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A berlini olimpiász 
zsidó résztvevőivel kapcsolatban, úgy 
látszik, a zsidó közvélemény bizonyos 
orgánumai egészen tanácstalanok. Egy
felől ünnepük annak az osztrák sporto
ló nőnek önérzetes magatartását, aki 
nem vesz részt a 'Németországban ren
dezendő olimpiai játékokon, másfelől 
keblük dagad a büszkeségtől, 'hogy azok 
között, akik a magyar színeket Berlin
ben .képviselik és talán diadalra segítik, 
zsidók is vannak.

A kétféle ünneplés így egymás mel
lett egy kicsit diszharmonikus. Valahogy 
nem fér meg egymással a zsidó önér
zetnek és a zsidó büszkeségnek ez az 
ellentmondó .együttese. Vagy az egyik, 
vagy a másik. Vagy azt tartjuk a he
lyes zsidó álláspontnak, hogy zsidó ver
senyző egyáltalán ne vegyen részt a 
berlini olimpiászon, vagy büszkék va
gyunk rá, hogy azon az olimpiászon zsi
dók is szerepelnek. A kettő együtt ne
vetséges és ostoba.

A kérdés azonban ez: melyik a he
lyes a kétféle álláspont közül.

A felelet egyszerű: egyik sem.
Nem helyes épen azon a ponton, 

zsidó részről a fajelmélet álláspontjára 
helyezkedni, ahol a világ közvéle
ménye előtti meghódolás magukat a 
Harmadik Birodaom urait is kényszerí
tette ennek az álláspontnak a feladá
sára. Mi, zsidók nem rekesztjük ki ma
gunkat az európai nemzetek közösségé
ből. Ha van olyan ország, ahol ki akar
nak közösíteni bennünket, úgy ezt tra
gikus történeti tévedésnek és hibának 
tudjuk be. Az olimpiász küzdőterén ez 
a kirekesztés megbukott. Mi, zsidók nem 
fogjuk épen ott feltámasztani.

De nem helyes a zsidó verzsenyzök 
zsidó voltának hangos és tüntető hang
súlyozása sem. Mi azt mondjuk: az, 
hogy milyen vallású versenyzők indul
nak az olimpiászon, nem keresztény 
ügy és nem zsidó ügy. Igen kínosan 
érint benünket, ha azt olvassuk antisze
mita orgánumokban, hogy zsidók nem 
képviselhetik a magyar színeket az

A palesztinai kérdés tanulságai
Irta: Dr. Kecskeméti György

Több mint száz nap telt el a pa
lesztinai véres zavargások kitörése 
óta, és ma már talán nyugodtan el
mondhatjuk, hogy a legsúlyosabb ve
szély elhárult, hogy az arabok is kez
dik már belátni, a nyugalom helyre
állításának szükségességét. Az angol 
kormány politikája annyiban helyes
nek bizonyult, hogy az arabokat si
került meggyőzni az erőszakos mód
szerek kilátástalanságáról. Az arab 
nacionalisták még nem mondtak le 
követeléseikről, de befolyásos köreik 
már belátták, hogy ezeknek a köve
teléseknek erőszakos kivívásáról nem 
lehet szó. És ez a zsidóság szempont
jából nem cseéiy eredmény. Ha a 
politikai harc a zsidó bevándorlás és 
földpolitika kérdésében tovább folyik 
is, nem közömbös a zsidóság szem
pontjából, hogy ezt a harcot normális 
politikai eszközökkel, vagy pedig az 
állandó halálraszánt készenlét lelkiál
lapotában kell-e megvívnia.

A következő lépés az angol kor
mány által kiküldött bizottság mun
kájának folytatása lesz. Ez a helyszí-

olimpiászon — mert zsidók. Ilyenkor 
igen helyesen azt feleljük, hogy kikülde
tésük tisztán sportszerű ügy, magyar 
sportolók között pedig csak a rátermett
ség és az eredmények alapján lehet kü
lönbséget tenni, de vallás vagy akár az 
úgynevezett „faj” alapján nem.

Ha pedig ezt valljuk, akkor ne hang
súlyozzuk olyan aláhúzottan egy-egy 
vívónknak vagy atlétánknak zsidó szár
mazását. Nem helyes, nem ízléses és 
nem hasznos dolog. És nem is zsidó 
dolog. Ne igyekezzünk mindenütt zsidó
kat felfedezni.

Van egy felekezeti orgánum nálunk, 
mely halhatatlanná tette magát ezzel a 
vastagbetüs címmel: „Zsidó az óceán 
felett”. Mindenki ezen a címen nevetett 

nen fog meggyőződni arról: igaz-e 
az aratóiknak az az állítása, hogy a 
zsidó bevándorlás és földvásárlási te
vékenység arab munkanélküliséget 
eredményez, vagy a zsidóknak van-e 
igazuk, akik rámutatnak arra, milyen 
gazdasági lehetőségeket nyitott meg 
az arabok számára is a zsidó telepü
lés, s milyen mértékben növekedett 
éppen az oly kárfiozatosnak bélyeg
zett zsidó települési politika éveiben 
Palesztina arab lakossága. A népe
sedési számok és az arab vádak kö
zött nyilvánvaló ellenmondás áll fenn, 
melyet az angol vizsgálóbizottság bi
zonyára át fog látni.

A főkérdés azonban nem egyes 
részletekre vonatkozik. A vizsgálóbi
zottság objektivitásával szemben — 
legalább is előre —• semmiféle két
séget sem hangoztathatunk, a kér
dés azonban nem csupán tényekre, de 
politikai állásfoglalásokra is vonat
kozik. A palesztinai zsidóság szem
pontjából sorsdöntő jelentősége van 
annak a kérdésnek, vájjon állja-e még 
az angol kormány a Balfour-nyilat-

akkoriban, zsidók és nemzsidók egy
aránt. Most kezdjük újra talán: „Zsidó 
az ugróléc felett,, vagy „Zsidó a gá
ton?”

■Kétségtelenül örvendetes dolog, ha a 
zsidó ifjúság a sportban is megállja a 
helyét. De a magyar olimpiai atléták el
sősorban magyarok és másodsorban és 
harmadsorban is magyarok. Magyaror
szágot képviselik, s e minőségükhöz 
semmi köze annak, hogy milyen temp
lomban imádkoznak. Ez az elgondolás 
■felel meg a magyar zsidóság történeti 
állásfoglalásának is. S ha ezt hangoztat
juk, akkor ízléstelen reklámhajhászásbcl 
ne essünk bele abba a helytelen zsidó- 
fürkészésbe, amelyet mindenkép és min
denütt csak ellenünk használhatnak fel. 
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kozaiban vállalt kötelezettségeit, 
vagyis a palesztinai zsidó nemzeti ott
hon kiépítését.

Az angol kormány állandóan azt 
hangoztatja, hogy becsületbeli kötele
zettségről van szó, amelyet Anglia tel
jes mértékben vállal továbbra is. Ám 
tisztán becsületbeli alapon nem lehet 
ezt a kérdést megoldani. A becsület
tel megfér a kötelezettség minimális 
vállalása is. És mi volna a sorsa a 
palesztinai zsidó településnek, ha 
Anglia éppen csak azt a minimumot 
vállalná a zsidósággal szemben, amely
nél kevesebbet becsületének sérelme 
nélkül már nem teljesíthetne? Mi tör
ténnék, ha Anglia közelkeleti politi
káját a pánarab szövetséggel való jó
viszony politikája dominálná s a pa- 
leszt’nai zsidó törekvéseket csak any- 
nyiban támogatná Anglia, amennyire 
azt az arabokkal való jóviszony meg
engedi ?

Ez a kérdés kétségtelenül súlyos, és 
tagadhatatlan, hogy az angol politika 
újabban, különösen az arab államok 
között angol támogatással létrejött 
szövetség megkötése óta nagy mér
tékben számol az arabok nemzeti kö
veteléseivel. Azonban ki merjük mon
dani a határozott tételt, hogy Angliá
nak ez az arab-barát politikája soha
sem fog a palesztinai rezsim mostani 
formájának elejtésére vezetni.

Angliának igen fontos érdeke, hogy 
jó viszonyt tartson fenn a függetlenné 
vált és egymással szövetséges arab 
államokkal. Azonban ezek az államok 
egyre függetlenebbé, egyre önállóbb 
hatalmi tényezőkké válnak. Anglia te
hát keresni fogja barátságukat, de 
nem láthatja bennük — hovatovább 
már Egyiptomban sem — az angol 
politikának feltétlenül engedelmes esz
közeit. Már pedig a szuezi viziút vé
delme s az Indiával való légi össze
köttetés képítése, továbbá az európai 
flottának a mosszuli olajvezeték révén 
való olajellátása oly érdeke Angliának, 
mely megköveteli, hogy a Földközi 
tenger keleti medencéjével feltétlenül 
biztos hatalmi bázisra támaszkodhas- 
sék. Az abesszín háború eseményei is 
beigazolták ennek szükségességét.

Már most hol van ez a hatalmi 
bázis? Sokat beszéltek Ciprus meg
erősítéséről és az új angol-egyiptomi 
megállapodás módot ad Alexandria ki
kötőjének új nagy flottabáz:ssá való 
kiépitésére. Azonban ezek mellett fel
tétlen szüksége van Angliának a 
mosszuli olajvezeték kulcsára s a 
bagdad-indiai légiút biztosítására ;s. 
Ezen szempontból pedig feltétlenül 
Palesztinában kell lábát megvetnie.

Olyan Palesztinában, mely nem áll 
teljesen a megerősödött és független 
arab nemzeti szellem uralma alatt. 
Ezért Angliának ma is életbevágó — 
sőt egyre fontosabb — érdeke a pa
lesztinai zsidó nemzeti otthon fenn
tartása. A palesztinai zsidóság euró
pai elem, amely' Angliának természe

A német zsidók kivándorlási 
mozgalma
A. német zsidóság tragikus pusztu

lásáról adnak számot azok az ada
tok, melyeket a németországi zsidók 
Birodalmi Képviselete állított össze a 
Németországból való zsidó kivándor
lókra vonatkozólag. A statisztika alap
ja részben a palesztinai bevándorlásra 
vonatkozó, országok szerint részlete
zett kimutatás, részben pedig a zsidó 
szervezetek részéről segélyezett zsidók 
számáról vezetett kimutatás. A segé
lyezésre nem szoruló zsidó kivándor
lók tekintetében a statisztika becslé
sen alapszik. Általában azt lehet mon
dani, hogy a segélyezett kivándorlók 
száma körülbelül ugyanakkora volt, 
mint a segélyre nem szorulóké, de 
egyes időszakokban az utóbbi cs jport 
lényegesen nagyobb volt.

Egészben 1933. febr. 1-től 1936. 
ápr. 1-ig kivándorolt európai rszá- 
gokba 36.000 nemet zsidó, akik közül 
azonban visszavándorolt vagy' Palesz
tinába, esetleg máshová tovább ván
dorolt 14.000, úgy hogy európai or
szágokban 22.000 német zsidó emigráns 
van. Palesztinába 31.000 német zsidó 
vándorolt ki, tengerentúli országokba 
22.000; keleteurópai országokba kb. 
18.000-en vándoroltak vissza. ösz- 
szesen 93.000 zsidó hagyta el Né
metországot. 1936. ápr. 1-én a né
met zsidóság lélekszáma már alig ha
ladta meg a 400.000-et.

A palesztinai vizsgálóbizottság
Bár Palesztinában még egyre fo

lyik az arab ellenállási mozgalom és 
egyre újabb összeütközések híre is 
érkezik- (így újabb zsidó áldozatok
ról is szólnak jelentések, s például 
zsidó iskolásgyermekeid ellen is követ
tek el bombamerényletet, melynek 
több sebesültje volt), alapos megfi
gyelők arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy az arabok zsidóellenes mozgalma 
végéhez közeledik. s hogy nemsokára 
visszatér a rendes állapot. Az angol 
.dormány keresztülviszi azt az elha

tes szövetségese az arab naconalizmus 
túlkapásaival szemben. Végeredmény
ben tehát kimondhatjuk a mostani 
események politikai tanulságaként, 
hogy Anglia igyekezni fog az arabok
kal való békés megegyezésre, de soha
sem a zsidó település, a zsidó palesz
tinai építőmunika feláldozása árán.

tározását, hogy vizsgálóbizottságot küld 
ki a helyszínére az összes panaszok 
megvizsgálására. Ez a bizottság, mely
nek vezetője Lord Peel volt indiia 
államtitkár, tagjai pedig Sir Horace 
Rumbold volt berlini nagykövet, Sir 
William Bridwood tábornok, Coupland 
professzor a gyarmati tröténet tanára 
az oxfordi egyetemen és még egy, 
egyelőre meg nem nevezett szakértő, 
szeptemberben kezdi meg működését. 
Az a hír, hogy az angol kormány be
szünteti a zsidók bevándorlását Pa
lesztinába, nem felel meg a valóság
nak.-.

200.000 zsidó letelepítése 
Kubában

Dr. William I. Sirovich, az ame
rikai képviselőház tagja Gomez kubai 
elnök elé tervet terjesztett nagy
arányú ipari település végrehajtásá
ról, melynek során kétszázezer német 
zsidót lehetne Kubában elhelyezni. A 
képviselő hosszabb ideig tárgyalt a 
tervről az elnökkel és kijelentette, 
hogy Gomez elnök erősen érdeklődik 
a terv iránt és azt a kormánynak 
fogja átadni megbeszélés céljából. Si
rovich terve az, hogy a németországi 
bevándorlók kifejlesztenék a kubai 
ipart és gazdaságilag fellendítenék az 
országot. Szerinte Roosevelt elnök is 
érdeklődik a terv iránt,

Keleteurópában 
különösen Romániában és Lengyelor
szágban még mindig nyugtalan a zsi
dóság helyzete. Újabb időben 
mindkét országban lehetett már az 
enyhülés bizonyos jeleit tapasztalni. 
Lengyelországban Skladkowski mi
niszterelnök tett határozott nyilatko
zatot arról, hogy a kormány meg 
fogja óvni a zsidóság egyenjogúságát, 
ami legalább is arra mutat, hogy a 
kormány nem akarja azonosítani ma
gát a szélsőjobboldali demagógiával: 
Romániában pedig, nyilván külpoli
tika: meggondolások hatása alatt, a 
kormány igen határozottan állást fog
lalt az antiszemitizmus ellen.



3 ZSIDÓ ÉLET

Budának önálló intézmények kellenek...
Irta: GESZTES FERENC, a Budai Hitközség Autonómiáját Védő Póri elnöke

Néhány nap múlva egy év választ 
el bennünket a Budai Izr. Hitközség 
képviselőtestületének ama nevezetes 
közgyűlésétől, melyen az unifikádós 
ellenzék óriási erőfeszítése ellenére el
határoztuk a Szent Imre városi temp
lom felépítését s íme alig egy év után 
áíl a gyönyörű templom nemes egy
szerűségében, de pompás kivitelezésé
ben : a mű dicséri a mestert és a 
templom falán elhelyezendő márvány
tábla századokon át hirdetni fogja 
azoknak a neveit és dicsőségét, akik 
nemes ügybuzgalommal, lankadatlan 
munkakedvvel, példás áldozatkészség
gel és „last bút nőt least” a mester
ségesen szított akadályok elhárításával 
tüntették ki magukat, hogy a főváros 
egy rohamosan fejlődő kerületében hí
veink részére méltó imaház épüljön.

Egy év még az ember életében is 
rövid idő és íme hitközségünk törté
netében mily nevezetes dátumok íród
tak be e röpke esztendő alatt! Egy' év
vel ezelőtt az összes unifikádós szó
nokok, — természetesen felsőbb pa
rancsra — óva intettek bennünket a 
templom megkezdésétől, mert szerintük 
annak ideje még nem érkezett el, s 
egyik szónokuk a többek között imi
gyen érvelt: „A fővárossal kötött- szer
ződés értelmében, ha a templom idejé
ben nem készül el, s a hitközség az 
építésbe belebukik, úgy nemcsak az 
ingatlan száll vissza a városra, hanem 
a féligkész épület is a főváros tulaj
donába megy át”, — s íme most, ami
kor serény munkáskezek úgyszólván az 
utolsó simításokat végzik a templomon, 
s legfeljebb azon tanakodunk, hogy a 
szentély piszkeit vöröskő helyett a leg
szebb ruskicai márvánnyal képeztes- 
sék-e ki, sietek megnyugtatni tisztelt 
ellenfeleinket, hogy szeptember első 
hetében e monumentális templom oan 
felcsendülnek a zsolozsmák Isten di
csőítésére, Izrael nagy örömére!

