zasság bejegyzését, még pedig azzal az 
indokolással, hogy a német -hatóság há
zassági akadályul azt hozta fel, hogy 
az illető holland állampolgár zsidó. Mi
vel pedig a vőlegény vallására nézve 
keresztény, csak származása szerint 
zsidó, a holland jog nem ismer meg
különböztetést közte és bármely más 
holland állampolgár között. Ezért nem 
is tekinthető zsidónak, tehát a zsidóság, 
mint házassági akadály nála nem álla
pítható meg. Az a megkülönböztetés, 
melyet a német jog leszármazás alap
ján állapít meg zsidók és nemzsidó kö
zött, holland hatóság előtt nem lehet 
irányadó.

— Hatvány Bertalan báró az Izr. 
Patronázs Egyesület új elnöke. Most 
tartotta meg az Országos Izr. Patronázs 
Egyesület 26. évi közgyűlését dr. Hevesi 
Simon elnöklésével, nagy és előkelő kö
zönség jelenlétében. A jelentés beszámolt 
az egyesület nagyarányú gyermekvédő 
és profilaktikus munkájáról és egyúttal 
ismertette a jövő évi munkatervet. Az évi 
jelentést méltatták dr. Deutsch Ernő fő
orvos és dr. Németh Péter tanácselnök. 
A Székely Ferencz halálával megürese
dett elnöki tisztségre -Hatvány Berta
lan bárót választotta meg a közgyűlés.
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„Amikor Pest mesélni kezd 
„Objektív1* megállapítások a peiti hitkizség évi jelentésében

A Sip-utca évi jelentésének részle
teivel nem akarunk bővebben foglal
kozni. Agitatórikus -kihasználását áten
gedjük azoknak a sajtóorgánumoknak, 
melyeknek ebből nyilvánvaló hasznuk 
van. Elismerjük, hogy a pesti -hitközség 
minden szociális és kulturális intézmé
nye ebben az évben is bár hiányos, de 
magasrendű munkát produkált. Meg 
kelj azonban azt is mondanunk, hogy az 
eredmények csak igen kis részben ír
hatók a központi vezetés javára, sőt 
azokat igen sokszor e vezetés ellenére 
érték el. Az a vezetés, mely hatalmi 
szempontjait mindennél többre tartja és 
beleviszi még ügyvitelébe is, mely isko
lákat szüntet meg és a vallási életet 
adminisztratív rendszabályaival akadá
lyozza, nem könyvelheti el magának a 
lelkes és kiváló papok, tanítók és ta
nárok, orvosok és alkalmazottak érde
meit.

Ámde az évi jelentés nem csak ily 
propaganda-jelszavakkal szolgál, hanem 
általános politikai alapelveket is han
goztat. Ezt olvassuk benne: „Ezek azok 
az idők, mikor minden ellentétnek meg 
kell szűnnie. Sajnálattal kell azonban 
megállapítanunk, hogy ezekben az idők
ben, mikor az egész felekezet vitális 
és existenciális gazdasági és erkölcsi 
érdekeiről van szó, partikuláris érdekek 
próbálják meggátolni az erős szervezet 
megvalósúlását. A budai hitközség az, 
amely a petíciók, memorandumok, sze
mélyes eljárások ostromát indította a 
statútumok jóváhagyását áhítozó köz
akarat ellen."

Ismét a régi fogás: az egység érde
keinek felismerése csak azokra kötelező, 
akiknek jogos erkölcsi és hitéleti érde
keit akarják feláldozni az „erős szer
vezet” diktatúrája nevében. Az egység 
és testvériség nem kötelezi azokat, akik 
a statútumokat oly formában hajszolták 
keresztül, hogy’ azok súlyos aggályokat 
keltettek általános jogi szempontból is.

Persze, -Buda a bűnbak. Buda „lázad 
fel" a „közakarat” ellen, sőt még „pe
tícióktól és személyes eljárásoktól” sem 
riad vissza. Micsoda kártékony, offen
zív szellem! Buda támad az 
gyár zsidóság ellen.

Mert az persze csak nem 
támadásnak, hogy gondosan
taktikával a budai hitközség adópoliti
kai „kiéheztetését" készítették elő, s bi
zonyára legális és az egység érdekeit 
szolgáló eljárás volt az is, mikor a budai 
hitközség templomépítési akciója ellen 

egész ma

tekinthető 
elleplezett

íí
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indítottak aknamunkát. Az sem volt tá
madás, mikor a budai hívek előtt hit
községüket azzal akarták ellenszenvessé 
tenni, hogy nem alkot új intézményeket, 
s később, hogy a templomépítés meg
indult, azzal fordultak ellene, ihogy nem 
lesz módja az építkezést befejezni.

Most megint hivatalos helyről, hivata
los hatalommal alátámasztva látjuk nyil-

«Ön fixessen több adói, meri 
Ón iulsokai jótékonykodik.
Egy csokorra való mutató a Nagy Számológép 
virágos kertjéből

adó-adminisztráció kellemetlenke-Az
déseiről szóltunk a múltkoriban: a fele
kezeti adómorálnak „felülről” való le
rontásáról, azokról a módszerekről, me
lyekkel bizonyos részről igyekeznek le
rontani az adókezelés pártatlanságába 
vetet hitet. Beszéltünk 100—200%-os adó
emelésekről, melyeknek puszta ténye, 
akarva nem akarva, a részrehajlás lát
szatát .kelti.

Azóta a posta hírt hozott nekünk még 
ennél is szembeötlőbb, ötszáz százalé
kos emelésről, s arról is, hogy az illető 
hittestvérünk kénytelen volt e rendsza
bály után igen őszinte beadvánnyal -for
dulni a hitközség vezetőségéhez. Rámu
tatott arra, hogy a csakugyan -horribilis 
adóemelést hivatalosan azzal indokolták, 
hogy — „sokat szokott snóderozni.”

Az adóbürokráciának ez a szinte ko
mikus kinövése gondolkodóba kell hogy 
ejtse a szemlélőt, s az egyéni esetet 
közüggyé teszi. Ez a bürokrácia való
sággal tervszerűen rontja le az adakozó 
készségét (találmányai közé tartozik a 
Tóra előtt felajnálott összegek adminisz
tratív elvonása is a felajánló által meg
jelölt céltól) s egyben az adózás ügyén 
Is ront, mert ily kirívó esetek súlyosan 
sértik a pártatlanságba vetett hitet.

Felemelni valakinek a hitközségi adó
ját, s mindjárt az ötszörösére, mert az 
illető snóderozni és jótékony intézmé
nyeket adományaival támogatni szokott: 
ez oly kémikusán bürokrata megoldás, 
mely mosolyra indítana, ha nem kel- 

Kérjen mindenütt JIBAD ONT 
orth. kóser 
fogkrémet, mely Pollák Ábrahám bonyhádi rabbi felügyelete alatt készül 
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vánosság elé kerülni e demagóg frázi
sokat. A cél világos: az ellenkezés le
törése, minden eszközzel. Erre van pénz 
és akaraterő. Az „erős szervezet’1 e cél 
érdekében mindenre képes. Azok meg- 
rágalmazására, akik községük érdeké
ben önzetlenül dolgoznak. Ezért az egy
ség jelszava, mely minden erőszakossá
got és önkényt megenged kisajátítóinak, 
de a jogos érdekek védelmét is láza
dásnak bélyegezi azok részéről, akiknek 
bőrére akarják az „erős szervezet” egy
ségét megvalósítani.

lene mérhetetlenül bosszankodni rajta. 
Talán ilyeneket mégsem kellene csi
nálni.

Annál kevésbbé, mert — egy rókáról 
két bőrt nem lehet lehúzni! — az így 
megrendszabályozott 'hittestvérek kény
telenek lesznek azt az összeget, amit 
az adósróf kisajtol belőlük, a jótékony 
intézményeken „bespórolni”. De talán 
ez is belevág az Egyakarat terveibe: 
így legalább az Ö kegyeitől -függ majd 
teljesen jótékony intézményeinek léte és 
sorsa.

-Egy másik adóval túlságosan megnyo
morított hittestvérünk felszólamlásában 
szemére hányja a pesti htiközségnek: 
miért ez a kegyetlen adósróf, hiszen 2 
év óta dicsekszik a differenciamentesség
gel, sőt múlt évben még az „Egyenlő
ség” „nagyarányú szanlására” is tellett 
a hitközség pénzéből?!

Egy harmadik viszont felpanaszolja, 
hogy a hitközség csak hittandijban 32 
pengőt szed be mindenkitől évenkint, 
holott gyermekkorában, 
tanították a hittant, a 
sem került.

amikor jobban 
harmadrészébe

Glückst-hal 
kasszájából

al-
ez 
és

iMit szól vájjon ehez 
elnök úr, aki a főváros 
idén is nagyobb összeget reklamált 
kapott is a hitoktatási segélyből 
persze (Buda, illetve csak Buda rovására 
(mert Óbuda csendes megállapodásból 
folyólag visszakapja a különbözetit, nem 
is szólva az orthodox -hitközségről,
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amellyel Pest jóban akar maradni: végre 
ha az orthodoxok nem is tanítanak hit
tant az állami és községi iskolában, de 
a hitet tényleg ők terjesztik és a val
lást tényleg ők tartják fenn!) Az alelnök

Dr. Márk Wischnitzer: A világ zsidósága
— Jelen, történet és jövő —

Irta: Dr. Wolf József
Tíz évvel ezelőtt jelent meg Kreppel 

könyve: ..Jnden und Judentum von
heute“. E mű a háború előtti, a háború 
alatti és a világháborút követő évek 
eseményeit foglalja magában. Azóta el
telt tíz esztendő és ez- évtized alatt 
úgy az egyetemes, mint a zsidó történet 
terén nagyobb és jelentősebb események 
történtek, mint azelőtt évtizedek vagy 
évszázadok alatt. Gondoljunk csak az 
1929-i év Palesztinái eseményeire, em
lítsük meg a németországi eseményeket, 
■a hitlerizmus zsidóellenes politikáját, a 
lengyelországi szigorú sechita-tilalmat, 
a kiválóbbnál-kiválóbb férfiak működé
sét, életét, halálát, mint pl. báró Rot- 
schild Edmond, Lord Reading, Silvain 
I.évy. Bialik halálát. Nálunk pedig Sán
dor Pál és a legutóbb elhalt Blau Lajos 
nevét.

Ha azt kérdeznök, hogy tulajdonké
pen mi ez a könyv? Kultúrtörténet, gaz
dasági vagy politikai történet? Akkor 
azt kell felelnünk, hogy mindhárom. 
Alig van a földkerekségen egy' ország., 
amelyben zsidók, több vagy kevesebb 
számban ne laknának. Wischnitzer köny
ve :„Die Juden in dér Welt“, végig 
vezet az összes földrészeken, minden 
egyes országon. Az alfabetikus névsor
ból kiragadjuk a következő címeket: 
Abesszínia. Afganisztán. Albánia. Ausztrá
lia. Besszarábia. Biró-Bidschán (a Bíró és 
Bidschán folyók között) .Chilié, China. 
Dalmatia, Észtország. Fidji szigetek. 
Cyprus, Rhodos. Kréta, Korfu stb. Ér
dekes Szaloniki zsidó lakosainak sorsa. 
Albániában 840 zsidó él. A török zsi
dókkal kapcsolatban megállapítja, hogy 
a XVT. században nem kevesebb, mint 
16 hitközség működött, közöttük Budim, 
ami nem más mint Buda. Ma a török 
zsidóknak a parlamentben egyetlen kép
viselőié van: dr. Abrewaja. a patho- 
log a tanára az istambuii egyetemen.

Az egyik fejezetben a zsidók vándor
lásairól szól, egy másikban a foglalko
zás-kró!. Igv a 15.800.000 zsidó' közül 
38% kereskedő. 36% iparos. 6% sza
bad pályán működő. 4% földműves. 2% 
szolga. 12% állásnélküli.

Minden egyes országnál találunk egy 
rövid történeti áttekintést az orszát 

úr persze akkor ott bölcsen elhallgatta, 
hogy a pesti hitközség érdemes tagjait 
hittandíj címén még külön is megköny- 
nyebbiti minden tanuló után évi 32 pen
gővel ...

zsidó lakosságáról. Így Spanyolország 
zsidóságának történetét szinte dióhéj
ban kapjuk. Filmszerűen peregnek le 
az események: Cliászdáj ibn Saprut, Sá
muel Hanágid. Juda Halévy. Majmuni 
stb. Ma megint élnek zsidók Madrid
ban. Sevillában és máshol. 19.35.-ben a 
luzerni cionista kongresszuson a spanyol 
zsidók egy képviselője már jelen volt. 
A -portugáliai- zsidókról -megtudjuk, hogy 
egy Lengyelországból származó. Sahwarz 
Sámuel nevű zsidó mérnök kezdeménye
zésére és az Alliance és az „Anglo- 
Jewisch-Asseciation" támogatásával meg 
indúlt a -maranoszok zsidó vallásra való 
visszatérítése. A mozgalom élén Artliur 
Carlo de Barros vette át és elsőnek 
tért vissza a zsidó vallásra. 1927-ben 
felépült az első spanyolországi zsina
góga. Neve: „Mekor Chájjim.“

Franciaország következik. Itt is gyor
san vonulnak el szemünk előtt a kima
gasló -események, amelyek közül kiemel
jük: a zsidók emancipációját, a francia 
zsidó szinhedriont, Napóleon szerepét a 
zsidók életében. Majd a francia zsidók 
vallási életének hanyatlása, a damasz
kuszi vérvád, Cremienx szerepe stb. 
Felemlíti a francia közélet zsidó nagy
ságait. A bankárok közül a Rotschijdo- 
kat. a Fouldokat. a Pereirákat. A francia 
zsidó tudósokat, költőket, művészeket: 
Joseph Salvador a történész. Salamon 
Műnk, a nyelvész. Joseph Halévy, az 
orientalista, a két Derenbourg, a két 
Reinach. Theodor és Salamon, a helle
nista és esztétikus, elvonúlnak a francia 
grand-rabbinok: Zadoc Kban. Izrael Lévy.

Ugyanilyen szempontok mellett tár
gyalja Anglia. Olaszország, Hollandia, 
Belgium. Svájc, a Skandináv-államok 
zsidóságának történetét napjainkig. Mit 
ír a német zsidókról? 19.33. követi a 
német zsidók történetét és úgy látszik 
elővigyázatosságból nem akarja tárgyalni 
az utóbbi évek szomorú eseményeinek 
történetét, illetve nem akar még azok 
felett kritikát gyakorolni.

Érdekes a Magyarországról írt fejezet. 
Az újabbkor: magyar zsidó történetből 
kiragadja az 1868—69 évi kongresszust, 
amc’yen 220 tag közül 48 kivonúlt. A 
mai kis Magyarországon van 1.31 ortlio- 

dox, ISO neológ, 37 status quo ante ala
pon működő -hitközség. A kimagasló zsi
dó nevek közül megemlíti Goldziher Ig
nácot, Stein Aurélt. Lőw Imáiméit, Kauf- 
mann Dávidot. Szól a magyar z$idó 
sajtóról. Említi a pestiek világhírű kul
turális intézményeit: a két gimnáziumot, 
a könyvtárt és a múzeumot. Sőt az. Aka
démia Kaufmann-könyvtárát is felemlíti.

Ezek után az utódállamok következ
nek: Jugoszlávia, Románia, Csehszlo
vákia. Érdekes leírást nyújt az elsza
kított területek zsidó életéről, a híres 
jesivákról: Munkács. Ungvár, Beregszász 
és Huszt. Szól a vegyes házasságok
ról. Csehországban a házasságok 60% 
vegyesházasság. Szlovenszkóban keve
sebb. Ruszinszkóban pedig alig fordul 
elő.

Ausztria zsidóságának története követ
kezik. Megtudjuk, hogy már a XI. szá
zadban laktak zsidók Karinthiában, Ti
rolban stb. Beszél a bécsi zsidókról, 
akik közül a XVIII. században kiválnak 
Wcrtheimcr Sámson. Oppenheimer Sá
muel. majd későbben Arnstein. Eshelcsz, 
Hoffmansth-al. Beér, Hoffmann, Franz 
Werfel. Stefan Zweig stb nevét. A wieni 
hitközség az európai hitközségek sorá
ban Varsó és Budapest után a -harmadik 
helyet foglalja el..

A svájci zsidók történetéből megtud
juk. hogy már a XIII. században laktak 
zsidók Baselben, Bernben, Genfben. stb. 
1920-ban számuk mintegy 21.000 volt. 
Davosban a svájci zsidók a többi euró
pai zsidóság támogatásával tartják fenn 
az ..Etánia" tüdőbeteggondozó intézetet.

Ezek után következneka skandináv- 
államok: Norvégia. Dánia. Svédország, 
majd a balti államok: Finnország. Észt
ország. Litvánia. Lettország, majd Len
gyelország. Szovjetoroszország, továbbá 
Ázsia, Afrika, Amerika. Ausztrália szi- 
dóságának ismertetése. Ezekről a későbbi 
számokban fogunk beszélni.

— A VÁC női kézilabdásainak nagy 
sikere. A VÁC, amelynek a magyar ké
zilabda sport megteremtésében olyan 
fontos szerepe volt, ezévben újra szer
vezte női kézilabdacsapatát, mely az 
egész sportév folyamán nagyon szép 
küzdelmekben tűnt ki. A TI. osztályú 
bajnoki mérkőzések győzelmei alapján 
most ez a csapat is az első osztályba 
kerül, ami a lelkes játékosokat és a csa
pat vezetőjét: Bodor György válogatott 
játékost egyaránt dicséri. A VÁC sport
igazgatójának. Diickstein Zoltánnak 30 
éves jubileuma alkalmából a VÁC Ad- 
ler Ernő szakosztályi elnök adományá
ból értékes serleget küldött ki tisztelet
díjul a körmérkőzésen résztvevő női 

kézilabda csapatok számára.
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Dr. Kecskeméti Lipót ,,Ezsajás“-a*)

*) Essaiás. Irta dr. Kecskeméti Lipót 
főrabbi. Kiadta az Oradea-nagyváradi 
hitközség. Nagyvárad. 1935. Budapesten n 
Káldör könyvkiadó  vállalat bizománya. 3 
kötet.

Irta: Dr. Benoschofsky Imre budai főrabbi
Három kötet, csaknem ezer oldal 

Kecskeméti Lipót tollából — a mienknél 
gazdagabb tudományos irodalomnak is 
eseménye lenije. A szerző mégis aggoda
lommal bocsátotta útra a könyvét: olvas
hatnák és nem fogják olvasni. Az okát 
is tudta:... a nem bántó, nem is hangos, 
inkább szótalan tartózkodásnak ...ment
sége, mentegetődzése írásaimnak a tár
gya: hogy a prófétaság ügye, a mai idő
ben, nem nagyon izgatja a lelkeket; csak 
neszét vette a fülem és egyre rág rajta; 
nem magamért, hanem a zsidóságomért 
— alig tudom zsidó lclkekről elhinni de 
vállalnom kell, úgy vagyunk’4... Irigy*  
lésre méltó, nagyszerű tudós és hívő lé
lek, aki ezeket a sorokat röviddel ha
lála előtt leírta — évtizedeket töl
tött a prófétáié könyve fölött bo’dog áhí
tatban és szomorú romlásunk esztendei
ből „csak neszét vette’4, hinni sem akarta 
hogy a zsidó lelkeket ma nem izgatja a 
próféták ügye. Ezért magáért is érdemes 
lett volna a nagyváradi gyülekezetnek 
papja hetvenedik születésnapjára kiadni 
ezt a nagyszabású művet, hogy messziről 
nagy tisztelettel megtudhassuk vagy in
kább újra tudásunkba idézhessük: élt Vá
radon egy tiszta, nagy lélek, egy a szent 
maradékból.

A könyvet magát tudományos szem
pontból az enyémnél hivatottabb toll bí
rálta már a nyilvánosság előtt — én in
kább a vallásos olvasmányt kereső exo- 
térikus szempontjából nézem. Ilyen né
zetből is megmutatta már a nagyközön
ségnek egy kitűnő Ezsajás-értő, de éppen 
ebből a szempontból annyi a mondani
való hogy maradt nekem is, jut még 
másnak is. Olyan szegény a mi irodal
munk müveit zsidónak való vallásos ol
vasmányban, hogy nagyobb ínségünk 
csak az ilyen könyvek iránt érdeklődő 
olvasókban van. ,Tudás hijján elvész a2 
én népem’4 — ez a csendesség, a mi szel
lemi életünké, már Verescsagin ecsetjére 
kívánkozik. — Persze, egyik szegénység 
a másikat mozdítja el,ő minden megfelelő, 
jó könyv viszont olvasókat teremt. Ezért 
kell ezerszer meggondolni nagy szegény
ségünkben npnden papíroslap. minden 
szemernyi nyomdafesték okos felhaszná
lását. Ezért kell százszor megbírálni min
den nyomtatott sort. Mint ahogy óvato
san mérlegelik háborús ínségben hová 

jut minden karaj kenyér, úgy kell meg
gondolni : tékozlásra ne jusson az éltető 
betű.

Azt elöljáróban1 is megmondhatom, 
aki kinyitja Kecskeméti Lipót „Ezsajás“- 
át*),  az nyomban érzi: nitmen adcst 
nem mindennapi szellemmel került érint
kezésbe.

De hamarosan megérzi a könyv hősé
nek, Ezsajás prófétának, emberfeletti 
méreteit is.

,,Az igazi... mégis csak az volt ami
kor Ezsajás a maga élő szavával adta 
tudtára mindeneknek — királynak és 
népnek, papoknak és katonáknak prófé
táknak és nagyuraknak, politikusoknak 
és a közéletben keveset kérdezett töme
geknek — hogy mit akar Adonáj, mit ki - 
ván, mit tervez. És a gondolatokat hang 
vitte tova, amely arra való volt, hogy 
változatlanul, jelentésének ,a teljességé
ben, minden ízek és színek parányáig adja 
világgá az istenit: azt a kettős ihletből, 
a prófétaiból meg a költőiből való szépet.

Minderről persze semmi feljegyzés... 
így van, mert így kellett lennie: máskép 
sok más nem lett vo’na úgy, ahogy volt. 
Csak vele tudjuk megérteni az Ezsajás 
prófétáskodását kisért külső nagyszerűsé
geket, ahogy oly kor’átlan ura tudott 
lenni a fórumnak: miniszterre rá szól, és 
a király kegyeltjének elá'l a szava; ellen
zékének a nagyjai lázadoznak, morognak 
és elnémulnak, ahogy lecsap rájuk az ő 
felsőbbségcs csitt-szava...; az ostromlott 
fővárosban mindennap, több helyen is tü
relmetlenkedő. lázas, forradami csoporto
sulások, a kétségbeesett híveké, hogy mi 
lesz, meg a mindent jobban tudóké, hogy 
amúgy kellett volna — és Ezsajás itt, 
Ezsajás ott, és szavára bizakodóbbá fe
szül a csüggetegség, és megj uháznak a 
vakmerőségek.’*

Nekilendül a képzelet cgy-két adatból 
embert, sorsot, életformát ábrázolni. „így 
volt, mert így kellett lennie’4 — látjuk 
Ezsajást jómódban, önkéntes egyszerű
ségben, jcruzsálemi házában, meghitt ta
nítványai közt s az alázatosak tágabb 
gyülekezetében „az első Erkölcsi Szabad 

Dr. Frenkel Berriát vallástanár zsidó nevelőintézete
VI., Aréna-út 84. Telefon: 28-8-43.

Internátus a városligeti villanegyedben, minden iskolatípus közelében, fiúknak 
és leányoknak.

Gyermek és diáküdülő Tahin, a Pilis tövében, a Duna mentén.
Leánytovábbképző 14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú 

■ tanfolyamok.

Egyetem' katedráján.’4 Látjuk családi 
körben, meleg meghittségben a „próféta- 
néval* 4 serdülő fiát is halljuk: apja költe
ményeit szavalja. Elkísérjük a fórúmra, 
ismerjük már szálas a’akját, hangja ércét 
szeme tiizét. ,,Igy volt, mert igy kellett 
lennie.4*

„Művész-lélek: látó és alkotó... Ahogy 
Ezsajás prófé.táskodása végiglen a szép
nek e sugarasságában jelentkezik káp
rázatos-ragyogóban: eltűnődhetik rajta a 
bírálat, leié elsőül az egyéniségű, a pró- 
fétáé-c, aki költő is volt; a költőé-e, aki 
épen prófétává lett? És úgy is vagyunk 
vele, hogy mintha a prófétainak abban 
a legteljesebb teljességében is, mintha 
azon a végtelenen is túlra tudna a másik, 
a költői —, ha nem is több az, csak a szé
leket szegélyező fényszóródás.4’

Látjuk a. példáit is ennek a prófétáin 
is túlsugárzó költői szépnek ahogy'’ az 
egy-egy erkölcsi, teológiai, vagy történet
filozófiai elvet vivő fordulatok az elvont 
dogmákat is művészi formába fogják: 
„...üdv az igazaknak bizony boldogok, 
mert cselekedeteik gyümölcsét fogják 
enni; jaj az istentelennek, összeroppan 
a rosszban, mert kezének a viszonzása 
jut ki neki4’... ,Az Adonáj nak bűnös 
meg nem értését követő bűnhőc'ésről nem 
a teológus beszél, hanem a költő, hogy a 
megbántott szentség, a megsértett sért
hetetlenség maga áll bosszút magáért: 
kővé lesz, amin elvágódnak, sziklává, 
aminek nekibotlanak — tőrré meg hu
rokká — hogy tömérdeken megbotlanak 
bennük, elesnek és összezúzzák magukat, 
fölakadnak és belévesznck.’4 A történe
lem Isten akaratának megmásíthatatlan 
érvényesülése — ezt a próíéta-kö’tö így 
mondja: „...ez a határozat van határo
zatban az egész földre, és ez a kéz az 
amely kinyújtva mind a nemzetekre — 
mert. ha a Seregek Adonája határozott, 
ki fogja azt meghiúsítani? és ha az ö 
keze kinyújtva, ki fogja azt visszahaj
lítani ?’4

Most azután a szerző mérőónja egyre 
mélyebben kutat: Ezsajás eszméit, elveit 
tapintja ki. A legfőbb mindeneket ma-
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gába foglaló elv: a szentség. „Persze, 
maga ez a fogalom ezernyi életű, ahogy 
benne nem mindennapi erő meg érzés 
kezdve az istenin, a legfőbb hatalmin és 
legfőbb erkölcsin, le a démoniig, ,a maga 
pusztító, kiszámíthatatlan félelmetességé- 
vel... — az azután természetes hogy 
Ezsajás nem hagyta mc.g a képzetet a 
maga ősi naturizmusában; rendszerében 
a legtisztább erkölcsi princípium a szent
ség... Ezsajás látásában a szentség senki 
másban, semmi másban nincs meg, csak 
Adonáj bán.