Hitközségünk vezetősége tehát fel
építette a templomot s az anyagi fede- 
dezetről gondoskodott olyképpen, hogy 
a templomépítés miatt az adóját sen
kinek sem emeli s a kö'tsépeket több 
évre felosztva a befolyó jövedelmek
ből fedezi.

A lágymányosi templom építésének 
befejezése után munkánkat folytatjuk 
a amint a viszonyok megengedik (elő
reláthatólag a jövő év 05<en) felépít
jük a templommal kapcsolatos iskolát 
és paplakot, s csak ennek megtörténte 
után térhetünk át meglevő intézménye
ink fejlesztésére, egyéb kerületi temp

lomok és iskolák építésére. Mindezt 
pedig abból az alkalomból mondom el, 
hogy a budapesti hitközségek hitköz
ségele együttműködésének pártja a na
pokban kiadott körlevelében az alkotá
sokat főbb programmpontjául tűzte ki, 
amit mi a magunk részéről nemcsak 
elismerünk és helyesnek találunk, ha
nem gyakorlatilag is magunkévá tesz- 
■szük, mégis más szóval kifejezve: 
megvalósítjuk. Mi más feladata volna 
az autonómiának, mint a hitközségek 
alapszabályai legfőbb pontjának telje
sítése, iskolák és templomok építése, 
a meglévő intézmények fenntartása cs 
kiépítése és általában a hitélet előmoz
dítása és a kultúra fokozása. S vájjon 
nem ezt tette-e az utolsó tíz esztendő
ben dr. Krieszháber Adolf vezetése 
alatt tevékenykedő elöljáróság, amikor 
a romok eltakarítása után hozzákezdett 
az építő munkához, s egymás után 
hívta életre a legnagyszerűbb intézmé
nyeket, a meglevőket pedig fejlesztette, 
úgy, hogy — nyugodtan mondhatjuk- — 
ez a régimé tíz esztendő alatt többet 
végzett, mint elődei egy századon át.

Az autonómiának szüksége van el
lenzékre, mert nélküle elposványodna 
a hitközségi élet és megszűnne az ér
deklődés az ügyek iránt, szükség van 
az objektív bírálatra, s az ellenérvek 
felsorakoztatására, mert az érvek ösz- 
szeütközéséből kristályosodik ki a he
lyes út, melyet járnunk kell de olyan 
ellenzékre van szüksége amely idegen 
befolyástól mentesen csak az ősrégi 
budai hitközség csorbítatlan független
ségének fenntartása mellett akarja 
megvalósítani mindazokat a szép esz
méket amelyeket a most kezdődő vá
lasztási campage forró üstjébe bele
dobtak.

Budának nincs szüksége arra, hogy 
gazdaságilag más hitközséggel együtt 
működjön, Buda önmaga erejéből 
akarja megteremteni a lehetőségét an
nak, hogy méltó templomai, iskolái, s 
egyéb intézményei legyenek. Buda nem 
kér támogatást senkitől, csak azt akarja 
hogy békében hagyják, hogy nyugodt 
légkörben valósíthassa meg azokat a 
szép eszméket, amelyek nem az ellen
zék agyából pattantak ki, hanem azo
kat az elöljáróság már évekkel ezelőtt 
programúi jául tűzte ki.

A budai zsidóság a legteljesebb mér
tékben elismeri, hogy a nagy pesti 
hitközségnek intézményei világviszony
latban is legkiválóbbak. Kórházai, 
gimnáziumai, iskolái, kulturális és ka- 

ritativ intézményei egyedülállóéi, méltók 
a nagynevű alapítók emlékéhez, akik 
helyes átgondolással, célkitűzéssel s ál
dozatkészséggel gondoskodtak a jövő 
generációról, de minden intézmény és

HÖYp.TPIESTI ’̂

fennállásának százéves évfordulója 
alkalmából

PALESZTINÁBA 
kedvezményes utazásokat rendez mélyen 

leszállított áron 
indulások augusztus 5-töl szeptember 7 lg a 

GALILEA es GERUSALEMME 
express szalongőzösökkel — hetenként. 
I, osztály oda-vissza teljes ellátással P 410 
Turista-osztály „ „ „ P 225
(kizárólag külső 2-4 ágyas kabinokban) 
Szigorúan orthodox kóser ellátás. 
A hajójegyek visszautazásra érvényeink dec. 16-ig.

Felvilágosítással szolgál:

LLOYD-TRIESTINO
BUDAPEST,

VII,, Thököly-út 2. és IV,, Váci-utca 4.

alkotás csak korlátolt befogadóképes
ségű, s a főváros fejlődésénél, a lakos
ság szaporodásánál fogva Buda zsidó
sága nem nyugodhatik bele, hogy az 
Újlaki-rakparton, vagy a Kelenföldi
utón lakó iskolakötelezettek a VI. ke
rület külső részein épült gimnáziumba 
járjanak, avagy a hegyvidéki betegek 
a Margit-köruti ambulatórium, esetleg 
a Maros-utcai kórház helyett a Város
ligetnél levő Zsidókórházat keressék 
fel. Mi tehát a leghálásabban megkö
szönjük, hogy —- unifikáció esetén — 
bennünket is részesítenének e nagy
szerű intézmények áldásaiban, de nem 
kérünk belőlük, mert már Buda topo- 
graphiai fekvésénél fogva is egyenes 
kötelességünk, hogy mindkét nembeli 
ifjúság részére elemi és középfokú is
kolákat létesítsünk, a Maros-utcai igen 
jól vezetett kitűnő kórházat pedig oly 
méretekben kibővítsük, hogy' azhosszú 
időre hittestvéreink rendelkezésére áll
jon. Egyébként feltételezem, hogy az 
ellenzék a kórházak és iskolák igénybe
vételét főképen Buda szegénysorsú zsi
dóságának adresszálja, mert hisz tud
valévő dolog, hogy a vagyonosok be
tegség esetén a professzorok és szana
tóriumok között válogathatnak, gyer
mekeiket is felveszik bármely kerületi 
középiskolába, míg a szegényekkel úgy
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áll a dolog, hogy ha nincs pénzül-;, ak
kor — kevés kivételtől eltekintve 
a pesti kórházban sem kezelik őket 
ingyen, sőt előleg nélkül be sem enge
dik. Ugyanez áll a gimnáziumra is. A 
kórház is, a gimnázium is — mint 
fentebb említettem — nem oly nagy 
befogadó képességűek, hogy a főváros 
negyedmilliót megközelítő zsidó lakos
ságának mindenben rendelkezésére áll
hatnának, miért is ismételten hangsú
lyozom, hogy nekünk magunknak kell 
ilyen intézményekről gondoskodnunk, a 
pestieket pedig nyissák meg annyi ot
tani szegény zsidó előtt, amennyit csak 
az épületek befogadnak, illetve ameny- 
nyit a költségvetés egyensúlya elbír.

íme tehát mi, budai szegény zsidók 
nem akarunk olyan helyeket Pesten 
elfoglalni, amelyek hitközségi autonó
miánk fenntartása matt bennünket meg 
nem illetnek, mi nem megyünk oda, 
ahova oly esdeklő hangon invitálnak

Rotschild báró
a gyermekekhez

Párizs, 1936. július.
A párizsi Lucien de Hirsch-iskoia 

díjkiosztó-ünnepélyén megjelent, mint a 
zsidó iskolák vezérlőbizottságának el
nöke. Rotschild Róbert báró is, aki 
nagy beszédben foglalkozott a gyermek
nevelés feladataival.

Beszéde elején sajnálattal állapította 
meg. hogy a vezérlőbizottság irányítása 
alatt álló három iskola közül jelen pilla
natban — sajnos — csak ez az egy mű
ködik teljes erővel; a másik kettő anya
gi és más okok következtében csak 
mérsékelt intenzitással, vagy eredeti 
rendeltetésétől eltérő módon tehet ele
get nemes hivatásának.

— Az életben — mondotta beszéde 
további folyamán — három fontos do
log van: a tanulás, az érzés és az 
egészség. Ezek az élet pillérei. A tanu
lás. a tudás kincsét kiváló tanítók ad
ják nektek, akiknek ezért az adomá- 
■ vért nem lehettek elég hálásak. Ezek 
nemcsak átalános tudással gazdagí
tanak benneteket .hanem vallásos érzés
ben is, ami lehetővé teszi, hogy a zsidó 
hit zászlaját abban a tisztaságban adjátok 
tovább, mint azt szülőitektől kaptá
tok. De ugyanakor gazdagítanak benne
teket hazafias érzésben is és ezzei 
kapcsolatban nemcsak hozzátok fordu
lok, akiknek szülei már évszázadokkal 
ezelőtt vertek gyökeret francia földben 
és akik már büszkén vallhatják magu
kat francia születésüeknek, hanem azok
hoz a szülőkhöz is, akik rövidebb ideje 
élnek csak itt. de akik ugyanazzal a 
szeretettel ragaszkodnak Franciaország 

bennünket autonómiánk feláldozása 
árán, hanem továbbra is összefogunk 
és zárt sorokban állunk az eddigi ki
próbált lankadatlan szorgalmú tevékeny 
elöljáróság mellé, mert bízunk abban, 
hogy’ Kriszháber Adolf még számos 
éven át fiatalos hévvel és acélos erővel 
folytatja azt az építő munkát, amely 
évtizedek mulasztását lesz hivatva pó
tolni ; bízzunk abban is, hogy az ősszel 
megválasztandó képviselőtestület új 
templomokat és iskolákat épít, az ed
digi intézményeket a viszonyoknak 
megfelelőleg kibővíti és szent bizoda- 
lonimal bízunk abban is, hogy Buda 
magas kritikai képességű, önérzetes és 
nagy intelligenciájú zsidósága minden 
mézes-mázos kvülről jövő ígéretet a 
kellő értékére szállít le, s minden ter
roron, akadályon át győzelemre segíti 
az autonómiapárt zászlóját, mely a 
jövő alkotások leghívebb szymbóluma 
lészen 1

humánus és vendégszerető földjéhez, 
mint azok, akik itt látták meg Isten 
napvilágát és akik ugyanolyan jó kis 
franciákat fognak gyermekeikből nevel
ni. mint azok akik itt születtek.

— Voltak idők, amikor a mi nagy- 
szeríi őseink belső és külső elszigetelt
ségben. megaláztatások, megkülönböz
tetések. üldöztetések között éltek a 
gettóban és még külső megjelenésükkel 
is tartoztak felismerhetővé tenni szár
mazásukat. Ma ezek az idők elmúltak 
és ha van is — sajnos — olyan ország, 
mely igyekszik ezeket a megkülönbözte
téseket feltámasztani, soha sem térhet
nek vissza ezek az idők Franciaország
ban, melynek szabadságszerető és ha
ladó érzésű népe elsősorban mondotta 
ki az emberi egyenlőség szent jelszavát. 
Köztelek és más franciák között tehát 
semmi különbség nincsen, ha vannak is 
egyes, a gyíilöletteöl elvakult emberek, 
akik ennek ellenkezőjét állítják és pró
bálják igazolni. Ezeknek a megcáfolása 
is rátok vár gyerekek, akiknek egész 
életmódotokkal, a közéletben való sze
replésiekkel és a francia életbe való 
tökéletes beolvadással kell bizonyítano
tok, hogy nincs semmi, ami akár kül
sőleg, akár belsőleg, benneteket más 
franciáktól elválasztana, csak a hitetek, 
mely nem a többség hite, de amelyhez 
tántoríthatatlan hűséggel kell ragaszkod
notok.

— Nektek arra kell igyekeznetek 
hogy minden hibát, ballépést, ostoroz
ható tévedést elkerüljetek, mert minden 
bűnötökkel ártotok közösségieknek is, 
mert az elfogultság igyekezik általáno
sítani és szívesen mondja ki a szót: 
Minden zsidó ilyen! Legyetek tehát 

tisztességesek, szerények halkak. Ne 
tolakodjatok az előtérbe; legyen benne
tek önbizalom és becsüljétek meg a 
benőteket rejlő értékeket, amikor ren
delkeztek ilyenekkel, de ne ne igyekez
zetek azokat túlságosan a világ színe 
elé tárni. Ne igyekezzetek erőszakkal 
és minden áron az első sorokba, mert 
ha tényleg értékesek vagytok, a siker 
úgy is megjön. Ezzel szolgájátok leg
jobban zsidó közösségteket és hazáto
kat...

Tudja-e?...
Tudja-e a virág,
Hogy tavasz van ?
Tudja-e a kislány,
Ki nagybúsan
Ül a fiú mellett,
Hogy miért sir ?
Tudja-e a költő,
Hogy miért ir?

Tudja az ezüst hal,
Hogy friss a viz ?
Tudja a kósza méh,
Mily édes íz
A méz ize szánkban
És tudja-e
A párját hivó galamb,
Hogy van szive ?

Tudja-e a felhő,
Hogy merre száll ?
Az egykedvű paraszt,
Mikor kaszál,
Hogy a levágott fűben
Is élet van
S a fű, hogy ez az élet
Most elsuhan ?

Tudja a hópehely. 
Mily szép fehér ?
A finnyázó gazdag,
Hogy a kenyér
Ize is mily édes,
Nem is kell más
S forrásvíz is lehet
Vig áldomás?

Tudja-e a nap,
Hogy fénye szent,
Belőle fakad élet
Idelent,
Érti az aratást
És szűreit ,3
Tudja-e a? ember !
Mért született ?

HALÁSZ SÁNDOR

T A U B E R
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
A B B A Z I A
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban!
Prospektust küldünk! 

TELEFON ABBAZIA 376.
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Nevek a kalapban 
Hogyan helyeztek el 
Vér Tibor egyetemi 
ség nélkül állástalan

A magyar életnek, a magyar tár
sadalomnak egyik legégetőbb, legfá
jóbb problémája a fiatalság elhelye
zésének kérdése. Ezrével hagyjáik el 
végzett ifjaink a középiskolákat és 
egyetemeket. Itt állnak az élet küszö
bén telve munkakészséggel, dolgozni 
alkarnak —• hiába 1 A világ gazdasági 
csődjének Magyarországot is elborító 
hullámai annyira alámosták gazdasági 
életünk épületének tartó pilléreit, hogy 
sehol egy talpalattnyi hely, melyen- 
ez a tettrekész fiatalság megvethené 
lábát.

Különösen vonatkozik ez a zsidó 
fiatalságra, melynek viselnie kell az 
általános krízisen túl a saját,, bizo
nyos áramlatok okozta helyzetének 
külön súlyát is, olyan súlyt, mely 
alatt összeroskadni készülnek az élet 
harcai számára még nem edzett vál- 
laik. És ezzel kapcsolatban keserű 
szavakat kellett ismételten intéznünk 
azokhoz, akik a zsidó fiatalság vi
gasztalan helyzetét még mindig nem 
hajlandók cselekedetekkel enyhíteni, 
akik pártharcok, személyi és presz- 
tizsküzdelmek folytatására fordítják 
azt az energiát, melyet általános zsidó 
érdekek megvédésére hasznáhatnánal; 
fel — ha végre jobb belátásra jut
nának.

De talán nem olyan vigasztalan ez 
a helyzet — minden vonalon? Talán 
lehetne módot találni, hogy az állás
talan fiatalság és vele együtt a súlyos 
kenyérgondokkal küszködő zsidó ifjú
ság helyzetén könnyíteni lehessen. Az 
a nagylelkű gesztus, amely lehetővé 
tette az állástalan mérnökök elhelye
zését.

az az elfogulatlanság, mellyel 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 
kereskedelmi minisztersége alatt 
előkészítette és Vér Tibor dr. 
egyetemi magántanár minden mel
lékszempontot félretéve keresztül
vitte a mérnökök százainak ke
nyérhez juttatását, követésre ta

lálhatna.
és megoldhatná napjaink legkeserve
sebb problémáját.

Ismeretes, hogy annak idején meg
alakult az ÁDOB, mely az állástalan 
diplomások érdekeinek képviseletére 
szolgáló szerv volt. Rajta kívül mű
ködött még egy. az állástalan mér
nökök elhelyezésével foglalkozó szerv, 
mely a Mérnöki Kamara keretén be
lül létesült. Amikor Fabinyi Tihamér

Fabinyi miniszter és 
tanár felekezeti különb

diplomásokat.
kereskedelmi miniszter elhatározta, 
hogy 100 állástalan mérnököt alkal
maztat inségmunkák vezetésére 150 
pengő havi fizetéssel, ezeknek kijelö
lését az ÁDOB-ra bízta. Az ÁDOB 
mérnöki osztályának vezetője, Vér 
Tibor dr. egyetemi magántanár ekkor 
belement a Mérnöki Kamara állásel
helyező intézményének abba a prepo
zíciójába, hogy- ezeknek a mérnökök
nek kijelölésénél semmi más szempont 
ne lehessen irányadó, csak az elhelye- 
zendők kenyértelensége és hozzájárult 
ahhoz, hogy a mérnökök kiválasztása 
a legemberségesebb és legigazságosabb 
módon történjék meg: í

a nyilvántartott állástalan mérnö
kök neveit egyszerűen beledobták 
egy kalapba és a minisztérium, az 
ÁDOB és a Kamara képviselőinek 
jelenlétében kihúztak száz nevet. 
Azok, akiknek nevei a sors jóin
dulatából a kalapból előkerültek, 

foglalták el a száz állást.
De az ÁDOB és a Kamara elhe

lyező akciója nem merült ki ebben 
a kezdeményezésben. A kormány 
ugyanis elrendelte, hogy mindazok a 
vállalkozók, akik közmunkákban ré-

Zsidók Liszt Ferencz és
Wagner Richárd családjaiban
Érdekes részletek jánosi Engel József könyvéből 

paragrafus követelményeinek. A könyv-Most, amikor ismét megkezdődtek 
Bayreuthban az ünnepi játékok, érde
kes rámutatni arra, milyen kevéssé volt 
indokolt ennek a két zseniális muzsi
kusnak antiszemitizmusa. Egyik ré
gebbi cikkünkben megemlékeztünk már 
arról, hogy a burgenlandi Lacknebaoh- 
ban még ma is élnek annak a zsidó 
gabonakereskedőnek leszármazottai, aki
nél I.iszt Ferenc először látott életé
ben zongorát és aki a fiatal Lisztet — 
felismerve benne a zsenit — gyerme
keivel együtt zongorázni taníttatta.

De ha lapozgatunk J. D. de Sinoja 
(jánosi Engel József udv. tanácsos, 
írói neve) ..Das Antisemitentum in dér 
Musik” című könyvében, melyet an
nak idején már részletesen ismertet
tünk, adatokat találunk arra vonatko
zóan is, hogy*  úgy Liszt, mint V agner 
családjának tagjaiban bőségesen foly- 
dogál zsidó vér is és így Bayreuth mai 
urai, korántsem felelnek meg az árja- 

szesülnek (értve ezalatt azokat a köz
munkákat, melyek mérnökök igény
bevételével járnak, mint az útépítés 
stb.), kötelesek a vállalati összeg 
másfél százalékát állástalan mérnökök 
alkalmazására fordítani. Ezeknek a 
mérnököknek kezdő fizetése 150, a 
gyakorlottabbaké 250 pengő. A vál
lalkozók köteleseik elszámolni az ál
lamnak és igazolni, hogy a megfelelő 
összeget valóban mérnökök alkalma
zására fordították. Ezenkívül a pénz
ügyigazgatóság is 30 mérnököt alkal
mazott eddig a tatarozást számlái; el
lenőrzésére.

E mérnökök kiválasztásánál úgy 
az ÁDOB, mint a Kamara ugyan
azzal a pártatlansággal járt et. 
mint az első százénál, úgy, hogy 
ma nem túlzás az az állítás, hogy 
a médnökök között állástalan 
nincsen, sem a keresztények, sem 

a zsidók között.
íme: a bizonyíték, hogy' jóakarat

tal, minden kérdést meg lehet oldani. 
Fabinyi Tibor, Bornemisza Géza mi
niszterek és Vér Tibor közismerten 
keresztény politikát folytattak egész 
életükben. De a politika nem szorította 
háttérbe emberi érzéseiket és amikor 
állástalanok elhelyezéséről volt szó. 
semmi más szempontot nem ismertei;, 
csak azt. hogy nyomorgó) fiatal mér
nökök munkához és kenyérhez juthas- 
sanak.

nek szóbanforgó, igen erdekes lelep
lezéseit alább adjuk:

-—■ Hogy' Liszt felekezeti előítéletét 
általános nagy műveltsége némileg eny
hítette és így ítéletét művészi kérdé
sekben túlságos mértékben nem befo
lyásolta, bizonyítja könyvének követ
kező helye: („Die Zigeuner und ikre 
Musik in Ungarn” c. könyvéről van 
szó) : „Mindent egybevetve nekük 
zsidóknak — köszönettel tartozik mű
vészetünk, mert kétséges, hogy közbe
jöttük nélkül ilyen mértékben felvirág
zott volna. Részvételül; a művészet
nek ezt az ágát (a zenéről van szó) 
nagv tehetségekkel és örökcsengésű ne
vekkel gazdagította: ezek után nem 
lenne sem becsületes, sem méltó, rend
kívüli sikereiket egészben letagadni 
vagy kisebbíteni.”

— Micsoda szöges ellentét Liszt és 
Wagner nézetei között! Mig utóbbi
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zsidóknak minden művészi tehetségét 
kétségbevonja, addig Lisztben minden 
antiszemita beállítottsága ellenére van 
annyi igazságérzet, hogy tényeket egy
szerűen ne ignoráljon.

— Ami Liszt a cigányokról szóló 
könyvének tulajdonképpeni témáját il
leti, inkább az angol Borrow és a né
met Pott ugyanezen tárgykört felölelő 
könyvei szellemes transkripciójának — 
Lisztnek mindig egyik legerősebb ol
dala volt a zongorakompozicóinál is 
— volna, nevezhető. Liszt arról tudó
sít, hogy- kétszer állott cigányokkal kö
zelebbi érintkezésben, sőt egy éjszakát 
közöttük is töltött — ami túlkevés idő 
mindannak tapasztalásához, amit köny
vében közöl.

— Különös, hogy a zene és antisze
mitizmus mindkét mestere életének bol
dogságát zsidó származású asszonyok
ban találta meg. D’Agoult grófnő né
met anya leánya volt, Bethmann frank
furti kikeresztelkedett bankár gyerme
ke, aki egyr francia emigránshoz, Fla- 
vigny grófhoz ment férjhez. Liszt éve
kig élt szabad házasságban a gróf
nővel, aki három gyermekkel aján
dékozta meg: Blandineval, Cosimával 
és Dániellel. A legidősebb és legfia
talabb gyermek korán meghalt. Co- 
sima azonban magas kort ért és Wag
ner művészetében, mint második fe
lesége nagy szerepet játszott. Liszt 
második házassága szintén szabad há
zasság volt: Savn-Wittgenstein her
cegnő, egy kitért lengyel zsidó leánya, 
aki— mint már említettem — buzgó 
katolikus volt. (Sinója előzőleg meg
emlékezik arról, hogy egyes vélemé
nyek szerint Liszt cigánykönyvének 
első formájában még nem szerepel
tek a később bekerült, hajuknál fogva 
előráncigált antiszemita részek: eze
ket a hercegnő kívánságára és befo
lyása alatt iktatta könyvébe.) Cosima 
először Hans ven Bülow felesége volt, 
akitől Wagner választotta el. Tehát 
Wagner, Liszt és Bülow minden le
származottjának ereiben zsidóvér is 
folyik.

— Mint már említettem, Liszt ci
gánykönyve kellemetlen feltűnést kel
tett szűkebb hazájában: Magyaror
szágon, ahol éltkor az antiszemitiz
mus még nem tudott gyökeret verni 
és hogy- ez így volt, olyan nagy ma
gyarnak érdeme, aki nemcsak or
szága, hanem az egész civilizált em
beriség legnagyobbjainak sorába tar
tozott. Kevés, az ő jelentőségéhez mér
hető férfiúnak volt alkalma a minden 
jogától megfosztott zsidóság 
oly közelről mégis ki;
de biztosan nem akadt ezek ' ■ tt
senki, aki finomabb t 

lemezt és érezte volna át szenvedéseit. 
Báró Eötvös József nemcsak nagy
költő volt, hanem éppen olyan nagy
államférfi és filozófus is. Ez a va
lóban előítélet nélküli, hatalmas, ál
talános műveltségű férfiú, akinek a 
sors megengedte, hogy- mint aktív ál
lamférfi és miniszter a költő és író 
terveit részben a valóságba vihesse 
át, a ..Zsidók emancipációja” című 
müvében a legfinomabb pszichológiá
val jellemzi a jogfosztott zsidóság 
lelki életét. Eötvös nem ismer szo
morúbb mondát Ahasvérénál, mert 
ez a monda igaz! ,.A zsidóság ez az 
Ahasvér — mondja — él és szenved.

„Kecskeméti Lipót halála és hagyo
mánya nemzethistóriai jelenség lesz...”

Az erdélyi magyarság hiva
talos lapja irodalmi heti mel
lékletének: a ,.Pásztortíiz”-nek 
legutóbbi számában olvassuk 
az alábbi emelkedett szellemű 
megemlékezést, a minap cl- 
húnyt Dr. Kecskeméti Lipót 
nagyváradi főrabbiról:

Kecskeméti Lipót... Ezúttal az íidvö- 
ziilőről kell elmondani fájdalommal, amit 
az iidvözöltröl szoktak mondani diadal
masan: íme, a nagy pap, ecce sacerdos 
magmis.

Kecskeméti Lipót az volt és az is 
marad emlékezetünkben. Amíg a nyugal
mas idők folydogáltak. már érdekes ki
tűnő, színes egyéniségnek rémlett a kor
társak előtt. A szabadelvű, fölvilágoso
dott, haladó, nemzethű. humanista, költői 
lelkületű tudós rabbik első sorába emle
gették ellenmondások találgatása nélkül. 
Hogy .méltó veje pap-apósának, a merész 
és kezdeményező aradi Rosenbergnek, 
hogy nagy tudományát virradatba fúló 
éjszakákkal gyarapítja és a prófétákról 
szóló súlyos kötetekbe zsúfolja össze; 
hogy földbe gyökerezetten kell hallgatni 
szónoklatait, amelyeknek biblikus ízű s 
magyar tiizű nyelve jelképeivel és ár
nyalataival új alakzat és elálmélkodtatja 
-még az ifjú Ady is.

Dicsérték szervező munkáját, emle
gették emberszerető kedvét, magasztal
ták erényes életét, részvéttel nézték 
mindennapos bolyongását fiatalon meg
halt leánya sírjához. Mindenütt megérez
ték az erős egyéniség kisugárzását és 
meglátták az exotikus varázsú megjele
nést. Azonban ily vidéki nagyság és 
híresség nem oly ritka, mint a fehér 
holló: mégha különös jelentősége talán 
onnét is ered, hogy nyugtalan és érdekes 
városa akkor érkezik a nagyság-teremtés 
szerencsés magaslatára.

Egyszerre azonban körülözönlött a 
történelem tompa fénye. Mikor megfor

Menj a piacra: előtte koldusmotyója, 
melyet könyörögve kívál neked ide. 
Menj a pusztára, ahol vidám ének
szó hangzik feléd: ott vánszorog li
hegve terhének súlya alatt. Egyedül 
áll oly sok ember között, elkülönítve 
egy' előítélet által, melyet képtelen le
győzni, százszor szerencsétlenebbül, 
mintha gonosz tettek elkövetése miatt 
vesztette volna el az általános meg
becsülést, nem válhat jobbá, a vele
született bűnt nem bocsájtja meg a 
könyörtelen világ. Az ok: egv évez
redes előítélet.” És később ezt írja: 
.,Az előítélet kötött itt az önzéssel 
szövetséget...”

dult a magyarság sorsa és a zsidóság 
megint válaszúira érkezett. E zord tör
ténelmi korszakban egyszerre csak -nyil
vánvaló lett, kigyúlt és fölragyogott, 
hogy' Kecskeméti Lipót nemcsak derék 
és kitűnő ember, pap. író szónok, hanem 
el nem évülő nagyság, tagadhatatlanúl 
korszakos jelenség. — Irányt jelentő s 
történelmi munkára serkentő: jelentés, 
politika, eszme kristályosodik megnőtt 
személyisége mögött és erejében nagy 
közerők árama kering. Világló testből 
fényforrás lett; az itt maradás és a foly
tonosági harc hőse vált: eldöntője bor
zasztó vagylagosságoknak, melyek rette
netes önbírkózást is követeltek.

Hiába hívták a magyar fővárosba, 
glebae adstrictus mindhalálig, mert „a 
rög, amelyet a Kedves koporsójára do
bott, az ö számára is hazává avatta föl 
a földet, melyet addig csak taposott”. És 
vállalta hatalommal és nemzeti alapra 
helyezkedett hitsorsosaival szemben is 
e megőrzött viszonylat lelki, szellemi és 
értelmi következményeit, bősz veszélyek 
és bősz félremagyarázások szenvedésein 
át. körülbástyázva új iskolával és más 
új intézményeivel szilárd vallomásait. 
Hagyományhíi, néplúi, nemzethű, államhű

Közismert dolgok ezek és halhatatlan
volt.
Ságra vezérlők: a nagy személyiséggel 
együtt kölcsönösen -megnövelték egymás 
köztudattá lobbant nagyságát. Érthető, 
hogy most Kecskemét; Lipót halála és 
hagyománya nemzethistóriai jelentőség 
lesz, mely napról-na-pra fokozódik abban 
:■ kis világban, amelyet az egyetemes 
magyarság betölt lényegével. Örök aján
déka Istennek, örök értékül a -magyar 
történelmi szegénységben. Egy újabb 
aruuyf,-k a földünk és egünk lépcsőzeté- 
tében. A Pásztortűz kötelessége, hogy 
ezt kortárs: és sorstársi megállapítást 
a m.iga részéről szilárdan mgrögzítse.

S.
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A zsidóság érdeke: a napfény
— Beszélgetés —

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

— Mit szól, kedves tanár úr, ehhez 
a szörnyű kánikulához? Az embernek 
már az agya is, meg a nyelve is 
megáll.

— Talán bizony a nagy vezényszóra 
áll meg?!

— Miféle vezényszóra?
— Nem emlékszik? A kánikula ele

jén volt, hogy a ..Legyező” eLurjan- 
totta magát: „Megállni, urak, meg
állni!”

— Ugyan kérem, hát nincs igaza? 
Hát tényleg ki kell teregetnünk min
den szennyesünket, hogy ellenségeink 
abban turkálhassanak! Nem is értem, 
hogyan lehet azon gúnyolódni, amikor 
kétségtelenül az egész magyar zsidó
ság jól megfontolt érdeke, erkölcsi 
presztízsünknek a körülményektől és a 
helyzettől sugalt aggódó féltése azt 
mondatja: Urak, elég volt a marako
dásból, ne egymás ellen, hanem a kö
zös ellenség elleti harcoljunk, a házi 
piszkosunkat pedig mossuk ki odahaza, 
zárt ajtók mögött. Ez csak tiszteletre
méltó álláspont! ?

— Ó, igen, tiszteletreméltó állás
pont volna, ha . ..

.-— Micsoda ha?
— Ha nem látszanék ki a lóláb! 

Hiszen a gyerek is látja, hogy nem is 
a zsidóságot, hanem a saját bőrét félti, 
meg a fegyverbarátaiét. Egyébként, 
hogv képzelik azok az urak ? Lehet va
lakit, — akárkit is, hát még ha az 
illető igazán valaki, komoly értéke és 
dísze nemcsak a magyar, hanem az 
egész kultúrzsidóságnak — szóval le
het egy ilyen valakit csak úgy — mos- 
datlanul — egy kicsit megrágalmaz- 
gatni, persze a nyilvánosság előtt és 
azután, amikor az vissza akarja verni 
a támadásokat, akkor egyszerűen azt 
jajongani: az Istenért, ne vigyük a 
zsidó ügyet és a zsidó veszekedést el
lenségeink ele! Óvjuk meg a zsidóság 
becsületét. Hát ennél felháborítóbb 
magatartást elképzelni se tudok.

— Nem gondolja tanár úr. hogy 
maga sötétebben látja a dolgot, mint 
aminő?