Ahogy aztán Adonáj szentsége az ab
szolút erkölcsi tökéletesség és a termé
szetnek meg az embernek és .az emberi
ségnek éltét vivő mindenhatóság; vagy... 
ahogy Adonáj szentsége a mindenkinek 
fölötte való és minden. a gondolkozásuk
ért felelős lényeket a maga megértésébe 
és elismerésébe követelő hatalmi fönség: 
szinte magától adódó valami volt Ezsajás 
prófétáskodásának három leglényegesebb 
eleme, amit az Egyisten és az em
ber, az Egyisten és az emberiség 
viszonyáról tanított: amiben ő a vallásos
ságot látta. Ennek az elemei pedig: az 
igazságosság, az alázatosság és az erkölcsi 
hit.4’ Ezen az elven, ezeken az eszméken 
irányozódva fejti ki a szerző Ezsajás 
gonlolatvilágát: Isten a természet s a 
történet ura, a világtörténet Isten terv
szerű akarata. A szentség előtt az em
bert csak az alázat illeti meg. A politika 
tengelye is az Isten előtt való alázat és 
a hit legyen. Csak a szentség elve kor
mányozhatja az igaz társadalmat, ez 
szabja meg a méltó istentisztélét lénye
gét is. A szent maradék, az igaz Izrael, 
a Messiás a messiási idők eszménye mind 
erre a nagyszerű fonalra fűződik.

így látja Kecskeméti a próféta egyé
niségét. költőiségét, eszmevilágát. Ha 
már most magát a háromkötetes nagy 
művet mint könyvet vesszük szemügyre, 
látnunk kell, ez a mű voltaképen három 
műnek az egybeolvadása. Anyagából, 
szerezőjének tudásából és tehetségéből 
telt volna mind a háromra: egy Ezsajás- 
forditásra és féüg-meddig népszerű kom
mentárra. egy tudományos, szövegkritikai 
műre és egy Ezsajás-regényre, a ma di
vatos történeti regény java formátu
mában* — mind a háromra szükség volna, 
a va’lásos olvasmányok irodalmának, kü
lönösen az elsőre: a harmadik is áldásos 
volna, sokan olvasnák, sokan tanulnának 
belől és épülnének rajta.

A szerző nagyon jól tudja, könyve 
népszerűségének legfőbb akadálya, hogy*  
ez a multiplicitás együtt van, egy könyv
ben. Nem a stílus tömörség- a legfőbb 
baj, — mondja—de ezt emlegetik. (Én 
nem is tömörnek hanem keménynek. 

sziklásnak, szaggatott darabosnak, kiha- 
gyásosnak, drámai-cselekvő, igei szemlé- 
letességü stílusnak nevezném.) Ennek a 
sti’usnak, távol ugyan minden könnyed
ségtől, megvan az egyéni varázsa. Hanem 
az a sokféleség együtt: fájdalom, kevés 
olvasóban lesz akkora kitartás és 
munkakedv, hogy' végigtanulja.

,,Olvashatnák és nem fogják olvasni47 
— lehet, hogy valóra válik az aggodalom, 
nagy kárára szellemi életünknek. Romlá
sunk mély; de szép és fönséges dolog 
hogy vannak még alázatos és tiszta lel
kek, akik egy életet áldoznak eszméknek 
és könyveknek, akkor is, ha nagyon bi
zonytalanok mindenfajta földi megjutal
maz tatásban. Ismétlem, ha semmi más 
nem volna ez a hatalmas könyv, csak 
bizonyság Kecskeméti Lipót a szent ma
radék mellett, akkor sem esett hiába az 
évtizedek nagyszerű munkája.

Kecskeméti Lipót beszél...
Mintha most is látnám: csonka mutató

ujját magasra emelve, gondolataiba el
merülve áll a szószéken. Még nem szól, 
mert tudja, hogy a bizony sokszor meg 
nem értett héber imák lemorzsolásában 
elfáradt híveinek időt kell adni, az ál
tala elmondandó mély gondolatok befo
gadására és megértésére.

Rendesen hosszabb héber idézettel 
kezdte beszédét és több irányból jövő 
gondolatmenettel folytatta, amelyeket 
végül egy tömör egésszé fűzött össze. 
Kemény szavakkal ostorozta a bűnt, de 
a szeretet melegsége áradt ajkáról, ha 
az erény útjait protezsálta. Órákig el
tudott volna érdekfeszítően beszélni, de 
mindig vigyázott, hogy ki ne fárassza 
hallgatói figyelmét és összegezve az el
mondottakat. befejezte beszédét.

Istentisztelet után tógáját levetve a 
polgárember szerénységével érdeklődött 
minden iránt és foglalkozott a hétköz
napi gondok mindenikével. lelkét meg
osztotta a hazaszeretet és emberszere
tet között. Soha nem kért a maga ré
szére. de szegényei számára, kiknek ba
jait személyesen ismerte, mindig volt 
iélretett pénze — csak ő tudta, honnan 
szerezte. Anyanyelvéhez való ragaszko
dása annyira közismert, hogy arról bűn 
beszélni s gerincességét igazolja a ju
bileuma alkalmából elhangzott nyilatko
zata: ..Meg akartam tanúin: az állam 
nyelvét, de a gyűlölet kiverte kezemből 
a könyvet."

Mindenható Uram! Szolgád bevégezte 
küldetését. Az emberszeretettől átitatott 
beszédes ajka nem szól többé, az ő 
mélységes sötét szeme örökre lezáródott. 
Szíve, amely oly melegen érzett minden 

embertársa baja iránt, megszűnt dobogni. 
Nem bírta elviselni a körülötte végbe
ment fátumszerű változást és a halálos 
sebet, amely egyetlen leányának tragikus 
elhunytával érte. Bensejében már akkor 
megszakadt egy húr. Azóta fáradtan, be
tegen, vérző szívvel végezte szent kö
telességét.

Most megtért Hozzád. Engedd, hogy 
megtört szíve Margitkájánál megnyu
godva őrködjék az ö határtalan ember
szeretettől és az ö Istentől elhivatott 
vigasztalásától is megfosztott szenvedő 
testvérei fölött....

Fried Ignácz.

Zsidó Történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

Miért tört ki Bar- 
Kochba háborúja ?

(Talmud Babli, Gíttin 55. b. alapján)
Bcthár elpusztítására egy kocsirúd 

adott alkalmat. Ugyanis az volt itt a 
szokás, hogy fiu-születés alkalmával 
cédrusfa csemetét, leány születés alkal
mából pedig mandulafenyőt ültettek a 
földbe. Ha megházasodtak, akkor kivág
ták a megnövekedett fákat és ebből ké
szítették az esküvői baldachin tartó
oszlopait.

Egy szép verőfényes napon kikocsi- 
kázott a király leánya, és egy ilyen 
fákkal ültetett területre ért, ahol sze
rencsétlenségére eltörött a kocsijának 
rúdja. A szolgák csakhamar kivágtak itt 
egy szép sudár cédrusfát és hamarosan 
kifaragták a kocsirudat.

Az illetékesek és azok hozzátartozói 
semmiképen sem akarták ezt az erő
szakos cselekedetet eltűrni. Nekiestek 
a királyi szolgáknak és elvették tőlük a 
kivágott fát.

Hamarosan megjelentették az esetet 
a királynak és hozzáfűzték, hogy ez lá
zadás a király és családja ellen.

A király nagy sereggel vonult e szé
gyent megboszulni. Lángoló haragjában 
seregével elpusztított, lerombolt mindent.

18000 harcos bevonult Bethárba és ott 
férfit, asszonyt, gyermeket kímélet nél
kül halomszámra öltek, úgy. hogy vérük 
a messze eső tengertől hatalmas folyam
ban folyt le.

A nagy R. Eliézer így mondja el: Két 
ellenkező irányból folyó patak a Jadá- 
iim síkságon vérrel teltek meg. ezek 
cgyharmadát képezte csak a víz. Úgy 
mondják, hogy hét éven keresztül a 
környező földeket nem kellett táplálni, 
mert a talajba behatolt zsidó vér pótolta 
gazdagon a föld táplálékát.
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Hittanvízsgán voltam ...
— Levél a szerkesztőhöz —

Tisztelt Szerkesztő Uram!
A kisfiam az idén került először kö

zépiskolába és az első gimnáziumi hit
tanvizsgájára elmentem feleségemmel 
együtt, mert látni és hallani akartuk a 
vizsgát.

Bár ne mentünk volna! Egy illúzió
val gazdagabbak maradtunk volna. Mi 
naiv lelkek azt hittük, ez a vizsga va
lami ünnepélyes aktus (így emlékezem 
diákkoromból), ahol a gyermekek is, a 
szülők is fölemelő érzésekkel távoznak.

Nem tudom, a hitközség miért nem 
küld a legjobb tanulóknak legalább ju
talomkönyvet? (Én az első 10 koronás 
arany jutalmat az elnöktől kaptam, igaz 
az a zsebéből adta, de kaptunk szép 
iutalomkönvveket is.) Ez egyszersmind 
jó alkalom volna a zsidó írók pártfo
gására is, legalább nekik is volna — 
egy könyvnapjuk.

Elvártam volna, hogy az elnök a mai

Es leborultak a saját nagyságuk előtt...
— Beszélgetés —

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

— A közgyűlésen nem voltam, de az 
évi jelentést olvastam, gondosan, teljes 
egészében. Mondhatom, kedves d'rektor 
uram, nem tudok hová lenni a nagy 
csodálkozástól.

— Nna, csakhogy végre már maga is 
megtért és végre beismeri, hogy itt egy 
olyan hatalmas tevékenységgel, egy 
olyan emberfeletti munkával állunk 
szemben, amelyet valóban csodálat és 
hódolat illet meg, nem pedig bírálat.

— Pardon, kedves direktor uram, té
vedés! Én tele vagyok csodálattal, de 
nem hódolattal. Az én csodálákozásom 
éppen annak a hallatlan önhódolatnak 
szól, amellyel a jelentés alkotói, sugal
mazni és megírói egyaránt, önmaguk 
nagysága előtt leborulnak, annak az el
vakult kritikátlanságnak, amellyel a „ne
sze semmi fogd meg jól" — produkciókat 
nagyszabású alkotásokká kendőzik és 
annak a határtalan vakmerőségnek, 
amellyel eredményt és sikert tudnak em
legetni ott, ahol a tehetetlenség, konccp- 
ciónélkiiliség és iniciativa-híány ököllel 
kitapinthatóan jelentkezik még a nem
beavatottak előtt is. Nem beszélek most 
a financiákról. Erről is sokat lehetne 
ugyan mondani és a deficitmentesség 
legendáját sem volna nehéz a realitás 
világában szétoszlatni, de most csak a 

nehéz időkben a kis diákhoz (no meg 
a szülőkhöz is) beszédet intéz, amely
ben kiemeli, hogy a „hittan" az nem 
„tantárgy", hanem őseink sok-sok szen
vedéssel fizetett törhetetlen hite, meg
győződése, amelyhez mennél jobban ül
dözik, annál jobban kell ragaszkodni.

Azonban mindebből semmi sem történt 
és itt ugyan hiába kérdezte volna a kis 
nebuló: „Má nistanú?‘‘ — miben külön
bözik a vizsga minden más órától? 
Semmiben! Megöl mindent a sivárság, 
az egyhangúság, az unalom! Tanár és 
tanítvány egyaránt várja a megváltó 
csengetést és azután szó nélkül széled 
el a pásztor és a nyáj.

Ez a hittanvizsga a „hitvédelmi” éra 
alatt, ilyen „ünnepélyes", pedig azt hi
szem. a jövő nemzedék zsidó nevelése 
van olyan fontos, mint egy — válasz
tás. Tisztelettel:

egy tanár.

Jelentés erkölcsi tartalmát nézem és szá
nalmas vergődésnek kell mondanom azt 
a módot, ahogyan a már néhányszor 
feltálalt, a különböző üléseken és gyű
léseken előadott ..érdemeket”, „sikere
ket" és nem kisebb elánnal a „táma
dásokat" is itt újra felvonultatja. Való
ságos kérődzés, amit e téren produkál
nak! Elvégre a Pesti Izr. Hitközség be
számolójában talán mégis az erkölcsi 
jellegű és jelentőségű eredmények vol
nának a fontosabbak, még a financiáli
soknál is fontosabbak, és mi az, amiről 
e téren be tudnak számolni?!

— No, hallja kérem, ezt csak az elfo
gultság mondatja. Hát lehet tagadni, 
hogy itt komoly eredmények voltak?!