— Nem, mert ezt az eljárást nem 
lehet elég sötét színekkel ecsetelni. 
Nézze, kérem, miről van itt szó? Egy 
tudós a bíróság elé állította megrágal
mazod. Erre ezek, hogv kibújjanak a 
várható következmények alól, most azt 
kiáltják, ne folytassuk a pert, mert a 

zsidóságnak ártunk vele, ha a nyil
vánosság előtt veszekszünk. — Hát 
egy zsidó tudóst megrágalmazni, — 
nem árt a zsidóságnak, de a rágalmazó 
ellen a bíróság védelmét kérni — ez 
meggondolatlan merénylet az egész 
zsidóság ellen ? Azután: a zsidóság ér
deke — szerintük — azt kívánja, hogy 
ne kerüljön az ügy a nyilvánosság elé. 
Erre kikunyorálják a kőnyomatos tu
dósítójától, hogyr ne adjon le semmit a 
lapoknak, de aztán ők maguk hoznak 
tudósítást a „Legyezőben”, persze ne
kik megfelelő ferdítésekkel és hangu
latkeltéssel. Hát -miért kellett ez, ha 
úgy féltik a zsidóságot a nyilvánosság
tól? Vagy talán megmondták előre a 
kőnyomatos tudósítójának, hogy azért 
kérik a többi lapok tudósításának mel
lőzését, mert öle maguk akarják a tör
vényszéki tárgyalást, a maguk beállí
tásában leközölni? Továbbá: erkölcsi 
komolyságra vall-e, ha valaki a zsidó 
közérdek védelme címén egy kalap 
alá fogja a mindenképpen kínos bajai 
esetet Heller Bernátnak rágalmazói el
leni perével? És még ebben a beállí
tásban is valótlanságot valótlanságra 
halmoz! Azt mondja Hellerről, hogy 
„a rabbiszemináriumot állította be olyan 
színben, mint. . .” Ami persze nem 
igaz, mert nem a rabbiszemináriumrol, 
hanem egy' tanári kandidálás. illetőleg 
ajánlás körüli furcsaságokról, meg bi
zonyos kortesszolgálatokról v üt szó és 
éppen a rabbiszeminárium jóhíre és er
kölcsi integritása védelmében. Aztán, 
hogy a felekezeti élet nagyjai ellen 
alaptalan vádak hangzanak el, — hát 
az „alaptalan” vádakra vonatkozóan 
várjuk csak meg a nyolcórai vonatot. 
Ami pedig az elhunyt nagyságokat il
leti. köztudomású, hogy amikor Heller 
professzor nyílt levelét megírta. Szé
kely Ferenc még életben volt, sőt még 
jóval azután is. Végül: neki szabad 
azt állítani, hogy' Heller professzor ta
nításai a bibliáról ellenkeztek a zsidó 
vallási felfogással, de ha ezért bíróság

Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény- függöny 

Ftőraköppeny 
művészits kivitelben készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest. Király-utca 8.
Kliánatra anyagminták és árajínlatok díjtalanul. 

elé állítják, akkor a zsidóság érdeké
ben így veti fel a kérdést: „szabad-e... 
a valódiság bizonyításának perrendi ke
reteibe kényszeríteni a zsidó tudomány 
határkérdéseit?” Szóval: amikor ő rá
galmaz, akkor amit mond, az -bizonyos
ság; de amikor felelnie kellene érte, 
akkor tudományos kérdés. Hát elég 
volt ezekből, csak hadd jöjjön az ■— 
elégtétel...

— Sokat megértek a maga keserűsé
géből, tanár úr, de valóban a zsidóság 
érdeke ma azt kívánná .. .

— Pardon, hogy közbevágok. Én 
megmondom, mit kíván a zsidóság ér
deke ma. Éppen ma, azt kívánja a 
zsidóság érdeke, hogy semmi el ne ke- 
nődjék. A zsidóság megbír és kell is, 
hogy megbírjan minden nyilvánosságot! 
Vannak a testén penészgombák? Hát 
éppen akkor ki a levegőre! Nem is 
kérdezem: morális dolog volna-e a 
szégy’elnivalót, a szabály’talant, a meg- 
engedhetetlent — ha van ilyen — a sö
tétség jótékony leple alá bujtatni, — 
inkább csak azt kérdezem: okos dolog 
volna-e? Nem okosabb-e, ha magunk 
hozzuk felszínre és írtjuk ki ezeket a 
tüneteket, -mint hogyha ellenségeink 
tárják fel azokat? Mert a suttogások 
szele úgyis odasodor mindent eléjük! 
Hát akkor legalább hivatkozhassunk 
arra, hogy' mi magunk vagyunk azok, 
akik meg akarjuk tisztítani saját köz
életünket, akik nem tűrünk semmi im
morálist, semmi szabálytalanságot, 
semmi olyat, ami nem bírja el a nap
világot ! Sokkal többet használ a zsi
dóságnak az ilyen erkölcsi bátorság — 
mert ez morális álláspontra mutat —, 
mint az elkenés, a leplezés, mert ez 
sohasem morális.

— De ellenségeink káröröme?!
— Az nem lehet szempont! Itt csak 

egy szempont lehet: a zsidó közélet 
tisztasága! Ezt pedig nem rágalmazá
sokkal és ferdítésekkel, nem a nyilvá
nosság elől való meneküléssel lehet 
szolgálni, hanem azzal, ha igenis min
dent kiviszünk a napra! És mi ma
gunk! Mert az tesz ellenségeinknek 
szolgálatot, aki nekik engedi át a nap
fény rehozatalt! És én ki is jelentem 
Önnek, kedves direktor uram, hogy én 
sohasem is fogok visszariadni attól, 
hogy' a napra ráncigáljam ki azt, — 
személyt, vagy esetet, mindegy —, aki 
vagv ami a pince homályába akar me
nekülni. Nem szeretem a suttogáso
kat. Ez olyan felemás valami: állít is, 
tagad is. Mondja is, meg nem is. Fő
kép pedig: erkölcstelen, mert — bűn
pártolás. Ki vele! Meg kell mondani! 
S jobb, ha magunk hozzuk elő, mintha 
ellenségeink teszik! Hát nem okosabb,
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ha magunk tisztázzuk, hogy pl. mi is 
igaz abból a suttogásból, amely sze
rint valaki állítólag állandó havi díja
zásban részesül, mert elsüllyesztette azt 
a röpiratát, amely valakinek nagyon 
kellemetlen? Vagy hogy mi igaz abból 
a suttogásból, hogy ...

— Pszt! Az Istenért, kedves tanár 
úr...

— Látja, direktor úr, ez a bűn! A 
zsidó közéletet ilyen ál jelszavakkal 
fertőzik meg, ahelyett, hogy megtisztí
tanák. Hazugság és hamisság az. hogy 
a zsidóság érdeke azt kívánja, hogy 
ne beszéljünk róla, ha van valahol va
lami megbotránkoztató. Ellenkezőleg: 
mégegyszer azt mondom, ki vele! 
Igenis beszéljünk róla! És — fogunk 
is beszélni! Spectator.

Kiéin Gyulánéról
Irta : Kertész Ödön, a Mikéfe igazgatója.

Életében cikk nem jelent meg róla, 
mert nemes lénye a tömjénezést nem 
igényelte. Pedig a legnagyobb filant
rópok egyike volt. Értókes és érde
kes egyéniség, amilyet nem produkál 
minden évtized. Művésze volt a segí
tésnek és ahogy egyik gyászülésen 
egy- kiválóság mondottak nemcsa 
gyakorolta a szeretetet, de vezéri el
hivatottságával másokat is megtanított 
a szeretetre.

Körülbelül 3 évizeddel ezelőtt elje
gyezte magát a Mikéfével és élete 
utolsó órájáig szolgálta azt. Szeretett 
családja körében úgyszólván csak 
megpihent, mert a nap minden óráját 
ez intézménynek szentelte. A munka 
volt éltető eleme és bizonyára ezért 
csatlakozott ahhoz az egyesülethez, 
melynél az ipari és mezőgazdasági ki
képzés a programm és ahol magával 
intézménnyel lehet szemléltetni, hogy 
miként lehet szorgalommal, szakkép
zettséggel. takarékossággal, okosság
gal eredményt elérni. Megragadta, 
megihlette néhai dr. Neuman Ármin 
szózata, hogy a zsidót vissza kell, ve
zetni a földhöz, mely életörömöt nvújt 
és a bizalmat fokozza. És mivel a 
belterjes gazdálkodásnak leginkább a 
kertészet alkalmas, ő, aki úgy sze
rette a virágokat, örömmel csatlako
zott oda, ahol virágokat nevelnek az 
embernevelés érdekében.

1911-től mint előljárónőnek módja 
van az üzem szervezési munkálatai
ban részt venni, de már a háború 
alatt a hadiárvákról való gondosko
dást tekint’ főfeladatának és a leg
súlyosabb időkben is megszerzi a p.'ri- 
fogoltak ennivalóját és ruházatát. A 

háború után, az összeomlás képét mu
tatta az intézmény is és ha majd az 
egyesület 100 éves történetét megírják, 
s a krónikás feltárja a reorganizálás, 
a feltámadás adatait, kibontakozik 
Kiéin Gyuláné hőskora. Emberfeletti 
munkát végzett a múlt évtized elején. 
Megnyittatta mindkét intézet kapuit, 
életet vitt az üzemekbe, majd moder- 
nizáltatta azokat. Mivel ehhez pénz is 
kellett, saját áldozatkészsége mellett 
mozgósította a nemeslelkű embereket, 
megnyerte a külföldi zsidó szerveze
tek, főleg a Joint támogatását és 
hogy a fennakadástól megóvja az üze
meket, jelentékeny hitelt eszközölt ki. 
E nagyszabású egyéniségnek éber fi
gyelme mindenre kiterjedt, melyhez 
páratlan tettereje a kivitel biztosi
téka volt. Amikor maróthi Fürst Ja- 
kabné elhunyta után — 1922-ben ■— 
őt választják meg a hölgybizottság 
elnökévé, a közgyűlést vezető elnök 
hangsúlyozza, hogy „mint régi előljá- 
rónő, széleskörű avatottságot, céltu
datosságot és tudást szerzett egyesü
letünk céljainak helyes értékelésében 
s ezeket a tulajdonságait csodálatra
méltó agilitás és ügyszeretet tetézi. 
Amikor most a közgyűlés nevében is 
üdvözöljük új díszes tisztségében és 
szivünkből kívánunk neki teljes sikert 
nagy terveinek megvalósításához, tu
lajdonképen önmagunknak gratulálunk 
új elnökasszonyunkhoz”, — 1923-tól 
önállóan vezeti az egyesületet. Nagy 
akciót indított a szomszédos telkek 
megvételére és a szükséges 400 milliót 
összehozta. Ép így előteremtette 
1927-ben a reorganizálás; alapot, cca. 
70.000 pengőt. Legfőbb működési tere 
a kertészképzőtelep volt, ahol egyes 
üzemágakat úgyszólván ő létesített. A 
virágkultúra alapjánál': megteremtése 
neki köszönhető. Az egyes virágki
állításokon elért sikerek nevéhez fű
ződnek. Nagykoncepciójú terveinek 
végrehajtása mellett a legaprólib ügyek 
elintézésére is gondot fordított, ami 
páratlan energiát és nem mindennapi 
judiciumot igényelt. 1929-ig ő ve
zette a közgyűléseket is. Ezeken jól 
átí ntolt, mindig csak a lényeget ki
domborító elnöki beszédeket tartott. 
Eredetisége nem tűrte, hogy hivatalo
san megírt beszédet mondjon el és 
bejelentései frappánsak, mindkét ág 
táborát megnyerni akarók.

Társadalmi akcióin is látható az 
eredettség. Soha non másolt, mindig 
saját ötleteit alkalmazta, társada'mi 
nexusait felhasználta a nemes ügy ér
dekében és 4 -500 levél megírását 
:lv alkalmaknál magának tartotta 
fen n.

Szigorúan ügyelt minden fillérre 

Tudni akart mindenről és a legap
róbb ügyekről is jelentést kívánt a 
tisztviselőktől. Munkatársainak meg
választásában nem a címet, állást, 
rangot nézte, hanem a szívet és a 
munkakészséget.

Hatalmas, irányító, szervező és el
lenőrző elfoglaltsága mellett nagy
gondot fordított a pártfogoltak ügyére 
A maga részéről soha nem protezsált 
döntő szempont nála a rászorultság 
és a rátermettség volt. Az intemátu- 
sok élelmezésére nagy gondot fordí
tott. Kalória-táblázatai voltak, hogy 
a kellő tápanyagot egy munkás ifjú
nak megszabhassa. Hogy mennyire 
lelki ügyének tekintette a növendékek 
táplálkozásáról való gondoskodást, 
igazolja az az eset, hogy midőn egy 
mester nem engedte el Peszachkor ta- 
noncát kellő időben ebédre, azonnali 
hatállyal felbontatta a szerződést. Ép 
így járt el, amikor egy másik mester 
vacsora nélkül az éjszakai órákban 
műhelyben tartotta az egyesület egy 
növendékét, vagy egy harmadiknál 
aki Engesztelés Napjának előestéjén 
későn bocsátotta el a műhelyből. Ren
geteg példával lehetne illusztrálni az 
ö hamisítatlan humanitását. Ünnepi 
uzsonnákon a növendékek közé ült, 
soha nem engedte meg egy külön ve
zetőségi asztal felállítását. A nevelő 
személyzet szerződéseibe vétette, hogy 
a növendékekkel együtt kell étkez
niük, aminek pedagógiai értékéről 
meg volt győződve. A ruhakiosztást — 
mig egészségi állapota engedte — 
mindig személyesen intézte, de gon
doskodott is arról, hogy a ruházati 
anyag meglegyen. Ilyenkor órakon át 
a telefonnál ült, sőt a cél érdekében 
személyes látogatásoktól sem idegen
kedett. Addig nem volt egy nyugodt 
órája, míg a téli felruházást bizto
sítva nem látta. A kiváló növendéke
ket rendkívül becsülte és értékelte, 
mig a felmerült fegyelmi eseteket sok 
esetben személyesen intézte el.

Hasábokat lehetne megtölteni egyé
niségének illusztrálásával és az ő lel- 
k.sége virágcsokrának analizálásával. 
Ezt az arcképet ihletett órák teremt
hetik meg, az itt felhozottak csak apró 
m-’zaikdarabok. Elégedjünk meg egye
lőre dr. Hevesi Simon vezető-főrabbi 
cmlétabeszédéből kiragadott eme mon
dattal : „Úgy érezzük, hogy élete 
olyan volt, mint a virág, mely felfelé 
nő és legyőzi a gravitációt.” Avagy 
idézzük az egyesület kiváló elnökének, 
dr. Stein Emilnek szavait: „ Vele le
esett az egyesület koronája.”

Kiéül Gyuláné, aki nemes életét a 
társadalomnak szentelte, generációkon 
át világítani fog.
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Péntekesti istentisztelet
500 éves templomban 

^'L01 “ PaP-hántov egyedül kezdi meg az imádságot 
— H hívok, csak üzletzárás után mennek templomba

Dubrownik, 1936. július
Péntek este, 7 óra. Ilyenkor kezd'k 

otthon a templomokban az istentisztele
tet. Nekiindulunk a Zidowska-ulicának, a 
Zsidó-uccának, hogy megkeressük a 
zsidó templomot.

A Zidowska Ulica lépcsői meredeken 
vezetnek neki a hegyoldalnak, mely ha
sonló szűk, girbe-görbe, számtalan lép
csős uccák tömkelegét hordja széles há
tán. Itt volt valamikor Dubrownik, vágj' 
amint azelőtt nevezték, Raguza gettója. 
A házak úgy állnak itt festői rendetlen
ségükben, mint évszázadokkal ezelőtt és 
úgy áll itt 500 éve a templom is, melyet 
— különösen az ismétlődő nagj' földren
gések után — az évszázadok folyamán 
számtalanszor renováltak, úgy, hogy a 
régi épületnek úgyszólván csak a falai 
azok, melyek fölött nyomtalanul suhant 
el a tovaszálló idő.

Az ucca végére érünk. Útközben 
jobbra-balra nézegetünk, keressük azt a 
csoportosulást, jnelynek öt perccel az 
istentisztelet kezdete előtt elképzelésünk 
szrint mutatkoznia kellene. De nemcsak 
csoportosulást nem látunk sehol, hanem 
még egyenkint szállingózó embereket 
sem, egyedül vagyunk az ucca félhomá
lyában, melyet most kezd elmélyíteni a 
közelgő alkonyat. Ejnye, csak nem té
vedett a kövér Horowitz a Parkhotel 
Gradac magyaréi beszélő tulajdonosi, 
aki valamikor matróz volt a monarkia 
haditengerészetében...

Dolgunkvégczetlen fordulunk ki újra 
a széles Kralja Petrára, ahol javában 
folyik a csillogó, lüktető, nemzetközi tar
kaságé esti korzó és bemegyünk kedvenc 
fényképészünkhöz, Bcrnerhez, akinek 
egyik fiatal segédje szintén folyékonyan 
beszél magyarul, hogy meginterjuoljuk 
a templom irányában. Tőle azután meg
tudjuk, hogy a templomot jó helyen, 
csak rossz időben kerestük. Majd egy 
ó.ra múlva, nyolc órakor már nyitva lesz 
annak a háznak a kapuja, melyben a 
templom van, mert az istentisztelet csak 
8 után kezdődik, amikor a kereskedők 
bezárták boltjaikat. Dubrownik zsidó 
kereskedői megtartják ugyan a vallás ily- 
irányú parancsait, de csak annyiban, 
amennyiben ez üzleti érdekeiket nem 
zavarja. A szombati istentisztelet is déli 
12-1 óra között van, amikor az összes 
üzletek, — a nemzsidókat is beleértve — 
zárva tartanak.

Valóban, nyolc óra előtt néhány perc
cel kinyílik az egyik háznak kapuja, me
lyen tábla jelzi a hitközség hivatalos 
óráit. A kapu alól lépcső vezet fel az 

első emeletre, ahol az iroda van. Az 
iroda ajtaja előtt csernyötartó, mely 
egyelőre — a bőségesen omló nyári 
zápor ellenére — üres. Újabb emeletet 
haladunk felfelé, amikor díszes faragású 
szárnyas ajtóhoz érünk és ezen keresztül 
belépünk a templomba. Meglepő látvány 
tárul itt szemeink elé. A templom köze
pén elhelyezett almemoron már ott áll 
Raguza zsidó kántora, aki egyben rabbi
nus is és imádkozik. Borotvált arcéi fia
talember. Halkan mormolja az imát. Kí
vüle egyetlen lélek sincs a templomban, 
melyre csillárok sora ontja a ragyogó 
világosságot.

Maga a templom nem túlságosan 
nagy, parkettázott terem. A középen az 
almemor, szemben az oltárral. Körülötte, 
négyszögben a fal mellett, faragott, iké- 
nyeles fafotőjök, melyek előtt lépcsősze
rű emelkedés fut körbe. A mennyezetről 
számtalan, csilogó, díszes örökmécses 
lóg le; a hívek ajándékai. A fatakat 
szintén faburkolat fedi. A női karzat dí
szes, faragott karfájú feljárója a terem 
belsejéből vezet fel.

A fiatal ohazan halkan mormolja a 
minchát. Hirtelen éles csengetés zúg

A World Unión fór Progressive
Judaism konferenciája

A „Zsidó Élet” mely válto
zatlanul és megingathatatlanul 
a vallási konzervativizmus 
alapún áll — a tények előtt 
szemet nem húnyó. azokat meg 
nem hamisító objektivitásból ad 
helyet az illusztris zsidó író 
érdekes tudósításának.

Tíz éve volt most, hogy a vallásos 
haladásnak ez a legfőbb eszköze meg
alakult és július 10—13-án tartott lon
doni konferenciáján imét kifejezésre ju
tott az a történeti tény, hogy a zsidó 
vallás életerejének forrása a vallásos 
fejlődés eredményeinek minden kor val
lásos szükségletéhez való idomulása. A 
mostani konferencia élén a liberális 
zsidóság két vezetöegyénlsége állt. 
Claude G. Montefiore és Lily H. Mon- 
tagu. Az első, a zsidóság élő theológu- 
sainak egyik legkiválóbbja. Mortefiore 
Mózes unokaöccse, aki nagy tekintélyét 
nem származásának, nem magas korá

Kérjen mindenütt J l BAD0N T 
o r t li . k ó s e r
logk fémet, mely Polliik Ábráiul ni bonyhádi rabbi felügyelete alatt készül 
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iéi lentről, az iroda felöl és ebben a pil
lanatban a chazan hangosan rézendít a 
péntek esti ima első szavaira. Szefárd 
rítus szerint imádkozik. A templomba las- 
sankint szivárogni kezdenek a hívők, 
Dubrownik kereskedői, csupa igen jó! 
öltözött ember, úgy látszik: szegény zsi
dó nincs ebben a gyönyörű dalmát für
dővárosban. A végén lehettünk vágj' bu
szán. Bennünket, akik eddig szerényen 
és nézelődve húzódtunk meg az ajtó 
közelében szintén betessékelnek az egyik 
kényelmes karosszékbe és végtelen szí
vélyességgel imakönyvvel kínálnak meg. 
Megható áhitatos csend. A pesti temp
lomokban oly általános, annyiszor osto
rozott trécselésnek semmi nyoma, moz
dulatlanul áll helyén és bensőséges el
mélyedéssel imádkozik mindenki. A 
löchó-dajdi egyik zakaszát a chazan, a 
következőt a gyülekezet énekli. A cha
zan végig a középen marad, egész is
tentisztelet alatt nem megy előre az ol
tárhoz. A hívek sem a lechó-dajdi utolsó 
szakaszánál, sem a sémánál nem áll
nak fel helyeikről.

Közeledik az istentisztelet vége. A 
chazan maga tölt az előtte álló kristály 
korsóból az ezüst serlegbe és elmondja 
a boráldást. Azután vége az istentiszte
letnek. A hívők sorba odamennek egj'- 
máshoz, „gut sabbosz”-t kívánnak és si
etnek haza vacsorázni. Az egész nem 
tartott tovább negyven percnél. H. S.

nak köszönheti, hanem nagyszerű egyé
niségének. tudásának és alkotásainak. 
Lily H. Montagu, a legmélyebben vallá
sos lelkű zsidó nők egyike, aki minden 
gondolatát és minden percét áldozatosan 
a haladó zsidóság szolgálatába állítja. 
Melletük áll a londoni Liberal Jewish 
Synagogue papja: Rabbi Mattuck, aki a 
tanácskozások vezetésének és az ellen
tétek kiegyenlítésének összehasonlítha
tatlan mestere. Különösen tekintélyes 
számban vettek Tészt a konferencián a 
német kiküldöttek, akik közül az érte
kezlet két legfontosabb tárgyának elő
adója is kikerült. Képviselőket küldtek 
még az Egyesült Álamok. Franciaország. 
Hollandia. Délafrika, Kanada, India. 
Ausztrália és teljes számban vettek 
részt az angol kiküldöttek.-Péntek dél
után, július 10-én az egyes kiküldöttek 
tetek jelentést a vallásos liberalizmus 
állásáról az egyes országokban, irányai
ról és fejlődéséről, különleges kérdései
ről.
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A péntek estét a külföldiek az angol 
családok körében töltötték. Szombat dél
előtt a West LondonSynagogue isten
tiszteletén vettek részt a delegátusok. 
Ez talán az egyetlen templom a világon, 
ahol a kaddist héberül (és nem arameus 
nyelven) mondják. Gordon St. Louis-i 
rabbi prédikált. Témája volt: Önmagunk
nak kell lennünk, híveknek kell lennünk 
önmagunkhoz, és önmagunk kifejezésére 
kell törekedniinek. Tartalmánál és elő
adásánál fogva nagy hatást váltott ki.

Szombat délután Seligmann frankfurti 
és Dienemann offenbachi rabbi kezde
ményezésére Oneg Sabbat ünnepélyt 
tartottak Bevezető ima után Seligmann 
az Oneg ESabbat értelmét és jelentő
ségét ismertette. A vallásos szabad- 
elvüség kifejezését alkotta meg benne 
Bialik. A Sir-hamalausz eléneklése után 
ugyancsak Seligmann a délutáni ima egy 
részét olvasta fel és fűzött hozzá ma
gyarázatot.

Zsidó énekek zenei bemutatása után 
Dienemann tartott előadást a Szentföld 
vallásos életéről. Ez az előadás beszá
moló volt aról a tanulmányúiról, ame
lyet Dienemann a Word Unión megbí
zásából Erec Izraelben tett. Előadása 
szerint vallásos tekintetben a Szentföld 
teljesen dezolált képet mutat. Jeruzsá
lemben medeven ragaszkodnak a tradí
ciókhoz, amelyek közt azonban kevés 
öregebb a 17-ik századnál, de nagyrés® 
a 18-ik és 19-ik századból valók'. A 
rabbinátusnak. amely tulaidonképen a 
kehilán kívül áll. nagy törvényes jogai 
vanak különössen a házassági jog terén, 
de nem mindig rendelkezik a végrehaj
tás lehetőségeivel. Az Agudász Izrael 
bomlasztó hatását lépten nyomon tapasz
talni. Egyetlen nyugati értelemben vett 
templom van Jeruzsálemben: a Jesurun 
templom, amelyet amerikai segítséggel 
építenek és tartanak fenn. Prédikáció 
Jeruzsálemben úgyszólván keresztülvihe- 
tetlen, mert más nyelven, mint héberül, 
elképzelhetetlen és az emberek túlnyomó 
része csak annyit tud héberül, hogy a 
mindennapi szükségletnek megfeleljen, 
de héber prédikációt követni nem képes. 
Haifában egy fiatal német rabbi megho
nosította a rendezett istentiszteletet és 
prédikációt olymódon, hogy a héberül 
tartott prédikációt lefordítja angolra és 
németre. Ezt azonban Jeruzsálemben 
nem lehet megtenni. De nem is az isten
tisztelet mikéntje a primordinális kérdés. 
Mindenekelőtt az istentisztelet szükség
letét kell megteremteni. A legsürgősebb 
teendő az ifjúság vallásos nevelése, a 
ibár-micvá ünepélyes kialakítása és fel
nőttek vallásos irányítása. Vallásoktatás 
a ízentföldön csak a Mizrachi és az 
Agudász iskoláiban van. Azonban az 
•ortnodoxia' talán sehol sem esik oly 
távol az élettől, mint Erecben. Más élet
viszonyok közt alakult ki és más élet
viszonyokat szolgált. A Szentföld újjá
építését nagyrészben szocialista beállí
tottságú munkások végezték ezek pedig 
vagy vallásellenesek, vagy vallástala
nok. Ilyen az iskola is. Itt vár hivatás 
a haladó zsidóságra, hogy azokban az 
iskolákban, amelyeknek vezetője erre 
hajlandó, az életnek megfelelő vallásos 
oktatást adjon. A vallásos szükséglet 
legnagyobb részt Németországból kiván
doroltaknál áll íenn. akik fájdalmasan 
látják, hogy gyermekeik vallásoktatás 
nélkül nőnek fel. A régi Jisuv, a Miz- 
ráchi és az Agudász merevségével 
szemben állnak azok, akik tudatosan a 

vallásos kérdés elől elzárkóznak és aki
ket az előbbi csoportoknak az élettől 
való elzárkódása visszataszít. A tömeg 
kívül áll a vallásos és az orthodoxia 
nemcsak esztétikailag, de az etikával 
való tudatos kapcsolat hiányánál fogva 
képtelen misziót kifejteni. Erre csak a 
haladó zsidóság alkalmas. Fokozott mér
tékben áll ez a helyzet a mezőgazdasági 
telepeken. A szabályozatlanság helyett 
szabályozásra van szükség különösen a 
házassági jog terén a nő mai helyzetének 
figyelembevételével. Meg kell szüntetni 
a szombat-törvény merevségének gettó
jelleget. De ettől a szabályozástól, a ma- 
radiság fél és azzal akar a haladó zsidó 
vallásosság unkája elen hangulatot kel
teni. .hogy azt híreszteli. hogy Jeruzsá
lemben oirgonát akarnak a zsinagógába 
vinni. A szombatot legtöbb helyen sport
tal. kirándulásokkal csak munkaszünet
ként ünnepük minden vallásos tartalom 
nélkül. A középosztály-jellegü telepeken 
orthodox rabbik teljesen meddő munkát 
végeznek. Az egyetlen vallásos inézmény 
az Oneg Sabbat, amelyet szombat dél
után tartanak és amely erkölcsi tartalmú 
beszédből, tanító előadásból és közének
ből áll és a Habdala szertartással fejező
dik be. Dienemann előadásának hatása 
alatt azonnal jelentkezett egy áldozat
kész résztvevő, aki a palesztinai misszió 
céljaira anyagi eszközöket ajánlott fel.

A konferencia legfőbb tárgyát a sza
badság és tekintély kérdését „Freedom 
and Áuthority in Progressive .Indáim” a 
vasárnapon a Liberal Jewish Synago- 
gueben tartott ..Round table conference” 
tárgyalta. Monteiiore és Mattuck elnököl
tek/Az előadó itt is Dienemann volt 
A tekintély alapiát a kinyilatkozta
tásban látja. Szükségesnek tartja, hogy 
teremtessék valamely instancia, amely 
a liberális jámborság rendjét megállapít
ja. 14 tételt állít fel.

I. A napot imádsággal kell kezdeni 
amelyet egyszerűség és ne kenetteljes- 
ség jellemezzen.

2. Az étkezést imádság kövesse. Mig 
a reggeli és étkezési ima az egyént 
Izráel összességébe állítsa be.

3. az esti ima az egyén szükségle
tének feleljen meg.

4. Az imák megértésére a héber 
nyelv ismerete szükséges.

5. A szombat megtartása kötelező, 
amennyire ezt az élet és a hivatás meg
engedik. A vezető elvnek a munkától 
való tartózkodásnak és nem a munka 
szünetelésének kell lennie.

6. Az iinepek megölése is kötelessé
ge a zsidónak.

7. Az étkezési törvények megtar- 
tandók azonban bibliai egyszerűségük
ben és nem középkori fontossággal.

8. A körülmetélés.
9. a házasság vallásos megáldása,

10. a gyülekezeti istentiszteleten való 
részvétel lényeges kötelességek, amelye
ket elhanyagolni nem szabad.

Ezekhez járulnak még, mint további 
kötelességek:

II. a Palesztina-felépítésben való 
részvétel.

12. zsidó ismeretek megszerzése,
13. szociális munka azonban nem hu

manitárius és alkalmi indítékokból, ha
nem valásos ténykedés gyanánt, és 
végül

14. a halottak szolgálata.
Az előadást rendkívül élénk vita kö

vette. Az amerikai és angol delegáltak, 
akik közül Gordon a progresszív zsidó

ságnak a tahnudi zsidóságból való fejlő
désére mutatott rá, az előadó javaslatai
val .kevéssé értettek egyet. A berlini 
reformhitközség kiküldöttje, Dr. Preysr 
a tervezett instancia ellen foglalt állást, 
szerinte a szabadság és tekintély egyenlő 
jogú tényezők. Nincs szükség miniátür- 
Sulchan Aruchra. Az ifjúság egyik kép
viselője szerint nem tekintélyde, hanem 
hitre van első helyen szükség. Az ifjúság 
nagy részét nem a tekintély után való 
vágyakozás jellemzi, hanem a „besületes 
hitetlenség”. Prof. Heinemann szerint a 
kérdés lényege a zsidóságnak tartalom
mal való telítettsége. Vogelstein (Bres- 
lau) kifejti, hogy a liberális zsidóság 
alappillére a személyes felelősség érzése 
a vallásos életben. Sem tömegtekintély, 
re sem instanciára nincs szüksége, ezál
tal válik a kinyilatkoztatás tekintélye a 
az egyén támaszává.

A konferenciát Lily H. Montagu imája 
zárta be.

A „Governing Body" hétfői ülése az 
egyes országok szervezeteinek jelenté
sét tárgyalta. Johannesburgban 1.200 
ember befogadóképességű haladó zsina
gógát építettek, a napokben avatták fel a 
londoni „North-Western Reform’ Syna- 
gogue”-t, Hollandiában a haladó gyüle
kezet megkétszereződött. A magyar ha
ladó zsidóság helyzete és vallásos fej
lődése is jelentős tárgya volt. A „Go
verning Body” a szentföldi vallásos 
épjítőmunkának elősegítését határozta el 
anyagi segítséget nyújt oly szentföldi 
szervezetieknek, amelyek haladó vallá
sos szellemet a szentföldi zsidó élet 
követelményeinek szemmeltartásával 
fejlesztik.

Dr. Naményi Ernő

Az ajtó nyitva
Már csalogat
Az alkonyat,
A berek
Szendereg.

Méla lesben,
Alkonyesten,
Ősi fák között
Csendbe öltözött
A lelkem.

ö, szent békítő.
Csillagos Jövő!
Álmok hazája,
Hol megtalálja
Helyét az árva
Lélek:

Az ajtó nyitva
S vert álmaimba
Szédít
Es rám nehezül
A Perc és repül, 
Mig éjbe vész
A véges ész — — —
S félig ébren
A barna éjben
Vergődik
Tehetetlenül;

Véle napok, órák
S egy örökkévalóság, 
Mig óra int
S az Ég letekint.
Hogy lelkem befogadja !

LAKOS ANDRÁS



11 ZSIDÓ ÉLET

HÍREK

Aug. 1. szombat — Áv 13 (Sabbasz 
náchámu, hetiszakasz: Voeszchannan, haf- 
tóra : Náchámu náchámu, Jezs. 1 f.-27 v., 
4 Perek, az ujholdszentelés utolsó ideje, 
szombat kimen : 8.06), — aug. 2, vasárnap 
—- Av 14, — aug. 3, hétfő — Av 15 (cha- 
miso oszor bő, — Av), aug, 4, kedd — 
Av 16, — aug. 5, szerda — Av 17, — 
aug. 6, csíilörtök — Av 18, — aug. 7. 
péntek — Av 19 (szombat bejöv: 7.11),
— aug. 8, szombat — Av 20 (Hetiszakasz: 
Ekev, haflóra : Vátajmár Zijon, Jezs, 49 f. 
14-51 f. 3 v., 5 perek, szombat kimen : 7.56),
— aug. 9. vasárnap — Av 21, — aug. 10. 
hétfő — Av 22, — aug. 11, kedd — Av 
23, — aug. 12, szerda — Av 24, — aug. 
13, csütörtök — Av 25, — aug. 14, pén
tek — Av 26 (szombat bejöv : 7).