— Hát lássuk csak ezeket a komoly

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
A B B A Z I A
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban!
Prospektust küldünk I 
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eredményeket! Mennyit szavaltak pl. a 
vallásápolásról, a hitélet mélyítéséről! 
Évek óta egyebet sem hallottunk, mint 
hogy mi mindent csináltak, mennyi fá
radságot és pénzt áldoztak a hitélet el
mélyítésére, megszervezték a templomi 
körzeteket, alkalmaztak uj rabbititkáro
kat, rendeztek kulturdélutánokat stb. stb. 
és íme maguknak kell beismerniök, hogy 
a kitérés száma az utolsó évben meg
duplázódott. Ez siker? Ez csak a „hit
élet mélyítésének" a csődje! Vagy ott 
van a felekezet legsúlyosabb két létkér
dése: a zsidó ifjúság elhelyezkedésének 
problémája és ezzel összefüggően a zsi
dóságnak az ország más felekezetű pol
gáraival szemben való intézményes hát- 
térbeszoritása. Mit értek el? Semmit! 
Sőt a helyzet még súlyosabb lett. A 
numerus clausus intézménye kiszélese
dett. Már nemcsak a főiskolákon van 
meg, hanem más területekre is átvitték. 
Köztisztviselői állásokban zsidó nem kap 
alkalmazást! Még csak a statisztikai 
arányszámban sem! Egyáltalán nem! 
Maga a jelentés ismeri be, hogy a ma- 
gáalkalmazások terén is súlyosbodott 
a helyzet. A zsidó fiatalság a fölülről 
való beavatkozások révén ezekről a he
lyekről is kiszorúl. A nagy, a hatalmas 
zsidó vezérkar még csak azt sem tudta 
elérni, hogy a sajátmaga bűvkörébe tö
mörített zsidó nagy vállalkozók meg 
tudták volna védeni a zsidó ifjúság ér
dekeit. Nagyra van a jelentés a zsidó
ság egyenjogúságának, polgári jogai tel
jességének védelmében, a zsidóságot ag
godalommal eltöltő nyugtalanító „jelen
ségek" miatt „legiiletékesebb" helyen 
tett „előterjeeztéseivel". Mi az ered
mény? Erről még a jelentés is szeré
nyen hallgat. Az ifjúságot nem tudják 
ugyan elhelyezni, de az ifjúsági egyesü
leteket egy keretbe szervezték. Kenyér 
helyett kaptak egy szervezeti szabály
zatot. Állások helyett összeíró irodát. És 
ezt nem szégyellik bevallani, sőt még 
ezt „eredménynek" képesek beállítani. 
Hát mit hisznek ők a pesti zsidóságról? 
Hogy így lehet félrevezetni, így lehet 
port hinteni a szemébe?!

— A pesti zsidóság mégis bízik ben
nünk. mert jól tudja, hogy többet, mint 
amit ők elértek, nem lehet elérni és 
mások sem tudnának elérni.

— Nos. hát igen, ezzel a bizalommal 
is játszik a jelentés. Nem röstellik azt 
a nyilvánvaló valótlanságot ünnepélyes 
formában hangoztatni, hogy a közelmúlt
ban lezajlott ősválasztáson a „közakarat 
formában és lényegben egyaránt méltó
képen nyilatkozott meg" és hogy „az új 
képviselőtestület... a bizalom egyhangú 
megnyilatkozásából foglalhatta el helyét.” 
Hát szabad egy erkölcsi testület jelen-
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lésében ilyet állítani, amikor köztudo
mású. hogy a pesti adófizető zsidó pol
gársásnak még egyötöde sem bír vá
lasztójoggal és ennek az egyötödnek is 
alig egy ötödrésze szavazott le. pedig 
óriási hűhóval, óriási költséggel, óriási 
tamtammal és presszóival igyekeztek 
az urnához terelni, akit csak leheett? 
Így néz ki „a bizalom egyhangú meg
nyilatkozása." amikor kb. 80.1)00 szava
zóból leszavaz 3 és félezer? Ez épúgy 
nevezhető közbizalomnak, mint ahogy 
..az egész ország zsidóságának érdekét," 
az összes hitközségek egyértelmű aka
ratát és ,,a statútumok jóváhagyására 
áhítozó közakaratot" jelenti a fiihreri 
elgondolás, amelyet a maga képére te
remtett kongresszuson keresztülhajszolt, 
elfojtva minden kritikát és ellenvéle
ményt.

— Hiszen csak legyen meg a statú
tumok jóváhagyása, majd meglátja, hogy 
azokban valóban az egész zsidóság köz
akarata jut kifejezésre. Csak a budai 
ostromlóknak kellene belátással és a 
többséggel szemben respektussal lenniök.

— Jó ötletei vannak, direktor úr. de 
én ennél még jobbat is tudok. Nem gon
dolja, hogy’ még jobb volna, ha Buda 
egyszerűen kérné, hogy elnyelethesse 
magát Pesttől. Akkor legalább megszűn
nének Pestnek a folytonos sirámai Buda 
ellenállása és ellenakciója miatt. Hát 
valóban ez egy kicsit sok! A Szcillák 
és Kharabdiszek veszélyeit még Buda 
is tetézi. Ahelyett, hogy a Cháriszokat, 
Gráciákat és Fülliszeket szólaltatná 
meg a kancellária csicsergő poétájának 
méla lantján, az a konok Buda petíció
nál. memoranudmokat gyárt és szemé
lyesen eljár. Mert tudni kell, hogy aki 
Buda érdekeiért harcol, az partikuláris 
érdekeket képvisel, de aki Pest érdekei 
miatt akar egy más hitközség ősi jo
gaiba belegázolni, az nem partikuláris, 
hanem közérdekért száll síkra. Hát ez 
a maguk igazsága! Sok múlik a beállí
táson. elismerem, de még sem lehet igaz
nak beállítani azt. ami nem az.

— Hát ez meg mire céloz?
— Első sorban a budai ügyre, de 

egyébre is. Azt mondja pl. a jelentés: 
..Örvendetes tényként kell beszámolnunk 
arról, hogy a királyi bíróságok alkotmá
nyos törvénytiszteletükkel minden eset
ben. amikor hozzájuk fordultunk, meg- 
védték felekezetűnk autonómiáját és fe
lekezeti bíróságaink hatáskörét." De el
felejti megmondani azt. hogy’ volt eset, 
amikor a kir. bíróságnak ezt a védelmet 
épen a Pesti Izr. Hitközség kancelláriá
jának és führeri akarattúltengésének il
letéktelen hatáskör-kiterjesztő tenden
ciái ellen kellett alkalmazni, amikor meg 

kellett óvnia a felekezeti bíróságot az 
llctékcsségi határátlépéstől, amelyre az 
Egyakarat szívesen influálta volna. Itt 
van pl. a nyugdíjas hitoktatóknak ille
tékességi pere, amelyet a Kúrián a hit
község ellen megnyert és amelyet máris 
újabb perek követnek. Azóta már ismét 
két hasonló perben lett vesztes a hit
község. Mellékesen jegyzem meg, hogy 
csak c három esetben perköltségekben is 
több ezer pengőre Ítélték a hitközséget 
a megítélt érdemi követeléseken felül. 
Hogy hová fog a hitközség szempont
iából anyagilag vezetni az eddigi példák 
nyomán most meginduló, perek áradata 
arról nem is beszélek, de hogy mit je
lent erkölcsi szempontból, ha egy hit
községet egyre-másra kénytelenek sze
gény nyugdíjasai perelni és ha ezekben 
a perekben sorra vesztes lesz: arról 
meg felesleges beszélni. így’ igaz a je
lentésnek az a passzusa, amelyben a fe
lekezeti bíróságoknak a kir. bíróságok
tól való igazolására hivatkozik. De így 
igaz a jelentésnek számos más passzusa 
is. Csak le kell a jelentést fordítani az 
igazság nyelvére.

SBECTATOR.

KÜLFÖLDRŐL
— Zsidó frontharcosok világkongresz- 

szusa, Wienből jelentik: Amerika. Auszt
rália. Belgium. Bulgária. Anglia, Egyip
tom. Franciaország. Lettország, Litvánia. 
Lengyelország. Magyarország. Csehor
szág és Délafrika küldötteinek részvé
telével nyílt meg szombaton a zsidó 
frontharcosok II. világkongresszusa. 
Templomi istentisztelet vezette be az 
ünnepségeket, dr. Taglicht főrabbi kö
szöntötte a kongresszus tagjait. Vasár
nap az osztrák hősök emlékénél tiszte
legtek.

— Az új törökországi főrabbi. Istam- 
bulból jelentik: Az elhunyt Chaim Bad- 
jerano helyébe a Párizsban élő Ventoura 
professzort hívták meg Törökország 
főrabbijának.

— A párisi főrabbi a zsidó felebaráti 
szeretetröl. Párisból jelentik nekünk, 
hogy a „Tüzkereszt" nevű jobboldali 
szervezet a párisi hitközség elöljárósá
gának engedélyével az elesett zsidó val- 
lású francia katonák emlékére rendezett 
istentiszteleten felvonult a rue de la 
Victoire-i templomba, ahol az elöljáróság 
élén Rotschiid Róbert báró fogadta őket. 
Káplán párisi főrabbi, aki maga is részt 
vett és megsebesült a világháborúban, 
hatalmas szónoki hévvel fejtette ki. hogy 
a zsidóság hirdette először a felebaráti 
szeretetet. a többi vallások megbecsülé
sét és a Messiás eljövetelét. Istentiszte

let után a templom lépcsőjén verekedés 
támadt jobb- és baloldaliak között. A tár
gyilagosainak helytelenítették, hogy’ a 
templomot politikai célokra használják 
fel.

— A lengyel küliigyinnisztérium új 
követségi tanácsosa. Varsóból jelentik: 
A párisi lengyel követség első tanácsosa, 
Altatóié Milstein meghatalmazott minisz
tert berendelték közpnoti szolgálattételre 
a lengyel külügyminisztériumba. Milstein 
zsidó, a párisi Rótscliild báró veje.

— A volt olasz közlekedési miniszter 
halála. Rómából jelentik: Ugó Ancona 
szenátor, aki a világháború alatt olasz 
közlekedési miniszter volt és régi, tekin
télyes ferrarai zsidó család sarja volt. 63 
éves korában elhunyt.

— Spiroza-utca helyett Nftzsche-utca 
Hannoverből jelentik: Az ottani Spinóza- 
utca nevét Nietzsche-utcára változtatták. 
Riistringenben a Heine utcának Ruseler- 
Strasse. a Heine- iskolának Ruseler-is- 
kola lett a neve.

— Július Brodnitz halála. Berlinböi 
jelentik: Dr. Július Brodnitz igazságügyi 
tanácsos, a német Zentral Vérein első 
elnöke június 17-én autóbalesetnél szen
vedett agyrázkódás következtében 70 
éves korában elhunyt.

— Öngyilkosságba kergették, mert 
részt vegy kitért zsidó temetésén. Ber
lini illírek alapián közli a ..Pariser Tages- 
zeitung": Schfeier tanárt, a berlini Kaisc- 
rin Auguszta-Krankenhaus vezetőjét, jú
nius 1-én felfüggesztették állásából, mert 
résztvett egy kitért zsidónak. Heymann 
tanárnak temetésén. Sohleier öngyilkos
ságot követett 'el.

— Német tisztviselő csak árja nőt 
vehet feleségül. Berlinből jelentik: A 
birodalmi postaminiszter ismételten fi
gyelmeztette a tsztviselöi kart, hogy’ 
minden tisztviselő nősülés előtt bizonyí
tani köteles, hogy menyasszonya árja 
származású. Aki ez ellen vét, elbocsát
ják állásából.

— Tanári kinevezések a jeruzsáleini 
héber egyetemen. Jeruzsálemből jelentik: 
Bodeiíheimcr Frigyes, az egyetem ta
nára az entonológia tanszékét vette át. 
Dr. Farkas L. magántanárt a kémia ren
des tanárává, dr. M. Weizmannt az or
ganikus kémia magántanárává nevezték 
ki. dr. Krauss Istvánt pedig megbízták 
psychológiai kutató munkálatokkal.

— A francia kormány zsidó tagjai. 
Párizsi jelentések szerint az új francia 
kormánynak Léon Blum miniszterelnökön 
kívül még Brunschvig asszony, a neve
lésügy alállamtitkára, valamint Julcs 
Mocli, a miniszterelnökség vezértitkára 
zsidó vallásúak. Jean Zay közoktatás
ügyi miniszter szintén zsidó származású.
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HÍREK

Julius 1, szerda — Támuz 11, — julius 2, 
csütörtök — Támuz 12, — julius 3, pén
tek — Támuz 13 (újholdszent-ut, időpont, 
szombat bejöv : 7.45), — julius 4, szombat
— Támuz 14 (Heti szakasz : Bólok, haftóra: 
Vájhi söérisz Jákob, Micha 5 f, 6—6 f, 8 v.,
6. Perek, szombat Eimen : 8.30), — julius 5, 
vasárnap — Támuz 15, — julius 6, hétfő
— Támuz 16, — julius 7, kedd — Támuz 
17 (böjtnap, tökufo), — julius 8, szerda — 
Támuz 18, — julius 9, csütörtök — Támuz 
19, — julius 10, péntek — Támuz 20 (szom
bat bejöv: 7.42), — julius 11, szombat — 
Támuz 21 (Heti szakasz : Pinchosz, haftóra : 
Divré Jirmijohu, Jerem. 1 f., 1—2 f. 3 v.,
1. Perek, szombat kimen : 8.27), — julius 
12, vasárnap — Támuz 22, — julius 13, 
hétfő — Támuz 23, — julius 14, kedd — 
Támuz 24.

— Olvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy 
az. esedékes előfizetési díjakat szives- 
kdjenek mieőbb eljuttatni a „Zsidó Élet'*  
kiadóhivatalához (Vili., Mátyás tér 17.)

— Tisztújítás a Statusquo-Szövetség- 
ben. A Magyarországi Statusquo-Ante 
.Izr. Hitközségek Országos Szövetsége 
iún. 8-án Debrecenben tartott nagygyű
lése Ungár Jenő vezérigazgatót, a deb
receni hitközség elnökét választotta meg 
a Szövetség világi elnökévé. Dr. Fejér 
Ferenc lelépő elnököt tiszteletbeli el
nökké választották. Egyházi elnökké 
újból dr. Bernstein Béla nyíregyházi fő
rabbit. társelnökké Fcigl L. H. gyöngyösi 
főrabbit, alclnökké dr. Schlesinger Sá
muel debreceni főrabbit, előadóvá dr. 
Jakab Jenő gyöngyösi rabbit (új) vá
lasztották. Világi társelnök újból Bodor 
Zsigmőnd. a nyíregyházi hitközség el
nöke, alelnöke dr. Grósz József, az egri 
izr. hitközség elnöke (új), előadó dr. 
Vajda Ármin gyöngyösi ügyvéd lett. A 
Szövetségi Tanács tagjaiul a hivatalos 
listán megnevezetteket választották meg.

— A XXII. izr. községkerület június 
TI-én tartotta közgyűlését Szegeden. A 
közgyűlés részvéttel emlékezett meg dr. 
Kecskeméti Lipót váradi főrabbi halálá
ról. akinek emlékét jegyzőkönyvében 
örökítette meg. Az évi jelentéshez dr. 
Herzog Henrik és dr. Silberfeld Jakab 
szóltak, majd tudomásul vették a pénz
tári jelentést. A községkerületi bíróság 
elnökeivé dr. Biedl Samut és dr. László 
Adolfot, (helyetteseikké dr. Herzog Hen
riket és dr. MíiHcr Jenőt, a kerület tan
felügyelőjévé dr. Kecskeméti Ármin 
makói főrabbit, helyetteseivé dr. Adler 
Ignácz gyulai főrabbit, dr. Frankéi Jenő 
szegedi rabbit és Szilágyi Sándor békés

csabai tanárt választották meg. A köz
gyűlés dr. Durchschlag István battonyai 
főrabbinak az eredményesebb hitoktatást 
és dr. Frankéi Jenő szegedi rabbinak az 
ifjúság jövőjének biztosítása érdekében 
benyújtott határozati javaslatát is elfo
gadta.

— A pesti izr. hitközség közgyűlése. 
A pesti hitközség jun. 21-én délelőtt tar
totta félévi közgyűlését Steril Samu el
nöklésével. aki megnyitójában kegyelet
tel emlékezett meg Vázsonyi Vilmosról, 
halálának tízéves évfordulója alkalmából 
és Sándor Pálról, aki a legutóbbi köz
gyűlés óta távozott az élők sorából. El- 
parentálta a hitközség többi nagy halott
ját is: Székely Ferenc volt hitk. elnököt, 
Bleyer Mór ezredest, dr. Kecskeméti 
Lipótot és a zsidóság nagy barátját: dr. 
Berzeviczy Aibcrtet. Köszöntötte Wert- 
heimer Adolfot az Orsz. Rabbiszeminá
rium vezérlő bizottságának elnökévé és 
báró Hatvány Bertalant az Orsz. Izr. 
Patronázs Egyesület elnökévé történt 
megválasztása alkalmából Dr. Fábián 
Béla orsz. képviselő a zsidó közélet 
zsidóellenes jelenségeit ismertette. Dr 
Boda Ernő, dr. Burger Dénes, Just Emil, 
dr. Kiár Zoltán, Mezőfi Vilmos, dr. Mik
lós Gyula és dr. Várkonyi Kálmán fel
szólalása után elfogadták a félévi jelen
tést és a zárszámadást. A választmány 
új tagjaiul Steiner Marcelt és dr. Vajda 
Vilmost választották meg.

— A Rabbiszeminárium új elnöke. 
Az Orsz. Rabbiszeminárium vezérlöbi- 
zottságának elnöki székében Székely 
Ferenc utóda Wertheimer Adolf igazgató, 
az IMIT és a Magyar Zsidó Múzeum 
Egyesület nagyérdemű elnöke lett. A fő
városi zsidóság körében általános meg
elégedést keltett, hogy a Rabbiképző 
élére olyan egyéniség került, aki nem
csak köztiszteletet kiérdemelt felekezeti 
múltjával, hanem a vallási tradíciókhoz 
való ragaszkodásával is bizalomra tart
hat igényt új pozíciójában.

— Biharmegye gyásza. Biharvár- 
megve jun. 17-én tartott közgyűlésén 
dr. Szilágyi Lajos főispán megemlékezett 
dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi főrabbi 
elhunytáról. Hangsúlyozta, hogy a tudós 
pap nemcsak saját hitközségének és fe- 
lekezeténck nagy vesztesége, hanem az 
egész magyarságnak, a magyar nemzet
nek is mindenekfelett pedig szőkébb 
bihari hazájának. Működését például ve
hetik a többi felekezetek is. Méltatta ez-

Tátralomnicz — Tulipán — Villa
Elsőrendüházaközpontban, másfélholdas 
park közepette, előszezonban: 35-38 Ke., 
főszezonban : 45-55 Ke. Kitűnő rituális 
konyha, hunfalvi főrabbi állandó fe
lügyelete mellett I

Tulajdonos : Korach Regina 

után kimagasló képességeit, nagy tudá
sát, irodalmi munkásságát, klasszikus 
szépségű szónoklatait, nemzeti érzését 
és a közélet minden terén tanúsított 
cmelkedettebb szellemű, magasabbrendű 
crkölcsiségről tanúskodó magatartását. 
Indítványára a közgyűlés egyhangúlag 
megörökítette jegyzőkönyvében dr Kecs
keméti Lipót emlékezetét és annak kivo
natát mcgküldötte a nagyváradi hitköz
ségnek.

— Politzer-emléktábla Alberti-Irsán. 
Nagyszabású ünnepség keretében avat
ták fel jun. 21-én azt az emléktáblát, 
melyet dr. Politzer Adám, világhírű bé
csi egyetemi professzor születésének 
századik évfordulója alkalmából emelt 
tanítványainak kegyelete és helyezett el 
a 16 év előtt elhunyt tudós orvos-tanár 
alberti-irsai szülőházának falán. Az ün
nepségre eljött a szintén magyar szüle
tésű és hasonlóképen világhírre emelke
dett utód: héthársi dr. Neumann Henrik 
bécsi egyetemi tanár, két bécsi klinika 
igazgatója 16 asszisztense kíséretében, 
hogy megkoszorúzza Politzer Adám em
léktábláját. Az ünnepséget a Magyar 
Fül-, Orr-, és Gégeorvosok Egyesülete 
rendezte. Az irsai Politzer-ünnep a ma
gyar zsidóságnak is megtisztelése. Polit
zer professzor haláláig hűséges, ragasz
kodó fia volt felekezetének és mindig 
büszkén emlegette, hogy családja a leg
régibbek közül való magyar (hitközség
ben. Alberti-Irsán talált otthont. A múlt 
vasárnapi emléktábla-avatáson megje
lent Politzer Adám még életben levő 
leánya, Fricdlánder Max berlini titkos 
tanácsos özvegye is.

— Kecskeméti Lipót csaZádjának kö
szöneté. Mindazoknak a jó embereknek, 
egyházi és világi testületeknek, akik és 
amelyek személyesen vagy írásban for
dultak felénk részvevő szavukkal a mi 
nagy halottunk, dr. Kecskeméti Lipót fő
rabbi elhunyta alkalmából, ezúton is há
lás köszönetét mondunk. Nagyvárad, 
1936. június hó. A gyászoló család.

— A Tanítóegyesület soproni közgyű
lése. Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület Du
nántúli Fiókköre Bokor Ernő győri igaz
gató-tanító elnöklete alatt június 28-án 
és 29-én tartotta közgyűlését Sopron
ban. A közgyűlés főleg a cselekvő is
kola problémájával foglalkozott, melyet 
dr. (Roth Emil győri főrabbi. Danziger 
Zsigmőnd pécsi igazgatótanító és Ull- 
mann József győri cserkészparancsnok, 
valamint Lantos Jakab soproni igazgató
tanító különböző szempontokból világí
tottak meg. A közgyűlésen az egyesü
let központját Schichtancz Ármin elnök, 
dr. Vilner Ferenc titkár. Wirth Henrik 
pénztáros és Bíró Samu, a szociális bi
zottság elnöke képviselték.
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— Doktorrá avatás. Rosenberg Istvánt, 
a Gschwindt-gyár nagytehetségü tiszt
viselőjét jun. 22én avatták a József ná
dor műszaki és gazdaságtudományi 
egyetemen a közgazdasági tudományok 
doktorává. Az avató ünnep közönsége 
sorában a fővárosi társadalmi élet szá
mos kitűnősége jelent meg. akik jókíván
ságaikat fejezték ki az új doktornak, va
lamint szüleinek: Rosenberg Sándor 
gyárigazgatónak és nejének, a zsidó jóté
kony ügy hervadhatatlan érdemű nagy
asszonyának.

— Az IMIT közgyűlése. Június 22-én 
délután tartotta az Izr. Magyar Iro
dalmi Társulat ezidei közgyűlését. Wert- 
heimer Adolf elnök megnyitó beszédé
ben kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a Társulat elhúnyt kiválóságairól, 
dr. Blau Lajosról, Székely Ferenc
ről, Adler Gyuláról, Sándor Pálról, 
dr. Gábor Gyuláról és dr. Kecskeméti 
Lipótról. Bejelentette, hogy a Magyar 
Zsidó Oklevéltár második része két 
vagy három kötetnyi terjedelemben va
lószínűleg még ez év folyamán meg 
fog jelenni. Felhívást intézett a feleke
zeti sajtóhoz, hazánk hitközségeihez és 
intézményeihez, hogy karolják fel a 
Társulat érdekeit. A közgyűlés, az elnöki 
jelentést egyhangúlag elfogadta, majd dr. 
Szemere Samu, Mandel Bernát, Komlós 
Aladár és dr. Naményi Ernő terjesztet
ték be a bizottsági jelentéseket. A meg
ürült tisztségeket töltötték még be s az 
előkelő színvonalon mozgó vitát Wert- 
heimer elnök zárószavai fejezték be.

A miskolci orthodoxok gyásza. 
Gottlieb miskolci szefárd rabbi vasár
nap hosszú szenvedés után elhúnyt. A 
részvét megrendítő nyilvánulásai köz
ben temették hétfőn. Bródy Emánuel 
nagykállói főrabbi és a környékbeli hit
községek papjai közül számosán méltat
ták a Megboldogult jámborságát, tanító 
munkáját és az ősi tanok búvárlásának 
szentelt életét.

— Az új kiskőrösi főrabbi. Jun. 21-én 
töltötték be a kiskőrösi orth. hitközség 
elárvult rabbiszékét. Az új főrabbi 
Snyders Jakab. Snyders Bernátnak. a 
kiváló győri főrabbinak fia lett, aki 8 
szavazattöbbséggel győzött Wachtel Si
mon pápai rabbival szemben.

— Schwarcz Benjámin a nagyváradi 
Cion tempómban. A dr. Kecskeméti I.ipót 
főrabbi halálával mélyen sújtott váradi 
neológ hitközség a „slajsim" elteltével 
gyászistentiszteleten hódol felejthetetlen 
nagy papja emlékének. A váradi hitköz
ség elöljárósága az istentisztelet szóno
kául dr. Schwarcz Benjámint, a pesti 
VII.. kér. Templomkörzet tudós rabion? 
hívta meg. aki hétfőn éjiéi utazott cl 
Váradra, hogy eleget tegyen a iáidahn: - 

kötelességnek. Az elköltözött főpap em
lékét tehát egyik legkedvesebb tanítvá
nya, meghittje fogja felidézni a szó
székről. Schwarcz Benjámin a magyar
országi orthodoxia nagyhírű vezérének, 
néhai Fuchs Mór váradi orthodox fő
rabbinak jesivájából került Kecskeméti 
Lipót papi egyéniségének varázsa alá és 
az ő ösztönzésére iratkozott be a pesti 
rabbiszemináriinnba. Az a kép. amelyet 
ő fest majd emlékbeszédében Kecskeméti 
Lipótról. kétségkívül a leghűségesebb és 
legigazabb portréja lesz a tudós váradi 
papnak, a pesti nagy hitközség megvá
lasztott vezető főrabbijának, az erdélyi 
zsidóság egyik legnéltóbb reprezentán
sának.

— Halálozás. Kiskunhalasról jelentik, 
hogy özv. Schneider Ignáczné. a világ
hírű Schneider Ignácz Utódai export-cég 
alapítójának özvegye 84 éves korában 
elhunyt. Rendkívül jámbor, vallásos és 
jótékony életet élt. akinek emlékét szá
mos jócselckedet és maradandó nemes 
intézmények tartják fenn.

— A Wizo jun. 24-én a fővárosi 
Ra.ina-parkban rendkívül sikerült garden- 
partyt rendezett dr. Friedmann Ignácné 
clnökasszany kitűnő irányítása mellett. 
Az ünnepély keretében dr. Hajdú Miklós 
Ismertette érdekes előadásában a Wizo 
értékes munkáját. Az előadónak dr. 
Friedmann Ignácné. Bisselic’nes Mózesné 
és dr. Kábán Niszonné mondtak köszö
netét.

— Dr. Goldberger Izidor hatvan éves. 
A „Zsidó lelet" illusztris munkatársa: 
dr. Goldberger Izidor, a tudós tatai fő
rabbi július elsején tölti be életének hat
vanadik évét. Szeretetreméltó egyénisé
gével. mély vallásosságával meghódí
totta híveinek lelkét, irodalmi munkál
kodásával dicsőséget szerzett a hazai 
rabbikarnak és az egész magyar zsidó
ságnak. Az idén ünnepeljük Budavárnak 
a törököktől való harmadfélszázados 
visszafoglalását. Az egyetlen magyar 
zsidó époszban Goldberger énekelte meg 
ezen nagyjelentőségű eseményt: „Cha- 
cliam Cebi Budán" című hat énekes da
lában. A most harmadik kiadásban tíz 
kötetben megjelent első héber new-yorki 
enciklopédia az ..Ocár Jiszráel" hatodik 
és tizedik kötete címlapián Goldberger 
főrabbit jelöli meg főmnnkatársának, aki 
százhúsz dolgozatot szolgáltatott a lexi
konnak. köztük számos igen jelentékeny 
cikkkét, például a hamis esküről szó
lót. amelyet a berlini német enciklopé
dia is átvett ..Fid" címen. Ugyanúgy 
iárt az ámorák névjegyzékével. Gold- 

dol közül megem
lítjük a tálmid-cháchámról szólót, mely 
a ..Monatsschrift für Wissenschaft des 
Judentums"ban látott napvilágot. Szá
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mos tanulmánya jelent meg a „Hácofe" 
című héber folyóiratban, továbbá az 
IMIT évkönyveiben, a Magyar Zsidó 
Szemlében és a Zsidó Évkönyvben. Két 
kötetben adta ki nagybátyjának, Gold
berger Mihály mezőtúri rabbinak iro
dalmi hagyatékát. Könyveinek, füzetei
nek. cikkének száma jóval felül van a 
háromszázon. Jelenleg s a talmudi per- 
sonáliákon dolgozik. Szívből kívánjuk, 
hogy több százra menő tanítványai, hí
vei, olvasói és családja örömére még 
több évtizeden át erőben, egészségben 
fényt árasszon nemes egyénisége és ki
váló lelkitulajdonsága hitközségére és a 
magyar zsidóságra.

— A . Mikéfe" közgyűlése. A (Magyar 
Izr. iKézmű- és Földművelési Egyesü
let július 7-én, d. u. 6 órakor a Pesti 
Izr. Hitközség dísztermében (VII., Síp
utca 12. II. cm.) tartja 94. évi rendes 
közgyűlését, melynek napirendje az 
1935—36. évi működéséről szóló jelen
tés és zárszámadás, valamint az 1936—37 
évi költségvetési előirányzat. E közgyű
lésre a vezetőség meghívja az egyesü
let tagjait és barátait.

— A Magyar Zsidó Múzeum Egyesület 
Wcrtheimer Adolf clnöklésével tartott 
közgyűlésén tudomásul vette az igazga
tói jelentést és Dános Géza indítványára 
a régi tisztikart újból megválasztotta.

— Vidéki szülök figyelmébe! A Ma
gyar Izr. Nöegyletek Országos Szövet
sége elhelyez otthonában vidéki úrileá
nyokat, kik Budapesten végzik tanulmá
nyaikat, vagy esetleg ipari szakképzést 
akarnak elnyerni. Az ellátás havi díja 60 
pengő és szigorúan rituális. Bővebb fel
világosítást nyújt az iroda: Budapest, 
VII.. Síp-utca 12. Tel.: 1-419-19.

— Felhívás hittestvéreinkhez. Minden 
hithű hittestvérünk előtt bizonyára is
meretes. hogy a jelenleg forgalomban 
levő fogápolószerek olyan anyagokból 
vannak összeállítva, amelyeknek haszná
lata jámbor zsidóknak el van tiltva. A 
kultúra előrehaladottsága azonban okvet
lenül megkívánja, hogy fogaira minden 
ember nagyon vigyázzon, azokat megfe
lelően ápolja, tisztán és rendben tartsa. 
Épen azért egy régen érzett hiányt vél 
pótolni a STOMATIN és PERYXOL fog
ápolószer gyára, amikor egy teljesen kó
ser. elsőrangú anyagból készült fogápo
lószert hoz JUBADONT néven forga
lomba. A gyár által előállított fogápoló
szerek a Poilák Abrahám bonyhádi rabbi 
úr által kiküldött megbízott felügyelete 
alatt készülnek és igy teljes garanciát 
nyújtanak arra, hogy azokat minden 
jámbor hitttestvérünk nyugodtan -hasz
nálhatja. Olvasóink szives figyelmét a 
gyár mai hirdetésére felhívjuk.
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A szidra margójára
Bálák

Irta: dr. Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

„Máh tóvu óholechő Jákov miskönau- 
szechó Jiszróél. — Mily szépek a te 
sátraid, óh Jákob, a te hajlékaid, óh 
Izráel". Ha valamiből tanulhatunk ma
gunkra nézve valamit, akkor ellensé
geink nyilatkozata az.

Mit jelent Bileám igéje? Egy előző 
igéből tudhatjuk meg igazi értelmét: 
„Vájár esz Jiszróél sóchén lisvotov. •— 
Látá (Bileám) Izráeh. amint táborozott 
az ő törzsei szerint." Az egység képét 
tárta eléje Izráel tábora — s arra hiába 
szórná ő átkát. Az- egységes, összetartó 
Izráelen az ö átka nem foghat, hiszen 
a béke áldásával áldotta az Örökkévaló 
a népet: „Vöjószém löchó sólöm — sze
rezzen az Örökkévaló neked békét". S 
csalódottan, lesújtva mondá, akaratlan 
magasztalva az átkozni akaró száj: 
„Máh tóvu óholechő Jákov... mily szé
pek a te hajlékaid, oh Jákob..."

óh, mily fájdalmas, hogy nem ural
kodik béke Izráelben. A Bileámok ereje 
az egységes Izraelen, ha nem is törne 
meg, de bizonyára vesztene erejéből, 
éléből is. S ha már semmiképpen nem 
lehet egységes legalább külső kereté
ben 'enne egységes. Ami semmi vallásos 
meggyőződést nem sérthet.

És még mást is észrevehetett Bileám 
az előtte elterülő hajlékon. Látta Izrael 
fiainak hajlékai között az Örökkévaló 
hajlékát is. ITszen azt mindenüvé el
vitték magukkal s mindenütt felállítot
ták. Látta, hogy a vallásosság szelleme 
leng Izráel hajléka fölött, hogy Izrael 
nemcsak név'eg. de lélekben, szellemben 
is az örökkévaló népe — s tehát az 
Örökkévaló akarata ellenére, mint maga 
is mondotta, az ő átkának semmi foga- 
nata sem lehet. Izráel nem rendelkezik 
földi hatalommal, ereje vallásában van. a 
léte is vallásában gyökerezik. A vallá
sát ápolja buzgón Izrael és semmi földi 
hatalomtól, semmiféle bileámi gyűlölet
től s ármánytól nem kell féltenie létét.

És még valamit észlelt Bileám Izrael 
hajlékain. ‘Látott ott a tannak, a tudás
nak szentelt hajlékokat is, mint értel
mezi R. Jochanan igénket: „Bikés lomár 
seló jíhöje lóhem... uvóté midrósósz". 
— Bileám szíve vágya az lett volna, 
hogy ne lettek volna Izrael fiainak ott 
a pusztában „béth-hamidrás“-ai.Mert ak
kor foganatos lehetett volna az átka.

A vallás mellett Izrael fennmaradá
sában nagy jelentősége van a vallásos 
kultúrának, sőt mondhatjuk: a vallással 
egyenrangú tényező, A vallás mellett a 

legnagyobb odaadással áplonia kell Iz- 
ráelnck vallásos kultúráját s éppen Bi- 
leámtól tudjuk meg, hogy miként kell 
ápolni s hol ápolta mindig Izráel a kul
túráját: az óhelbcn, visszavonultan a 
világtól, a csendes, zárkózott óhelben.

Nem szervezetekkel s a szervezetek 
szervezeteivel mentjük meg a zsidósá
got s nem demonstrációkkal, amit a zsi
dóság nem ismer — „löóholechó Jiszróél 
— sátraidba, Izráel", mondja a szent 
ige: a vallásos kultúrának az „óhelben" 
való buzgó, lelkes művelésével. Ez Bi- 
ieánt tanítása...

S P E r T A T () R 
KO TES Z A BŐL

Mitói féltik Sopron 
idegenforgalmát ?

Sopronban a hagyományhű zsidóság 
támogatásával dr. Posen rabbi vezeté
sével gyorsan fellendült és hamar be
népesedett jesiva alakult.. Nagy lelke
sedéssel, rajongó elmélyüléssel és éj
jelt nappallá tevő szorgalommal folyik 
a munka — a tanulás. A jesiva híre 
évröl-évre terjedt, a hallgatók száma 
évről-évre nőtt. Most már nagyon so
kan vannak a — „Magyarságának. Hogy 
az iskola szelleme, erkölcsi nívója olyan, 
hogy Papp Kálmán prelátus és felső
házi tag is csak dícsérőleg emlékezett 
meg róla, ez nem tudja a „Magyarság" 
szemében ellensúlyozni a diákok — pa- 
jeszét. S mert egyebet nem tud rájuk 
fogni, hát azt mondja: azért fölöslegesek 
Sopronban, mert veszélyeztetik Sopron 
— idegenforgalmát. Nagyon jó!

•

Amikor a zsidó tanító 
szive dobban meg a fiúban

A pesti zsidónak ritkán van alkalma 
meghatódni, ha a felekezeti vezérek cse
lekedeteit nézi. Azért hatott meg köny- 
nyekig, mikor azt hallottam és olvastam, 
hogy Kemény Lajos, az óbudai hitköz
ség volt elnöke és ma is egyik köz
tiszteletben álló vezető egyénisége, Óbu- 
dán, a Péterhegyen egy pompásan fel
szerelt gyermeküdülőt létesített és azt 
felajánlotta a Szünidei Gyermektelepnek. 
Ez a gesztus nemcsak azért megható, 
mert ha neki nincs is gyermeke, szíve 
mégis a gyermekért dobog, hanem meg-

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és ékszerészek

Budapest, VI., Karály-u 28. Tel.: 201-46. 
Briliáns, arany és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

ható azért is, mert Kemény Lajos, a 
zsidó tanító fia, ezzel édesapja szellemé
nek és tanításának emelt maradandó 
emléket, — ha talán nem is íratta ki 
az uj hajlék falára. De ezt ő így szokta 
csinálni. Amikor hitközségi elnök lett, — 
a felesége népkonyhát létesített, csend
ben és zajtalanul. Ilyet is tapasztalhat 
néha a pesti zsidó, de csak — Óbudán...

•

Mire is „szerezte mega 
szükséges összeget 
Stern Samu"?

Hát ezt mindenki tudja! Aki nem 
tudná, annak elárulja az édes titkot a 
hitközségi jelentés, mondván: „Ezúttal is 
Stern Samu hitközségi elnök szerezte 
meg az inségkonyhák fenntartásához 
szükséges összeget, amelyhez a pesti 
chevra kadisa 10.000 pengővel járult 
hozzá."

Ehhez egyébként két kérdésünk 
volna: 1. Micsoda nagy cselekedet bú
vik itt meg szerényen és miért hall
gatják el a „szerzett" összeg nagysá
gát, amikor úgyis elmondják, hogy a 
chevra tízezer pengőt adott, az élelmi-
szert pedig a főváros adta, tehát min
denki kiszámíthatja a nagy elnöki cse
lekedet számbeli nagyságát? — 2. Miért 
említik meg, hogy ki szerezte a pénzt 
és miért nem azt, hogy ki adta?

Milyen nagy is a szerénység ebben 
a mi kille kedojsenkban!

•

„A zsidó 1fjuság 
reprezentatív szónoka

A ..Legyező" adakozó kedvében díg- 
és illetékmentesen adományozta ezt a 
titulust egy elég régen „ifjú" barátunk
nak. aki bálok és garden-partyk rende
zői ülésein szokott szónoklataival ba
bérokat aratni. Csak éppen elmulasz
totta a „Legyező" megmagyarázni, hogy 
egy garden-party-i toborzó beszéd — 
amely egyébként ügyes, formás és talpra
esett volt — miért „reprezentatív" szó
noklata a zsidó ifjúságnak?