— Chamisó ószor bö-Áv. Aug. 8-án 
(IÁv. 15.) örömünnep, amelyen a Talmud 
szerint több örömteli esemény történt. 
(L. Taámith 28a.) Ezek közül Uni kettőt 
említünk meg, mert valószínűségük mel
lett egyéb adat is tanúskodik. Mikor 
ugyanis Cyrus engedélyével őseink visz- 
szatértek hazájukba, nem volt fájuk a 
szentélyben bemutatandó áldozatok el
égetésére. Ekkor elhatározták, hogy a 
szükségletet közadakozás útján fogják 
előteremteni és sorsvetés által állapítják 
meg, hogy melyik törzs, milyen hónapban 
fogja a ráeső famennyiséget beszolgál
tatni. Av hó 15-én azonban nemcsak a 
Juda törzséhez tartozó Zatu család szol
gáltatta be a fajáradékot, .hanem min
denki, aki hátralékban volt, ekkor ró- 
hatta le kötelességét, mivel az azután 
vágandó fa, a nap hevének gyengülése 
folytán, kellőképen nem száradhatott ki. 
Ezt igazolja Josephus is, aki Hélium 
Judaicum-ában (VI. K. 17, 2) kszülofori- 
faszállítás ünnepéről emlékszik meg, 
csakhogy ő Av hó 14-ére teszi. Mácik 
magyarázat szerint e napon oldotta fel 
Izrael amaz esküjét, amellyel megfogadta, 
hogy leánygyermekét nem adja Benjámin 
törzséből származó ifjúhoz feleségűi 
(Bírák 21. 1). Emellett bizonyít a Misná 
adata (Taánith 26b), mely szerint Av hó 
15-én Izrael leányai fehér ruhában kör
táncot lejtettek a szöllökertekben. Ezt a 
körtáncot valószínűleg annak a körtánc
nak emlékére rendezhették, amelyről a 
Szentírás elmondja, hogy Izrael az eskü- 
szegés elkerülése végett szándékosan al
kalmat nyújtott Benjámin lesbenálló if iái
nak, hogy a szőllöben táncotlejtö leá
nyaik közül ki-ki feleséget ragadhasson 
megának. (Bírák 21, 19-25.) E napon úgy
szintén -már a megelőző nap tninchájánál 
sem mondunk tachánunt.

— Sábbosz náchámu. Aug. 1-én (Áv
13.)  voeszchánán szombatja, a haftóra 
kezdő szavairól: sabbasz náchámu. Dél
előtt jócér, máftirnak a község rabbiját 
hívjuk fel, aki nemcsak a lánglelkü 
próféta bizalomra tüzelő szavaival önt 
vigaszt a gyászoló szivekbe, hanem 
szent beszéd keretében, az eszmény: 
világkép festésével emeli a porbasújtott 
hívő lelkeket a remény égbeoromló 
fokára.

— Balthazár püspök a jeruzsálemi 
egyetemhez. Dr. Balthazár Dezső deb
receni püspököt tudvalévőén meghívta 
a jeruzsálemi héher egyetem, hogy 
mint az egyetem- vendége látogasson el 
a Szentföldre. A püspök rendkívül szí
vélyes hangú levélben köszönte meg a 
meghívást.

— Választás előtt. A budai izr. hit
község választási bizottsága elrendelte, 
hogy: a választási bizottság által össze
állítandó választói névjegyzéket f. aug. 
27-től szept. 5-ig a hitközség Fő-uccai 
irodájában közszemlére tegyék ki, ahol 
a hivatalos órák alatt (d. e. 8—2) -min
denki megtekintheti.

— Vasárnap dönt a bajai hitközség 
főrabbija ügyében. A Baján megjelenő 
„Független Magyarság” július 17-iki 
számában olvassuk a következő hírt: 
„Elbocsátják a bajai főrabbit. Mint érte
sültünk, a Bajai Izr. Hitközség képvise
lőtestületének folyó hó 12-én megtartott 
teljes ülésén a képviselőtestület azt az 
egyhangú határozatot hozta, hogy az 
augusztus hó 2-án -megtartandó nagy
gyűlésnek a főrabbi folyamatban levő 
fegyelmi ügyéből kifolyólag a főrabbi 
elbocsátását fogja javasolni.” — A hit
község elnöksége erre nézve az alábbi 
meghívót bocsátotta ki: „Meghívó. A 
bajai izr. hitközség 1936. augusztus hó 
2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor dr. 
Péner Miklós főrabbi elbocsátása, illetve 
elmozdítása ügyében, az elemi iskola 
udvarán levő kistemplomban nagygyű
lést tart, melyre van szerencsém a sza
vazattal bíró hitközségi tagokat tiszte
lettel meghívni és felkédem, hogy azon 
megjelenni szíveskedjenek. Dr. Róna 
Dezső s. k. -m. kir. egészségügyi főta
nácsos elnök.”

— Baracs Károly emléke. Baracs 
Károly, a budai zsidóság felejthetetlen 
emlékű vezére haláénak hetedik évfor
dulóján a nevét viselő elemi iskola ün
nepélyén dr. Szemere Sarnuné magas
röptű szavakkal hódolt az elhunyt ér-

Tátralomnicz — Tulipán — Villa
Elsőrendű ház a központban, másfélholdas 
park közepette, előszezonban: 35-38 Ke., 
főszezonban : 45-55 Ke. Kitűnő rituális 
konyha, hunfalvi főrabbi állandó fe
lügyelete mellett 1
__________Tulajdonos : Korach Regina 

demei előtt. „Kultúrától és szépségtől 
áthatott lelkében — mondotta többek 
között — örök otthonra találtak az er
kölcsi eszmények.... Az ember igazi ér
tékét erkölcsi emberré valósulásában 
látta. A maga számára is ezt tekintette 
az emberi élet legnagyobb beteljesülé
sének. Az ősök erkölcsi törvényeinek 
alapián állott. Az ö tetteiben valóban 
megvalósultak az ősi alaptörvények, a 
tízparancsolat erkölcsi életet megszabó 
igéi, amelyek pedig ma is — szemlélve 
az emberi életet — milyen hihetetlen 
messzeségben látszanak a egvalósulás- 
tól”. A nagyhatású beszéd elhangzása 
után Barta Béla igazgató kiosztotta a 
Baracs-alapitvány idei kamatait, majd 
ifjúsági hangverseny következett, végül 
dr. Kriszháber Adolf hitk. elnök serken
tette az ifjúságot közvetlen hangú szép 
beszédben Baracs Károly eszményeinek 
követésére.

— Házasság. Dr. Riegler Bernát te
kintélyes fővárosi ügyvédnek, a pesti 
zsidó közélet ismert szereplőjének fia: 
Dr. Riegler Tibor, a Nemzeti Bank tiszt
viselője aug. 2-án vasárnap déli 12 óra
kor, a debreceni statusquo izr. hitközség 
főtemplomában vezeti oltárhoz Kanczler 
Jolán zongoraművésznőt. A vőlegénynek, 
aki a zsidó ifjúság nagy tehetségű és: 
népszerű vezére, házassági tanúi: Dr. 
Budai-Goldberger Leó felsőházi tag és 
Usetty Béla orsz. képviselő lesznek.

— Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk Jubadont fogkrém 
hirdetésünket. Ez a -fogkrém, mely rituá
lis felügyelet alatt Részű, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által minden 
aggodalom nélkül használható.

— Az idei Tisó-beov előestéjén nem 
imádkoztak a Siralmak Falánál. Jeru
zsálemből jelentik: A jeruzsálemi rabbi- 
nátus elrendelte, hogy az idei Tisó-beov 
előestéjén ne zarándokoljon a zsidóság 
a Siralmak Falához, mert az út oda az 
ó város bizonytalan szűk ltcáin vezet.

— A zsidó világkongresszus előké
születei. Párizsból jelentik, hogy' a fran
ciaországi zsidó szervezetek országos 
konferenciája 35 delegátust választott a 
zsidó világkongresszusra.

x LLOYD TRIESTINO, centenná- 
rium-a- alkalmából rendkívül kedvezmé
nyes, olcsó utazásokat rendez Paleszti
nába Triestből hetenként induló hajók
kal, tengerrenéző kabinokban, -kitűnő 
ellátással. I. osztály' oda-vissza P 410, 
turistaosztály oda-vissza P 225, Az ol
csó árak mellett még arra is felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét, hogy' a turistaosz
tályon is csupa 2-4 ágyas külső kabin 
van. Felvilágosítással szolgál a LLOYD 
TRIESTINO. Budapest, VII., Thököly 
út 2. és Váci-u. 2.
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„Sz egyel j ük magunkat... 1 “

Kedvelt felekezeti lapunk minapi 
cikkében, amelyben megállást kcman- 
díroz a magyar zsidó fórumon folyó 
pörös ügyekkel kapcsolatban, azt írja, 
hogy „szégveljük magunkat, hogy a 
magyar zsidóság mai helyzetében 
ilyen események egyáltalában megtör
ténhetnek.” Végre valami, amiben 
kivételesen igazat adhatunk neki. Va
lóban ehhez nemcsak minden joga 
van meg. hanem minden oka is. Te
hát szégvelje magát I

*

Miről van tulajdonkepen 
szó?

A lleller professzor által indított 
rágalmazási perrel kapcsolatban na
gyon igyekeznek a vádlottak és ér
dektársaik mindenféle mesterkedéssel 
a per voltaképpeni magvárói a figyel
me másfelé erelni. Úgy állítják be 
a dolgot, mintha itt csak arról volna 
szó, hogy megrágalmazták-e Heller 
professzort és hogy bizonyítható-e ez, 
vagy’ nem? Pedig itt az a kérdés 
fog jobbra vagy balra eldőlni: 1. 
Igaz-e, hogy’ a rabbiszeminárium bib
liai óráinak ellátására a megbízást 
felekezetpolitikai magatartás szerint 
adták vagy’ vonták meg? (És ez a 
kérdés jelentőségében messze túlnő az 
egyéni ügy’ határain). — 2. Tgaz-e. 
hogy az állás jelöltjét egy akaratlan 
tévedésen alapuló ajánló szakvéle
mény' felhasználásával terjesztették fel 
a minisztériumhoz kinevezésre, noha a 
felterjesztésre hivatott hivatalos kö
zeg tudott erről a tévedésről ? — 3. 
Végül pedig annak is tisztázódnia kell 
•— és ez ugyancsak sakkal inkább köz
ügy, mint magánügy’ —: rágalma
zott-e a zsidó felekezeti élet vezetői
től fenntartott, irányított és sugalma
zott újság, igen-e vagy nem?

Ezekről van itt szó.
•

A békeangyalok.
Azt halljuk, hogy a Heller profesz- 

szor rágalmazási perében békeangya
lok próbálkoznak „a helyzet megmen
tésével.” Az egyik békeangyal állító
lag azt ajánlotta pl., hogy zárják le 
a viszályt és kapjon újra bibliai órá
kat a szemináriumban — Heller pro
fesszor is. Tehát: ő is.

Bizonyára nagyon jó ötletnek tart

ják ezt a megoldást, de a békeangyal 
rosszul számított (bár ő eddig jól 
számítónak bizonyult). Elfelejtette, 
hogy a gerinc nem mindig arra való, 
hogy hétrét görbüljön. Akadnak még 
gerincek, amelyek hajlíthatatlanok.

*

Ki mer itt meg bélyeget 
nyalni ?

A minap mesélte valaki — beava
tott I — hogy' a zsidó gimnáziumok 
évvégi értesítőinek szétküldése úgy’ 
történik, hogy az igazgatók összeál
líthatják ugyan azok névsorát, akik
nek értesítőt akarnak küldeni, sőt meg 
is címezhetik ezeket, de a szétküldés 
a Síp-utcából történik. Ott ragaszt
ják rá a bélyeget.

Amikor megkérdezték az egyik 
igazgatót, miért van ez a megalázó 
intézkedés, csodálkozva kérdezte:

— Ez megalázó? Ellenkezőleg: eb
ben gondviselésszerű védelem rejlik. 
Tudják, hogy kényes a gyomruk és 
nem akarják, hogy' megártson a gumi 
arábikum.

„Mi a baja?"
Ezt reklamáltuk néhány hete a 

„Zsidó Újság” c. nyomtatványon, 
mely akkor „egy pesti nem-orth. lap” 
címzéssel adresszált ránk szerényte
len kioktatást egy Mislé-citátumon ke
resztül. „Vagy ne írjunk a dologról, 
vagy pedig mondjuk meg nyíltan, hol 
uralkodnak ilyen furcsa állapotok” — 
imigyen szólt a kioktatás. Akkor me
legében megkérdeztük a lap h miokán 
szereplő szerkesztőtől (ugyanattól, akit 
annak idején a „Szombat” haragjában 
gyengéden „analfabéta-szerkesztőnek” 
becézett): mi a baja velünk és ha 
olyan nagyon kell neki a nyíltság, 
miért nevez bennünket „egy pesti nem 
orth. lap”-nak és miért nem lapunk 
címének megjelölésével utal reánk? 
(Mint utólag halljuk: özönvízelőtti 
üzleti felfogásból, jelentős számú or- 
vasóinkra való tekintettel hallgatja el 
nevünket.) A beszélgetés köztünk te
lefonon folyt s a szerkesztő úr kér
désünkre köntörfalazni kezdett: . .. ő 
így tisztel . . . úgy' nagvrabecsül . . . 
meg hát nem is ő írta, hanem a lap 
főmunkatársa . . . forduljunk ahhoz . . .

Itt, e lap hasábjain hallgattunk a 
furcsa válaszról, mert nem akartuk a 
nyilvánosság előtt felkavarni az ak
kor még illetékes fóruma előtt levő 
ügyet. Most azonban, hogv a helyi 
és a fővárosi lapok is foglalkoztak a 
dologgal, nincs miért titkolóznunk to
vább. És meg kell mondanunk azt is, 

hogy a négus boldogult Abesszinájá- 
ban talán szokásban volt, hogy a fa
lassá szerkesztő a lapon és a cikk alatt 
nem szereplő aszkari munkatársára 
tolta baklövéseinek ódiumát, íe ná
lunk. Európában ez eddig nem volt 
szokásos.

Ezért nem is fordultunk akkor a 
megadott címre. De elmorfoudiroztunk 
a dolgon: Hm, hát a főtisztelendő fő
munkatárs ilyeneket csinál? Hát ő nem 
iudná, hogy valóban sem 'ilnodox, 
sem neológ lap nem v agyunk hanem 
konzervatív vallási irányú zsidó lap, 
mely függetlenül harcol a zsidóság 
konzervatív érdekeiért ? Ellenben mi 
megkérd-znők tőle, vijjon neológ pap 
létére, mitől is háborog az ö orthcdox 
lelkiismerete és hogyan csinálja azt a 
ragyogó „leistung”-ot, hogy' páros
napokon ort.hodox, páratlan napokon 
cionista szerkesztő? Amikor ortho- 
doxul ír. nagyon vigyáz, hogy cio
nista elszólás ne csússzék írásába, 
mikor meg cionistául expektoráí, ak- 
óvatosan kerüli az orthodox ,,nign”-t.

De egyet mégis megkérdezünk tőle. 
Ha olyan nagyon „általános zsidó ér
dek” volt akikor, hogy' megmondjuk: 
hol, micsoda „furcsa állapotok ural
kodnak” — akkor ő miért köntörfa- 
lazott, miért beszélt a hírekben sze
replő papnak a szefira-olvasásáról. 
meg a lömáán-jirbü-recitálástól való 
eltiltásáról, amikor pedig ott talán 
még sem ebben merültek ki a „furcsa 
állapotok”

Főtisztelendő tanár úr, tanár úr! . . 
Cionizmusból 1-es, orfhodoxizmusából
3-as.  következetességből — % ■ • •*

És „mi a baja" Bajával 
a Legyezőnek?

Baján tényleg fura dolgok történ
tek. A bíróságnak is foglalkozni kel
lett velük. A hitközség ellene for
dult saját rabbijának és a dolgok 
oda fajultak, hogy az egyik odavaló 
lapban egy különös „Meghívó” jelent 
meg. A bajai hitközség képviselőtes
tülete egyhangú határozattal kimondta, 
hogy rabbiját elmozdítja állásából és 
a hitközség elnöke most ez ügyben 
hírlapilag hívja meg aug. 2-iki nagy
gyűlésére a hitközségi tagakat.