•

„Emelkedett stílus"
A „Legyezö“-t az évi jelentés méltatásá

ban mintha valami súlyemelő akrobata
lelek ihlette volna meg. Ilyeneket mond: 
„felemelő módon méltatja a magyar

Briliáns ékszerek, 
ezüst dísztárgyak, 
gyertyatartók, mén- 
órák és tórafelsze- 
relések nagy válasz
tékban__________ •
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zsidóság nagy kérdéseit’1, aztán: ,.a 
jelentésnek emelkedett stílusa... fő
jegyző kitűnő tollát dicséri". Mindig 
nagyon szerettem az artista-mutatvá
nyokat. de olyan nagyszerűét — mond
hatom — még sohasem láttam, mint ami
nőről az „emelkedett stílus" emlékezik 
meg: ..A pesti hitközségre, mint az or
szág első hitközségére vár elsősorban a 
feladat, hogy az Országos .Irodával, va
lamint a községkerületek 'elnökeivel kar
öltve ...“ Hát azt hogy csinálja a Füh
rer.- .hogy önmagával karöltve? ... Ali.. 
Óh .. akrobát... óh ...!

•
Föllendülés előtt 
a magyar zsidó irodalom

Az Imit jelentéseiben évek óta ol
vassuk a panaszt, hogy a zsidó magyar 
írók nem akarják, sehogy sem akarják 
a zsidó magyar irodalmat fellendíteni. 
Pedig az Imit mindent megtesz. Kiír 
pályázatot, dotálja a felolvasást, sőt 
bíztatja mindenképpen az „érdekelt" író
kat és költőket, tessék írni, tessék fel
olvasni, mi fizetünk is, ha kell... Minden 
hiábavaló volt eddig. Most aztán, igen 
no, de most!... Most merjen az a zsidó 
magyar irodalom fel nem lendülni! Most, 
amikor társelnökül — bankigazgatót ka
pott. Azelőtt Blau Lajos volt a társ
elnök. helyét most betöltötték egy bank
igazgatóval. Irodalomhoz és tudomány
hoz ugyan eddig semmi köze sem volt, 
de abszolúte semmi köze, azonban nem 
lehet tudni, semmit sem lehet tudni. 
Hátha ... Egy termetes bankigazgató sok 
mindenhez érthet...

Az egyszeri bócher hegedűt akart 
venni.

— Minek neked a hegedű — kérdik 
tőle. — Hát tudsz te hegedülni?

— Mit lehet tudni, — még nem pró
báltam.

•

Egy pikáns hír
A pesti zsidóság látható feje, aki az 

egész magyar neológ zsidóságnak is ve
zére, azt mondják, nem is irtózik olyan 
nagyon a hitlerizmustól. Sőt egy bizo
nyos szimpátia-nyilvánítástól, egy bizo
nyos demonstratív lépéstől sem áll va
lami nagyon távol. Ügy halljuk: az uno
kája a Reichsdeutsche Schule-ba jár.

Ezzel a hírrel kapcsolatban azt az 
ártatlan megjegyzést tette lapunk egy 
barátja:

— Hát a Reichsdeutsche Schulenak 
is van valami köze a hitlerizmushoz?

Egy másik még ráduplázott:
— És a Hangyának?... És a Farben- 

industrie-nak?...

Dicsőség - húszért vagy 
harmincért ?

A „Legyező" és a vele mindenben 
egyetértő laptársa a képviselőtestület 
megválasztása alkalmával „méltató" cik
keket hozott egyes, főképpen új képvi
selőtestületi tagokról. Hogy kikről? Hát. 
akik „érdemeket" szereztek maguknak 
— persze a „felekezeti sajtó" körül. 
Pontos mértékegységük volt ezeknek a 
felekezet szolgálatában, vagy a keres
kedelmi életben stb. szerzett „érdemek"- 
nck a lemérésére: t. i. az aranypengö.

Úgy látszik a „méltatások" akkor 
üzletileg egészen jól beválhattak, mert 
most, a helyettes elöljáróságok, a kör
zeti elnökségek és a különböző bizottsági 
helyek betöltése alkalmából megismétlik 
dícsöségzengő cikkeiket. Még pedig arc
képpel vagy arckép nélkül. De nehogy 
azt fiigyje ám valaki, hogy akinek arc
képét nem közlik. az kisebb jelentőségű 
férfiú, nem! — csak spórolósából Mert 
számol azzal, hogy az ötven vagy har- 
mmc pengő több a húsznál, vagy tíznél. 
Egyébként úgy halljuk, hogy az ..érde
mek" elismerése körül — alkúnak is 
van helye.

Csak egyet nem értünk. Nem tarta
nak az ..így" megzengettek a — nevet
ségessé válástól?...

Rájött . . .
A pesti hitközség egyik kiváló tehet

ségű képviselőtestületi tagja, aki a Gold- 
berger cmitra-Stern harcok idején nem 
mai vezérének hívei közé tartozott, 
úgy látszik, elkésve ismeri fel a hely
zetet. Amint csak utólag és elég ké
sőn ismerte fel mai vezérének nagysá
gát és a maga felekezetpolitikai téve
déseinek súlyosságát. — most is elké
sett. Mint az az ember, aki másnap ne
veti el magát a ma hallott viccen.

A sárga-veszedelem kitűnő szakértője 
beszédet mondott a legutóbbi közgyűlé
sen. Ebben a beszédében felfedezte a 
..legújabb" sárga-veszedelmet. Azt, 
amely a pesti hitközséget fenyegeti az
által. hogy sok zsidó költözik át Budára. 
A budai hitközség adóbevételeinek eb
ből eredő, állítólagos növekedése a szó
nok szerint méltán keltheti fel a pesti 
hitközség sárga irigységét. Ezen tehát 
segíteni kell. És mindjárt fel is fedezte 
a biztos panaceát: az adómegosztást. 
El kell venni Buda adójövedelmének egy 
részét!

A Führer az elnöki székben elmoso
lyodott. mint aki azt mondja: Én há
rom éve hirdetem ezt és te csak most 
jössz rá? Hangosan azonban azt mondta, 
hogy legyen nyugodt a szónok, meg

történtek a szükséges intézkedések — 
az új statútumok mindenről gondoskod
nak. S hagyja csak jóvá a kormány 
azokat, majd meglátja a szónok, — hogy 
fog akkor Buda fizetni.

És mindenki örült annak, hogy a 
képviselőtestületi tag úr — ha későn 
is — de rájött...

*

„Én mint jó katolikus 
asszony ..."

Nagy ankét volt a Síp-utcában. Az 
elnöki pódiumon maga a Führer is he
lyet foglalt. Mellette egy kitűnő profesz- 
szor azt fejtegette, hogy amit különben 
a hitközség évi jelentése is hangoztat — 
tenni kell valamit a veszedelem ellen, 
melynek az ifjúság a kísértő szélsősé
ges eszmék terjedése révén ki van téve. 
Az orvosság: elsősorban a helyes, val
lásos nevelés. A mai zsidó vallásokta
tás, szerinte, nem áll hivatása magas
latán. Többen igazat adtak neki, a Füh
rer is. Aki egyébként ez alkalommal for- 
mulázta meg a maga führeri pedagógiá
jának alapclvét is: a pedagógusoknak 
arra kell törekedniük, hogy az ifjúság
nak ne legyen véleménye!

Megindult a vita, voltak felszólalá
sok pro- és contra. Egyszer csak szó
lásra jelentkezik az ankét egyik meg
hívott hölgytagja: az egyik zsidó ipa- 
rostanonc-otthon gondnoknője. Olyanfé
lét mondott, hogy bizony ő is tapasz
talja. hogy a zsidó ifjúság vallásos ne
velése sok kívánnivalót hagy fenn, a 
zsidók megtanítják gyermekeiket “arra, 
hogyan kell minél többet keresni, de 
vallásosságra nem. Még a Sömá Jisz- 
róélt sem tudják ...

— Meg kell mondanom, hogy én jó 
katolikus asszony létemre tanítom meg 
a zsidó tanoncokat a Somára...

A teremben dermedt csend! Tableau! 
Csak a Führer nem jön zavarba. Azt 
feleli a zsidó tanoncotthon jó katolikus 
gondonknőjének, hogy hát bizony a zsidó 
gyermekeknek meg kell tanulniuk. hogy 
minél többet keressenek, mert velük 
szemben az élet nagyobb követelménye
ket támaszt. Ezt tartotta szükségesnek 
ni gmondani.

Újabb tableau!
Ilyen szavak hangzottak el a zsidó 

ifjúság neveléséről 1935. nyarán a Síp
utcában.

Csak egyre vagyunk kíváncsiak: Mi
ket mondott, vagy fog mondani a ka- 
to'ikus iíiúság nevelése ügyében tartott 
vagy tartandó ankéten pl. a „Proliászka 
Üttokár-tanoncotthon" (van ilyen?) zsidó 
gondnoka?...
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Séta az Örök Elet kertjében
— Riport a temetőből —

nyel, aki kalappal a fején lépne be egy 
keresztény templomba...?

Halász Sándor.

A zsidó etikának, a zsidó életfelfogás
nak, a zsidó vallási életnek egyik ve
zérfonala a gemilusz chaszidim. A két 
szót lefordítani nem lehet, de semmi
féle fordítás nem adja ihiven vissza a 
bennük rejlő — az erkölcsi életfelfogás 
által ránkrótt kötelességeket tartalma
zó — értelmet. Csak körülírni lehet. Je
lenti a jótékonyság kötelességét, a szü- 
kölködök, özvegyek, árvák segélyezé
sének parancsát, a betegek ápolásának 
és gyógyításának munkáját és a halot
tak eltemetésének, emlékük ápolásának 
szent müvét. Jelenti szóval mindazt, 
amit a zsidóság legemberibb, legfen- 
költebb intézménye: a Chevra képvisel.

Ezeket az eszméket mint élő valóságot 
mint cselekedeteket mutatta be a ..Zsidó 
Élet’* akikor, amikor az olvasó elé tárta 
a budai chevra jótékony munkásságát, 
kórházának és üdülőjének munkáját és 
most kiegészíti a mozaikot tökéletes 
képpé, amikor elkalauzol a farkasréti te
metőbe és megmutatja, mikép teljesíti 
e chevra kötelességét a halottakkal 
szemben.

Temető... Az enyészet, a pusztulás, 
a halál helye..? Néhány hét előtt egy 
kis dalmát városka zsidó temetőjében 
jártunk. Néhány szépen ápolt sír művészi 
emlékekkel, a többi... mohalepte, repe
dezett kövek... fűvel benőtt utak... dudva 
rendezetlenség... pusztulás... elmúlás. 
Ezek a halottak valóban meghaltak vég
leg. mert már elfelejtették őket. Veze
tőnktől megtudtuk, hogy a városkának 
van chevráia és ha kicsi is a taglét
száma, a tagok igen gazdag emberek.

— Miért nem ápoltatja akkor a chevra 
az elhagyott sírokat? — kérdezzük ve
zetőnktől, aki elképedt csodálkozással 
adja meg a választ:

— A chevra..? Miből..? Ki fog arra 
pénzt adni, hogy idegen halottak sírját 
ápoljuk..?

Erre a jelenetre kell gondolnunk, mi
alatt a .farkasréti temető útjait róttuk. 
Temető...? Virágoskert! A természet 
örökéletű ragyogása, millió ragyogó szín 
ezernyi illat, madárdal, csend, gyógyító 
megnyugtató, pihentető csend. Az előtér 
gránitlapburkolata, a sirok közötti uta
kat borító sotter, a sírokat körülölelő 
kavicskövezet sokezer pengőjébe került 
a chevrának, de most azután zuhoghat az 
eső, minden sírt könnyen meg lehet kö
zelíteni anélkül, hogy a cipőre sár ta
padna. Sehol elhanyagolt sír, ledőlt sír
kő, az ingyenes temetések mellett a 
chevra még a legválságosabb időkben 

is gondoskodott azoknak a síroknak ápo
lásáról melyekben oly halottak alusz- 
szák örök álmukat, kiknek hozzátartozói 
elhunytak, vagy' elszegényedtek. És a 
hősi parcella...! A fehér rózsabokrok lé
giójával, melyek minden sirt díszítenek, 
olyan a temető színáradatában, mint egy 
szimbólum: akik itt pihennek, még alig 
ismerték jórészt az életet és máris el
vesztették a legszentebb kötelesség tel
jesítésében.

Mennyi kedves, ismerős név...! Baracs 
Károly síremléke Goethe halhatatlan 
soraival a halottak és a csillagok ro
konságáról — úgy áll ott. mintha őrizné 
a temetőt, amint egykor őrizte az élők 
közösségét. Szegény Vágó László sírkö
vének ábrái az élő munkáját hirdetik. 
Dános László hatalmas, feketemárvány 
obeliszkje megható egyszerűségében. Dr. 
Edelstein Bertalan, a nagy pap, Palágyi 
Lajos, a nagy költő, dr. Ferenczi Sán
dor, a nagy orvos, Tolnai Simon, a jeles 
kiadó, dr. Kepes Gyula vezérfőtörzsor- 
vos, az 1872—73 évi északsarki expedí
ció, egyetlen magyar tagja, Gara Arnold 
a kiváló festőművész.... ki győzné őket 
mind felsorolni. Egy' darab magyar kul- 
turtörténelem, egy' darab magyar-zsidó 
kulturtörténelem. Mennyi mindent mesél
hetnének ezek a sírok a Festeticheknek, 
Meskóknak, Böszörményieknek, vagy 
Wolff Károlynak, akinek egyik névro
kona fölé szintén itt borúi az. örökké 
megujhodó viráglepel. És mennyi min
dent mondhatnának azoknak, akiknek 
családi sírboltjába nem költözik már új 
lakó, mert a most élő és az eljövendő 
nemzedék temetésén már más vallás rí
tusa szerint fog imádkozni a pap.

Lám, ezek a mi igazi halottaink, akiket 
végleg eltemettünk. Ezzel végződik az, 
ami azzal a jelenettel kezdődik, melynek 
szemtanúi voltunk, amikor elhagytuk a 
temetőt. Egy' fiatalember felháborodottan 
vitatkozott a temető őrével,, aki arra 
figyelmeztette, hogy a zsidó temetőbe 
a vallás parancsai értelmében födetlen 
fővel belépni tilos.

— Engem maga ne tanítson — mondot
ta dühösen az elegáns ifjú — vagyok 
olyan jó zsidó., mint maga...!

Vonjunk itt párhuzamot, mint a dalmát 
temetőnél? Például azzal a keresztény

Zárda utcai sírkőtele pem felmondása
miatt, ottaDÍ raktárkészletemet július végéig
mélyen leszállított áron árusítom
Lőwy Ja Budán II. Fő-u. 79. Tel.: 51-5-81. Telep: II. Zárda-u. 3. Margit krt. sarok

MARTIN BUBER:

Feleletmondások
A rágalmazóval szemben

ValaJci Rabbi Jiczhek chaszidjait 
mindenféle rágalmakkal fel akarta lazí
tani mesterük ellen. Kavarodás támadt, 
ezt hírül hozták a caddiknlaik aki magá
hoz hívatta az embert, akit tanuk nélkül 
fogadott. „Te oktalan ember’*,  így szólt 
hozzá, miért állsz elő képtelen dolgokkal, 
amiket meghazudtolhatnak? Én ellmondok 
neked minden rosszat magamról; ha az
tán kimégy és világgá kiáltod mindenki 
el fogja hinni.’*

A mélységből
A zidacsovi Rabbi Hirsch ezt be

szélte él:
Mikor szombatnak elönapján szégyen

szemre elkergettek Brody városából és 
szüntelen vándorlás után estefelé, néhány 
pilanattal a szombat beköszöntése előtt 
hazaérkeztem, köznapi ruhámban men
tem az imaházba és éppen csak hogy 
elmondtam az ima szavait. Reggel azon
ban imádkozás előtt így fohászkodtam 
Istenihez: „Világ Ura, Te látod a meg- 
alázottnak megalázkodását és látod az 
én szétzúzott szívemet, világosíts meg 
engem, hogy imádkozhassak Hozzád.’* 
Ekkor forróság szaladt végig testem 
minden tagján és áradó tűzben imád
koztáim, amint eddig sohasem esett meg 
velem és soha többé nem fog megesni.

A gonosz és az igaz
A lublini rabbi mondá:
„Jobban szeretem a gonoszt, aki 

tudja, hogy gonosz, mint az igaz em
bert aki tudja hogy igaz. Azokról a 
gonoszokról pediglen akik magukat iga
zaknak tartják így' szól az ige: Még az 
alvilág küszöbén sem térnek meg. Mi
vel azt vélik, azért kerülnek pokolra, 
hogy lelkeket váltsanak meg onnan.’*

Mózes és a Sinaihegy
Megkérdezték egyezer a berdicsevit: 
„Miképpen értendő, hogy Mózes, aki 

nagy alázatosságában arra kérte Istent 
hogy másvalakit küldjön Fáraóhoz egy 
pillanatig sem vonakodott, miikor a Tórát 
kellett átvennie?* ’
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„Mózes látta, — így felelt a rabbi — 
miiképpen jelenteik meg Isten előtt a 
magas hegyek, mikép akarta mindegyik 
a kegyet elérni hogy rajta történjék a 
kinyilatkoztatás, mikép választotta Isten 
mégis a kis Sinai etigyet. Azért engedett 
a hívásnak, mikor látta, hogy ő válasz
tatott ki.“

Az alázat nem parancsolat
Valaki megkérdezte a zlocsovi maggi- 

dot:
— Minden parancsolatot magában fog

lal a Tóra. Ámde az alázatot, amely 
minden erénnyel felér, nem írja elő; 
csupán dicséretként említi meg Mózesről, 
hogy mindenkinél alázatosabb volt. Mit 
jelent ez az elhallgatás?

— Ha valaki — így válaszolt a rabbi 
— az alázatosságot azért gyakorolná, 
hogy parancsolatot teljesítsen, soha el 
nem jutna az igazi alázathoz. Csak a sá
tán hiteti el az emberrel, hogy az alázat 
parancsolat. A sátán teszi felfuva’kodottá 
az ember szívét afölött, hogy tudós és 
igazságos és istenfélő és minden jó 
cselekedetek méstere és méltó lenne arra 
hogy a nép fölé emelkedjék. Ámde ezt 
azt jelentené, hogy gőgösen és jámborság 
nélkül cselekszik kötelessége tehát, hogy 
alázatosságot gyakoroljon és közösséget 
vállaljon mindenkivel és az ember ennek 
a képzelt parancsnak eleget tesz és még 
ezzel is táplálja gőgjét.

— Az „Áhávász Réim" gyásza. Sú
lyos veszteség érte az Ahávász Réitr 
Egyesületet érdemes alelnökének, Kun- 
stadter Adolfnak, a Rombach-utcai temp
lom elöljárójának váratlanul történt el- 
húnytával. -A megboldogult hosszú éve
ken át szolgálta az egyesület jótékony 
és tradicionális céljait és támogatta 
buzgó odaadással, szívének kivételes 
finomságával, vallásos érzésével és igaz- 
ságszeretetével. Részt vett az egyesü
let vezetésében, végezte a tradicionális 
beteglátogatásokat, áldozatkész segítője 
volt az egyesületnek és létesített új 
intézményének. Végtisztességén az egye
sület elnöksége és tisztikara majdnem 
teljes számban vett részt és az egye
sület nevében dr. Rosenák Miksa elnök 
búcsúzott tőle meghatóan.

— A sátoraljaújhelyi chcvra kadisa 
legutóbbi közgyűlésén ejtette meg a tiszt
újítást. Elnök lett: dr. Glück Sándor, 
gondnokok: Fenrich Ábrahám, Nettjeid 
József. Rubin Adolf, pénztárnok: Blumen- 
feld József, ellenőrök: Kiéin Vilmos. 
Reinitz Adolf, választmányi tagok: Ber- 
kovits Rafael, dr. Kelemen Miksa. Mor- 
genstern Jakab, Rein Lajos, dr. Róth 
József, Rubin Márton, dr. Safir Miklós, 
Schönwald Jenő, Schvvarcz Jenő. dr. 

Schweiger Mór, Teitelbaum Dávid, 
számvizsgálók: Eisenberger Henrik, Len
gyel Dezső, Silber A. József.

— A debreceni zsidó reálgimnázium
ban a napokban folytak le az érettségi 
vizsgálatok. A szóbeli vizsgálatra bo
csátott 28 tanuló közül kitüntetéssel 
érett 1, Balázs Miksa, jelesen érett 4. 
Buxbaum Gyula, Mayer Károly,Schwartz 
Sándor, Sonnenfeld György. Jól érett 8, 
Blumenstein László, Farkas József, 
Frank István. Goldstein Ernő, Kantzler 
György, László Márton. MiHitzer László. 
Schön János. Érett 9. Szeptemberben 
javító vizsgálatot tehet 4 tanuló. Mint
hogy a kitüntetéssel, jelesen és jól éret
tek. mintegy 40 százalékát teszik az 
érettségizőknek, az eredmény igen szép
nek mondható, amiben nagy része van 
vitéz dr. Bessenyei Lajos főigazgató 
pártatlanul igazságos, jóindulatú és mél
tányos elnöklésének. A tankerületi ki
rályi főigazgató teljes megelégedését fe
jezte ki a tanári kar munkája iránt és 
örömmel állapította meg. hogy a zsidó 
reálgimnázium az idén is sikerrel kál- 
lotta a középiskolák nagy szellemi erő
próbáját: az érettségi vizsgálatot.

— A Fővárosi Szegény Gyrrmekkert 
Egylet jun. 28-án tartotta közgyűlését 
tiszasülyi iPolnay Jenő elnüklésével. A 
közgyűlés az elnökség beszámolóját tu
domásul vette és megadta a felment
vényt.

— Felhívás a szülőkhöz. Nagyon kér
jük az igen tisztelt szülőket, hogy ha 
gyermekeik valamelyike a szünidőben 
házitanításra szorul, jelentsék ezt be 
titkárságunknál, ahol elemi, gimnáziumi 
és kereskedelmi iskolások házitanításá
ban és egyes tárgyak (héber, latin, né
met. stb.) oktatásában jártas állásnélküli 
tanítók és tanárok csekély díjazás mel
lett állanak rendelkezésükre, javító 
vizsgálatokra való előkészítés céljából 
is. Orsz. Izr. Tanítóegyesület. VII., Wes- 
selényi-utca 44. Tel.: 1-440-85.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület jón. 16-án tartotta XXIV. ren
des közgyűlését a pesti izr. hitközség 
székhazában, nagyszámú és előkelő kö
zönség jelenlétében Kálmán Henrik kinct. 
főtan., egyesületi elnök vezetésével, aki 
megnyitó szavaiban vázolta, hogy az 
egyesület a súlyos gazdasági viszonyok 
ellenére is közel 600 gyermeket nya
raltatott múlt évben. Hálával emlékezett 
meg mindazokról, kik ezt lehetővé tet
ték. A közgyűlés meleg ünneplésben ré
szesítette Kemény Lajos korm. főtaná
csost. aki Óbudán, a Péterhegyen sa
ját költségén gyermeküdülőt létesí
tett és azt az egyesületnek nyaraltatás 
céljából rendelkezésére bocsátotta. A 
közgyűlés a kiváló emberbarátnak há

lás köszönetét mondott. Dr. Groszmann 
Zsigntond rabbi, egyházi elnök öröm
mel állapította meg, hogy az egye
sület valóban hivatása magaslatán áll 
s ezért hálás köszönet illeti Kálmán 
Henrik kincst. főtan, elnököt, Galam
bos Jenő iigyv. igazgatót, valamint az 
egyesület igazgatóságának többi tagjait. 
A Galambos Jenő iigyv. igazgató által be
mutatott zárszámadás és költségelő
irányzatot a közgyűlés elfogadta, a fel
mentvényt az igazgatóságnak és választ
mánynak egyhangúlag megadta. Szám
vizsgálókul az 1936. évre újra alsóte- 
rényi Aucr Róbertét, Gottlieb Bélát, 
Kreiner Ferencet választották meg. Dr. 
Dési Géza korm. főtan, a pesti izr. 
hitközség elöljárósága nevében meleg 
köszönetét mondott Kálmán Henrik el
nöknek, valamint a vezetőség tagjainak. 
Végül a választásokat ejtették meg. A 
közgyűlés dr. Serényi Sándor jelölő bi
zottsági elnök javaslata alapján elnökké 
újra Kálmán Henrik kincst. főtanácsost, 
elnökhelyettesekké Dr. Berényi Sándort, 
Fürst Györgyöt, Lunzer Pélt, egyházi 
elnökké dr. Groszmann Zsigmond rab
bit, társelnökké dr. Schwarcz Benjámin 
rabbit, ezen kívül az elnökségbe, az 
igazgatóság és választmány többi tiszt
ségeire pedig a tisztikar rég tagjait 
választotta meg. Kálmán Henrik elnök 
zárószavai után — melyben Isten áldá
sát kérte az egyesület jótevőire — a 
közgyűlés lelkes hangulatban ért véget.

— Zsidó Hitéleti Lexikon. Lebovics 
József, a tudós mágocsi főrabbi nagy 
műve, a Zsidó Hitéleti Lexikon több 
évi kemény munka és súlyos akadá
lyok leküzdése után elkészült. Az erede
tileg két kötetre — 80 ívre — tervezet 
művet, a felmerült akadályok miatt és 
■hogy olcsóbbá és így szélesebb rétegek 
számára is hozzáférhetővé tegyék, egy 
kötetbe — 21 ív — vonták össze, azon
ban nem a teljesség rovására. Tanús
kodik róla a dr. Schlesinger Sámuel, a 
debreceniek tudós főrabbija által készí
tett Tárgymutató kétszáznál több tétele, 
amelyek az egész életet felölelik. A 
Zsidó Hitéleti Lexikon, az első, az egyet
len mű. világviszonylatban is, mely vi
lági nyelven a Talmudnak, a Sulchan 
Aruch által kodifikált szentenciáit adja, 
hitelesen, a források megjelölésével, de 
bővítve okfejtő magyarázatokkal. A 
Zsidó Hitéleti Lexikonnak ezért ma nem 
szabad hiányozni egy zsidó házban sem. 
Ára: fűzve 20 pengő, kötve 22 pengő. 
Megrendelhető minden zsidó könyvke
reskedésben, vagy a szerzőnél.

Felelős szerkesztő és kiacó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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