A „Legyező” is foglalkozik a bajai 
üggyel. De nem úgy’, ahogy az ilyen 
szomorú esetekkel foglalkozni kell, 
hogy’ t. i. regisztrálja a történteket és 
helyes vílágítsába állítja azokat — 
nem. hanem „neki az a baia”, hogy 
ez a bajai ügy nyilvánosságra került, 
úgy látszik, hogy' sohsem a tett a 

ntos, hanem az, hogy megírják-e.
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MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
Irta: Dr. LINKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi

Korunk gyermekei azt mondják, 
hogy az árral kell úszni. Ezen ferde 
nézet a zsidóság romlásának oka. Aki 
az árral úszik, lemossa magáról zsidó
sága legcsekélyebb maradékát és idővel 
az ár el is sodorja.

Ez korunk zsidóságának tragédiája. 
Beszéljünk az emberekkel, akár szegé
nyekkel, akár gazdagokkal; hamis a 
gondolkozásuk és ez kivetközteti őket 
zsidóságukból. Oly nagy a tudatlan
ság hitrokonaink közt, hogy az ember
nek megáll az esze. Most volt itt egy 
43 éves erőteljes hitrokonom; támoga
tást kér, mert vendéglője volt faluhe
lyen és tönkrement. Odaadtam neki 
egy imakönyvet, és ő alig ismeri a be
tűket. Kérdeztem, van-e tefilinje? Azt 
állította, hogy egy nem zsidónál hagyta, 
ahol meg hált. Erre kértem, hogy 
mondja el az áldást. Ezt sem tudta. 
Végre bevallotta nekem, hogy egy nem 
zsidónál dolgozott hónapokon keresztül 
,és nála étkezett. Felesége meghalt, 4 
gyermeke egy jámbor sógoránál van aki, 
a fővárosban nagy nehezen keresi meg 
kenyerét. Mégis támogatja. (Tehát a 
vallástalan koldul; a vallásos — sze
génységében még jótékonyságot gya
korol.) Erre csak azt hangoztattam 
neki, hogyan kívánhatja, hogy mennyei 
atyja el ne hagyja őt, amikor ő el
hagyta Istenét! És most Hósea 4. fej.
6. versére gondolok: „Megsemmisül 
népem, mert megismerés hijján van. 
.Mivel te a megismerést megvetetted, 
megvetlek én is, hogy többé papom nem 
lehetsz”, (a kinyilatkoztatásnál „papi 
birodalmának és szent népének” ne
vezte az emberiség Atyja Izraelt) ; el
felejtetted Istened tanát, elfelejtettem 
én is gyermekeidet”.

Pedig talán még sokan megmenthe
tők, ha arra figyelmeztetjük őket, hogy 
az erős akarat legyőzi még a természet 
törvényeit is. A föld vonzza a tárgya
kat. A léghajók azonban hatalmas erő
vel ellensúlyozzák e törvényt.

„Az istenfélőnek akaratát végre
hajtja m. Atya.”

Ha mi tehát azt kérdezzük: „Ho
gyan győzheti meg a tanító a közvéle
ményt arról, hogy a zsidó iskola fenn
maradása létérdeke az egyetemes zsi
dóságnak?” — akkor erre más felele
tet nem adhatunk, mint azt, hogy vi
lágosítsuk fel hitrokonainkat, hogyan 
tisztítsák meg szívüket a hamis néze
tektől, amelyek úrrá lettek fölöttük, 
legyőzhetetlen akarattal legyőzik a hő

sök a tért, és az időt: erős akarattal le
győzhetik ferde nézeteiket is. Mint 
ahogy egy fővárosi hitrokonunk száz
ezer példányban terjeszti füzetét az an
tiszemitizmus ellen, a vallástalanság 
gyógyítására adjuk mi is ezen gondo
latokat tetszetős formában hitrokona
ink százezreinek, „ö, aki megnyomorí
tott — fog minket meggyógyítani.” Ez 
forró óhajom!

I. A családi szentély főpapja
Évenként kétszer olvassuk mint haf- 

tórát Zecharja 3. és 4. fejezetét. Cha- 
nukka szombatján és ha (b’ha
aloszcho) szidrát olvassuk. A próféta 
az exyliumból visszatérő zsidó nép két 
vezérét, Józsuát és Zerubábelt szent 
'kötelességeik lelkiismeretes teljesítésére 
buzdítja. Víziói vannak és ezeket el
mondja neki. E szemlélteti oktatás 
mindenesetre megtette hatását.
I Citálni fogom e fejezet több versét 
és meg fogjuk látni, hogy ugyanezen 
Szavakkal kell a családatyákat is köte
lességeik teljesítésére figyelmeztetni és 
a zsidó tanítókat vallásosan nevelni.

„És látni engedte Józsuát, a főpa
pot, amint áll az Örökkévaló angyala 
előtt és a vádló áll a jobbján, hogy 
vádolja. Fiai ugyanis idegen nőket vet
tek el (1. Ezra 10, 18.), mert atyjuk 
nem jól nevelte őket. A vádló, ugyan
csak egy isteni angyal, nem tartja őt 
ezért méltónak a főpapi állásra. De a 
(Mindenható tudta, hogy nemcsak ö fe
lelős ezért.) Mondta tehát az Örökké
való a vádlónak: Megdorgál téged, 
vádló, az ö., megdorgál téged az Ö., 
aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Nemde 
(a tüzböl kimentett üszők ez. (Azért 
meg kell őt kímélnem.) Józsua ugyan
is szennyes ruhákba volt öltözve, azért 
állott az angyal előtt,

aki mint bíró e bűne miatt felelős
ségre akarta öt vonni. Midőn 
azonban ez halottá, hogy a meny- 
nyei Atya a vádlót megdorgálta, 

megszólalt és mondta az előtte álló 
angyaloknak,

akik az Ítéletet végrehajtani vol
tak hivatva:

Vegyétek le róla a szennyes ruhákat!
Az égi Bíró megbocsátja bűnét és 

új lelki erővel övezi fe őt.
Azért bátorítja: Lásd, eltávolítottam

1
tőled bűneidet, de te ezentúl díszru
hába öltözködjél!

Úgy viselkedjél, hogy hivatalod 
díszére válj!

A próféta, aki víziójóban e tár
gyalásnál jelen van, még arra fi

gyelmezteti az ítélő bírót:
Tegyenek tiszta süveget a fejére! És 
rátették a tiszta süveget a fejére és 
felöltöztették díszruhákba. Az Örökké
való angyala pedig ott állott.

A hajadon fő a zsidóságnál a 
könnyelműség jele: a próféta ev
vel figyelmezteti a főpapot, ne 

legyen ezentúl könnyelmű.

Azért intette meg az Örökkévaló an
gyala Józsuát: így' szól az ö., a sere
gek Ura: Ha utaimon jársz, ha őrize
temet megőrződ, akkor te igazgatod 
házamat és őrződ pitvaraimat,

a zsidóság méltó főpapja leszel, 
én pedig adok neked szabadj árást az 
itt állók között”

Halálod után halhatatlan lelked, 
mint az égi angyalok, szemlélni 
fogja a seregek Urának dicsősé
gét és mennyei jutalomban fog 

részesülni.
A kinyilatkoztatásnál azt hirdette az 

emberiség Atyja: „Enyém az egész 
föld, de ti legyetek az én papi biro
dalmam és szent nép.” Minden zsidó 
jó példával járjon elől azon nemzet 
fiainak, amelynek tagja lett. Legyen 
elsősorban lelkiismeretes atya. Ne le
gyen könnyelmű. Nevelje fiait, leá
nyait. Szentély legyen az ő háza. E 
családi szentélynek legyen ő méltó fő
papja. A főpapnak volt mindig egy’ 
helyettese, a szegan. E főpaphelyettes 
Jegyen élettársa, felesége. Mint Józsu
át, őt is felelőssé teszi a mennyei 
Atya azért, ha gyermekei nem vallá
sosak, sokszor akarata ellenére vegyes 
házasságot kötnek, sőt, „hogy' jövőjü
ket biztosítsák,” ki is keresztelkednek. 
A szülő könnyelműsége ennek oka.

Ha a szülő chanukkakor figyelmesen 
olvassa Zecharja e fejezetét, fontolja 
meg, hogy őt is felelősségre vonják 
.gyermekei nevelése, illetőleg nevelet
lensége miatt. Ha lelkiismerete tiszta 
és jóságos Teremtője előtt hangoztat
hatja, hogy ő a jó példával járt elől 
fiainak, leányainak: „beszélt velők, mi
dőn munkája befejezése után ült há
zában ; tanította őket út közben, ha őt 
elkísérték: le nem feküdt, mielőtt meg
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nem győződött arról, hogy gyermekei 
elvégezték esti áhítatukat; korán fel
kelt és felébresztette fiait, hogy vele 
együtt siessenek a sacharisz imához a 
zsinagógába”, ha ő a Tórában előirt 
ezen kötelességeit teljesítette: megnyer
heti a Mindenható bocsánatát. Gyer
mekeink ugyanis a családon kívül más 
befolyásoknak is ki vannak téve. A ta
nárok sokszor tévtanokat hirdetnek a 
fogékony ifjúságnak. Az irodalom 
szennyesei megmételyezik tiszta lelkű
ket. A szinház modern drámáinak 
házasságtörő asszonyai, ledér férfiai, 
könnyelmű ifjúsága, cselszövő matró
nái, minden szentet kigunyoló bölcsei, 
ezek mind „kijózanítják” az ifjakat és 
hajadonokat. A hírlapok mindennapi 
hírei lefestik „az igazi életet”. Még 
sok más hatásnak is ki van téve a jö
vendő generáció. Ezt mind otthon nem 
lehet paralizálni. De ha az atya, az 
anya ment ezen bűnöktől, ha megtisz
tulnak korunk bűneitől, ha a zsidóság 
szentséges ruháit, a szerénységet és az 
istenfélelmet öltik magukra, akkor 
mégis csak egy ideált látnak a családi 
szentélyben fiaik és leányaik. Ha a 
családot a hitközségnek más intézmé
nyei is támogatják szentséges munká
jában. megmentik az ifjúságot. Mint
hogy7 prófétáink nincsenek, halljuk az 
igazi papok kérelmét: Tegyetek tiszta 
süveget a fejre! Legyünk .komolyak! 
És tiszteljük, mint az angyalt, azon 
lelkészt, aki minket megint e szavak
kal : Ha utaimon jársz, ha megőrződ, 
amit őrizetedre bíztam (a gyermeke
ket), akkor te igazgatod házamat. 
(Minden ház — szentély). Szabadjá
rást adok neked az itt állók között! 
Jutalmad igen nagy lesz!

II. Mivel lelkesíti Zecharja 
a mai zsidóságot is?

Az angyal felébreszti a prófétát és 
kérdezi tőle: Mit látsz te? Felelete: 
Láttam, ime egy lámpás egészen 
aranyból. Csészéje a tetején és két 
mécsese rajta és hét-hét öntöző a mé
csesek számára, amelyek (a menórán) 
vannak. Két olajfa mellette; egy a 
csésze jobbján és egy a balján. Meg
szólaltam és mondtam az angyalnak, 
aki velem beszélt: Mik ezek, ó Uram? 
Es felelt és szólt hozzám: Ez az 
Örökké vaió igéje Zerubábelhez: Nem 
hatalommad, nem erővel, hanem az én 
szellememmel (győzöl), mondja az 
Örökkévaló.

A zsidóság fennmaradásának titka 
rejlik e versekben. Minden zsidónak, 
de elsősorban a tanítókat (ez alatt a 
rabbikat is értem) tudniok kell, mit 
tartalmaznak.

A hétkarú menóra, amelyet a jeru
zsálemi szentélyben minden este meg
gyújtottak, Sámson Ráfael Hirsch z. 1. 
magyarázata szerint a tökéletes lelket 
ábrázolja. A lélek — Isten .képmása, 
halhatatlan. Vannak teoretikus és van
nak praktikus tehetségei. A bölcsesség 
■— a tudományok elsajátitásának ké
pessége. Ez első teoretikus tulajdon
sága. Ezt a gyakorlatba átvinni tudni 
— az már a belátásnak eredménye. — 
Teoretikus tulajdonság ismét magának 
és másoknak tanácsot adni, mi a teen
dő bizonyos körülmények közt. De, 
hogy ezt megvalósítsuk, ahoz tetterő és 
praktikus ész .kívántatik. A lélek logi
kus gondolkodással, a természet rend
jének megismerése és az emberek sor
sának megfigyelése, vagyis a történet 
által, megismeri az ég és a föld hatal
mas Urát: istenismeretre tesz szert. 
De hogy szent akaratát végre tudja 
hajtani, gyakorolnia kell magát az w- 
tenfélelemben. A hétkaru gyertyatartó 
ilyen sorrendben szemlélteti tehát a lé
lek hét tulajdonságát: Bölcsesség, ta
nács, istenismeret — halhatatlanság ■— 
istenfélelem, tetterő, belátás. Az első 
3 teoretikus, az utolsó 3 praktikus. A 
halhatatlan lélek, mert Istenének kép
mása, elérheti e tökéletességet — hir
deti a középső mécs. A menóra min
dennapi meggyújtása — hirdeti: ápol
játok lelki tulajdonságaitokat! Ápoljá
tok minden nap!

A menórához kell a legfinomabb 
olaj. A prófétá két olajfát lát mellette. 
A menóra fölött van egy7 nagy csésze. 
Ebbe az olajfák szünetlenül maguktól 
öntik az olajat. A csészéből aztán 
minden mécsbe hét cső vezet és bősé
gesen ellátják azt világitó anyaggal.. 
Tehát 49 ilyen cső van.

Lelkünk ápolásának két olajfája: 
az írott és a szóbeli tan. Ezek szor
galmas tanulmányozása idővel annyira 
fel világosítják a lelket, hogy7 fokról 
fokra halad, míg eléri a legmagasabb, 
a 49-iki fokot. Szóval hétszereseti 
lesznek megvilágítva összes tehetségei. 
Tökéletes lesz. Mert, mint az olaj ment 
minden más folyadéktól, ment a Tóra 
minden hamis nézettől. A 49-iki fokot 
igaz — csak a legnagyobb próféta 
Mózes tanítónk érte el. De ő abbeli 
óhaját fejezte ki: „Bárcsak az Örökké
való egész népe prófétákból állana, ha 
az Örökkévaló őket szellemével át
hatná”. (M. IV. k. 11. 29.)

Ilyen szemlélteti oktatással tanít 
minket a próféta a legnagyobb igazsá
gokra. A zsidóság életeleme -—- a Tóra 
és ennek beható szóbeli magyarázata. 
A Tóra tanulmányozása és tanítása 
nélkül nem ébredünk emberi méltósá-
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gunk tudatára, nem nevelhetjük jól az 
ifjúságot. Ezt hathatós szavakkal a 19. 
zsoltár is hirdeti. Első felében Dá.vid 
megengedi, hogy a nagy természet 
szemlélete is sejteti velünk az Örökké
való hatalmát és bölcsességét. De ez 
még a legjámborabb természetttudóst 
sem bírta rá arra, hogy humánus le
gyen. Hány kiváló bölcsész követte el 
annak az ellenkezőjét, amire kortársait 
tanította? Arisztotelész öngyilkos lett; 
mások loptak és visszaéltek embertár
saik bizalmával. „De az Örökkévaló 
Tórája tökéletes, feleletet ad a lélek 
minden kérdésére. Az ö. tanúsága hi
teles, bölccsé teszi a tapasztalatlant. 
Az Ö rendeletéi egyenesek, megörven
deztetik a szívet, parancsolatai világo
sak, megvilágítják a szemeket. Az (ál
taluk nyert) istenfélelem tiszta, és ma
radandó. Törvényei megfelelnek az 
igazság ideáljának, mert igazak mind.” 

Ezt megfontolva, a tanulás és ta
nításnál nem a tudományokra, hanem a 
kinyilatkoztatott Tórára fogjuk a fő- 
sulyt helyezni. Igaz, azokat sem veti 
meg a zsidóság. Izsák b. Aráma rabbi 
z. 1. az „Akédath-Jicchak” szerzője, 
azt tanítja, hogy a menóra hét karja- 
a hét tudományra céloz. De a menóra 
egy darab aranyiból készült; nem volt 
szabad azt egyes részekből összeállí
tani. És ez a hét ág egy törzsből indult 
ki. Ez hirdeti: Ha a tudományok az 
istenféleíemben gyökereznek- és nem 
hirdetnek tévtanokat — szintén vilá
gítanak.

Zecharjának az angyal úgy magya
rázta, a viziót, hogy ez azt akarja szí
vünkre kötni, hogy7 mi nem 
(chájil) a vagyonra, az állami életben 
nem a hadseregre bízzuk magunkat, s 
ne higyjük. hogy7 a testi erő fejlesz
tése, a torna, a sport, a játék nélkü
lözhetetlen az életben; — a zsidóság 
fennmaradása a lélek, a szellem ápo
lásától függ, vagyis a Tóra alapos ta
nulmányozásától. Ezt Zerubábelnek 
kellett mondani. Dacára annak, hogy 
Kyrosz megengedte a zsidóknak, hogy 
visszatérjenek hazájukba: csak 42000 
lélek érezte ennek lelki szükségét. Nem 
csoda, hogy7 Zerubábel nem járt el a 
kellő eréllyel a szentély építésénél és 
az új haza elfoglalásánál. Amiben más 
nemzet bízik, az nem állt rendelkezé
sére. A próféta e tanítása azonban új 
erőt öntött leikébe. A II. szentély tör
ténete, első sorban a makkabeusok di
cső harcai megmutatták, hogy e pró
fétai tanítás akkor termékeny talajra 
esett. De minket is figyelmeztet, 
hogy a népek pusztájában a zsidóságot 
mi tartotta fenn eddig, és ki maradt 
győztes az élet küzdelmeiben.
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A szidta margójára 
Voeszchannan

Irta: dr. Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

„Ki mi gój ló elóhim köróvim élov 
káhásém elóhénu böchol korénu élov 
mi g°j gódol á&er ló chukkVn mis- 
potim caddikim köchol hátóró házósz 
— Mert melyik nagy nemzet az, 
amelyhez olyan közel volna az Istene, 
mint hozzánk az Örökkévaló, a mi 
Istenünk, valahányszor hozzá kiál
tunk? És melyik nagy nemzet az, 
amelynek olyan rendelései és igazsá
gos végzései volnának, mint ez az 
egész tan, amelyet én ma adok elé
tek?”

A vigasztalás szombatját üljük, 
hagyományos néven „sabbosz ná- 
chámu”, a haftórai ige 6zerint: „Ná- 
chámu, náchámu ámi jómár elohé- 
chetn — Vigasztaljátok, vigasztaljá
tok az én népemet, mondja a ti Is
tenetek”. Oh, vigaszra nagyor rá va- 
morúságos, olyan borzalmas nem volt 
gyünk mi szorulva. Soha olyan nyo- 
a mi helyzetünk, mint ma. Szánal
mas a mi testvéreink sorsa az egész 
világon. Nem mondható rózsásnak a 
mi helyzetünk sem, amelyet különösen 
súlyossá tesz a szűnni nem akaró, sőt 
még inkább növekvő arányt mutató 
hitehagyás.

S hol keressük a vigaszt, amit a 
hagyományos szombat hirdet és sugall 
nékünk? Ugyancsak egy prófétának 
az igéje igazít el bennünket keresé
sünkben. Ezekiel prófétának emez 
igéje az: „Annak okáért prófétálj és 
mondjad nekik: így szól az Örökké
való Isten: íme, én megnyitom a ti 
sírjaitokat és kihozlak titeket sírjai
tokból, én népem.”

Nem így volt? Nem hozott ki ben
nünket az Örökkévaló a babilóniai 
sírból, amely körül, amint épen Ezé- 
kiel prófétától tudjuk, már felhallat
szott az ellenség diadalittas, kárör
vendő kiáltozása: „Végük van!”? 
Nem hozott ki bennünket a római sír
ból, amelybe haláltmegvető ellen
állása ellenére döntetett Izrael, amint 
épen Tisó-beóv napján emlékeztünk 
erről? Nem hozott ki bennünket a 
középkor sírjából, ahonnan máglyák 
lobogása világol kísérteties fénnyel 
felénk?

Ö ki fog hozni bennünket mostani 
nyomorúságunk s gyötrelmünk börtö
néből is. Csak benne bízzunk, benne 
reménykedjünk, Ö hozzá fohászkod
junk, mert amint a mi igénk mondja: 

„Közel van hozzánk Istenünk, vala
hányszor hozzá kiáltunk.”

És meg is van ennek mély miszti
kus oka: Terve van velünk az Örö- 
kévalónak. Terve volt ősikezdettől 
fogva a Midrás tanítása szerint a 
Tórával, a Tóra hordozóival. Azt a 
küldetést bízta ránk, hogy a lelki vi
lágban terjesszük az Ö fényét. Mint 
igénk mondja: „És melyik nagy nem
zet az amelynek olyan rendelései s 
igazságos végzései volnának, mint az

„Judit" és „János apostol vitája a zsidókkal" 
egy pesti zsidó kocsmárosnál

„Zsidóktól ne vásárolj" kiabálják á kocsma falán a nyilas plakátok
Valahányszor Pesten a Szabolcs-ut- 

cában járok, mindig az jut eszembe 
végig kopott aTCÚ házairól, az öreg 
agyonjárt macskaköves járdájáról, hogy 
nem is Pesten, hanem Párizsban, a 
Quartier Latinben járok. Hogy az utcán 
gyerekek footbalioznak, s hogy a ka
puba esténként kiülnek, mint falun, ab
ban sincs semmi furcsa. Még abbar. 
sem, hogy bemegyek Helímann Sándor 
■korcsmájába, s amint szobájából kijö’i, 
nyitva felejti az ajtót. A riport ott kez
dődik, amikor a nyitva felejtett ajtón be
pillantok s észreveszem a roskadásig 
festményekkel tele falakat: akkor tágra 
mered a szemem, mert önkéntelenül is 
azt érzem, hogy nem is Helímann Sán
dor szobájába, hanem a párizsi Louvre- 
ba érkeztem.

Nézzük csak meg közelebbről ezeket 
a képeket: A legelső kép, amely feltűnt, 
mindjárt egy zsidó tárgyú kép, Ber- 
nárdo Strocci festette. Azt a pillanatot 
ábrázolja, amikor János apóstól tudásra 
szomjas, áhitatos arcú zsidókkal vitat
kozik! Mellette szintén egy értékes 
zsidó tárgyú festmény függ. A csodála
tos, keleti szépségű Juditot ábrázilja, 
amint Betulia városába megy Holofer- 
neshez. Egyik képnek értéke sincs meg
határozva pontosan, de a Nemzeti Mú
zeum becslője szerint jó pár ezer pen
gőt ér. — Aztán két Mognasco-kép. A 
XV. századból valók . Komor sötét szí
nekkel megfesti a régi lovagok kivonu
lását és harcát. Francé Francén képé
nek hű másolata a drezdai múzeumban 
található. Pietro Benetini „Sabbille me

NEUWIRTH TESTVÉREK
órás és ékszerészek

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

egész tan, amelyet én adok elétek?” 
Az ö tana, hogy Ö egy, az ö tana 
a szeretet, hogy az emberiség is egy.

És nekünk itt kell lenni s hirdetni 
s hangoztatni ezt a tant —- s itt le
szünk, minden megsemmisítő szándék 
ellenére, míg az Ö tana nem teljesül, 
amíg az Ö terve nm valósul, amíg 
az emberiség nem lesz egy — amíg 
szeretet s testvériség nem öleli körül 
az emberiséget. Ez lesz a világ vi
gasza — s ebben van a mi vigaszunk 
is.

séié”-! nem egyszer láttuk már az 
Ernszt-muzeum tárlatain is. Mellette 8- 
10 darab egészen kicsi kis kép, mind 
csodálatos művészetről és rendkívüli 
ábrázoló erőről tesznek tanúságot. E 
festők különben mind Rembrandt tanít
ványai voltak. Nevüket ugyan még 
nem sikerült megtudni, de bebizonyított 
tény, hogy valóban a XIV. század leg
nagyobb mesterének keze alatt tanul
tak. Jacob de Wette, Guid de Renée 
festményei is műtörténeti értékek.

Helfmannn átvezet a másik szobába, 
ahol csupa magyar festmény köszönt 
ránk. Csendélet, természeti és zsáner
képek. Telepy, Raksányi, Asztalos 
Gyula, Papp Sándor és ismeretlen ma
gyar festők képei húzódnak meg erre. 
Meghúzódnak?...Talán így mégsem le
het mondani, hiszen mindegyik jelentős 
anyagi és művészi érték. Itt látjuk a 
külföldiek közül Jeane Botte „őszi 
hangulat”-át és egy ismeretlen spanyol 
festő Szent-Péter képét.

Önkéntelenül is megkérdeztem:
— Mondja, Helímann úr, nem gyűjt 

modern képeket ?
— A modern festők nem tudnak úgy 

elmerülni képeikben, mint a régi klasszi
kusok.

— Mégis, hogy jutott ehez a tömér
dek képhez?

— Nagyon szerényen élek családom
mal. Garast garasra rakva szedtem ösz- 
sze kis pénzemet, azért, hogy néha kül
földre menjek és néhány képet megsze
rezzek magamnak. Néhányat örököltem 
is. Nem akarom eladni csak gyönyör-

Briliáns ékszerek, 
ezüst disztáigyak, 
gyertyatartók, mén- 
órák és tórafelsze-
relések nagy válasz- 
tékban • 
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ködni képeimben. Hála Istennek, van 
valami az életemben, ami nemcsak gon
dot, bánatot és bajt jelent.

— Ugyan mi baja lehet vájjon?
• Tessék csak elképzelni a nyilas

keresztesek mindennap teleragasztják a 
boltom ajtaját, hogy „Zsidótól ne vásá
rolj” — „fuj zsidó”, — és ehez hasonló 
jókkal....

Fölöslegesen strapálják magukat a 
nyilasok a plakátokkal, hiszen Helfmami 
barátunk nem akar üzletet csinálni. Leg
alább is a festményeit nem nagyon 
kínálgatja... Szkszárdi Molnár István.

— A budai hitközségből. A budai izr. 
hitközség elöljárósága legutóbbi ülésében 
dr. Binéter Bélát, a nagytehetségű és 
képzettségű fiatal ügyvédet a hitközség 
tisztviselőjévé választotta.

— Dr Kecskeméti Lipót emlékének 
megörökitése. A nagyváradi nyugati 
szertartású izr. hitközség, mint azt a 
„Zsidó Élet” már megírta, nagynevű fő
papja elhunyténak 30-ik napján temp
lomi gyászistentiszteletet tartott, melyen 
dr. Nebel Ábrahám szalontai főrabbi és 
dr. Schwarcz Benjámin pesti körzeti 
rabbi méltatták az elhunytnak a zsidó
ság és az egyetemes kultúra körül szer
zett hervadhatatlan érdemeit. Most köz
ük velünk, hogy a hitközség vezetősége 
a templomi gyászistentisztelet utáni 
vasárnapon gyásza jeléül képviselőtes
tületi ülére hívta össze a hitközség 
összes tagjait. Az ünnepi gyászbeszédet 
dr. Weisz Mór orvos, képviselőtestületi 
tag. az elhunyt egyik tanítványa tar
totta. Utána dr. Konrád Béla hitközségi 
elnök .előtrjesztette az elnökség javasla
tát dr.; Kecskeméti Lipót emlékének 
megörökítése tárgyában. E szerint java
solja, hogy a hitközség egy évig tartó 
gyászt rendeljen el, á halálozás évfordu
lóján mindenkor gyászünnepély tartas
sák. és 100.000 lei alapítványi tökének 
megfelelő kamat osztassák ki évenként 
ösztöndíj címén felerészben főiskolai 
hallgatók, felerészben rabbijelöltek kö
zött. Ezt az indítványt a képviselőtes
tület dr. Fehér Máton tb. főügyész azon 
kiegészítésével fogadta el, hogy keres
tessék meg a hitközségek uniója, hogy a 
kebelébe tartozó hitközségek a halálo
zás évfordulója napján mindenütt gyász
ülést tartsanak, melyen az elhunyt taní
tásait méltassák, — a váradi hitközség 
állandó bizottságai közé iktassák be a 
„Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi kultur- 
és kultuszbizottságot”, melynek feladata 
lesz az elhunyt emlékének ápolása és 

Zárda utcai sírkőtelepem felmondása
miatt, ottani raktárkészletemet július végéig
mélyen leszállított áron árűsítom
Löwy Ja Budán II. Fő-u. 79. Tel.: 51-5-81. Telep: II. Zárda-u. 3. Margit krt. sarok

tanításainak terjesztése úgy hitközségé
ben, mint a magyar anyanyevü zsidóság 
egész egyetemén belül, — s végül ke
restessék meg a város vezetősége, hogy 
az elhunyt nevéről utcát nevezzenek el.

-- A jeruzsálemi zsidók hálaimája. 
Jeruzsálemből jelentik: A förabbinátus 
rendeletére Vili. Edward angol király 
szerencsés megmenekülése alkalmából 
minden jeruzsálemi zsidó templomban 
hálaadó istentiszteleteiket rendeztek.

— Már a statiszták sem lehetnek zsi- 
uok. Egyik prágai lap érdekes leleplezé
seket közöl a „Port .Arthur” c. óriás
film létrejöttének kulisszatitkaiból. A 
filmvállalat, amelynek tulajdonosai kö
zött több zsidó van, elvből nem szere
peltet egyetlen zsidó színészt sem, hogy 
Németországban is bemutatliasák a fil
met, ahonnan*  ellenőröket küldtek Prá
gába. Ez utóbbiak közbelépésére most 
már a zsidó vallású statisztákat is kény
telen volt a vállalat elbocsátani.

— Zsidó anya nem láthatja saját la
kásában keresztény vallású gyermekét. 
A berlini Kammergericht legújabb dön
tése szerint a zsidó anya keresztény 
férjétől való válása után nem hívhatja, 
illetőleg nem hozhatja lakására a vegyes 
házasságából származott, keresztény 
vallású gyermekét, még akkor sem, ha 
komoly okok akadályozzák abban, hogy 
házon kívül láthassa gyermekeit.

MARTIN BUBER:

Feleletmondások
fordította: Dr. Gedő Simon

A jámborkodó
Valamelyik városban élt egy ember, 

akinek jámborságáról annyi szó esett, 
hogy ráragadt a „jámbor” nevezet. Egy
szer megbetegedett a jámbor. Midőn a 
hozzátartozói megtudták hogy a város 
néhány lakója Rabi Nachamhoz, a rizini 
rabbi fiához utazik és áldását akarja el
nyerni, kérték az útrakelőket, tegyenek a 
caddik előtt említést a jámborról is. Az 
emberek teljesítették -a kérést: a cédu
lákkal együtt, melyekre neveiket legyőz
ték volt átadták Rabbi Nachumnak azt 
a cédulát is, amelyen a beteg neve volt 
ember, aki messze földön híres szigorú 
életmódjáról és akit jámbornak nevez
nek.

— Nem tudom, — válaszolta a rabbi 
— hogy ez az elnevezés mit jelent és az 
apámtól sem hallottam róla semmit. De 
úgy hiszem a jámborság valami öltözet 
féle lehet aminek felsőszövete a gőg, bé

lése a harag és a búslakodás fonalával 
van megvarrva.

Az örök kezdés
Egy tanítványa megkérdezte: a ber- 

d'icsevi rabbit: „A talmud ezt tanítja: 
Azon a helyen, alhol a megtérök állanak, 
ott a tökéletes igazak állanak. így hát 
az. aki ifjúságától kezdve rríocsoktalan 
volt, mögötte maradna annak, aki Isten 
ellen vétkezik és nem jutna el amannak 
fokáig?"

A caddik így válaszolt: ..Kinek szeme 
előtt napról napra új világosság tárul1 fel 
amelyet előző nap még nem ismert, 
kénytelen lesz, ha az igazságot szolgáltai 
törekszik, tegnapi tökéletlen szolgálatát 
abbahagyni, érte vezekelni és új szol
gálatot kezdeni. A mocsoktalan ember 
ellenben azt hiszi, hogy' az ő szolgálata 
tökéletes, ehhez ragaszkodik, így nem 
fogja fel a világosságot és az örökké 
megtérő mögött elmarad."

Szombati öröm
Egyszer Rabbi Baruchnál vendégül 

volt egy Izrael földiéről való ember. Az 
egyike azoknak, akik állandóan gyászol
nak Zionért és Jeruzsálemért és egy pil
lanatig sem feledkeznek meg lelkűk kese
rűségéről. Szombat előéjjelén a rabbi a 
szokott módon énekelte:. Ki megszenteli 
a hetednapot”. E szavaknál Isten barátai 
akik Ariét felépülésére vártok, felpillan
tott és látta: a vendég ott ül leverten és 
sóhajtozva, mint más napokon. Ekkor 
fébeszakította az éneket s haragos öiö-m- 
mel k.iáltá a megrémült vendég arcába 
a vers e szavait: .Isten barátaú kik Ariéi 
felépülésére vártok, a szent szombatna- 
pon ujjongjatok és vigadozzatok* ’ Azután 
végigénekelte a dalt.

Szombati nyugalom
Egy chaszid megkérdezte a zlocsovi 

rabbit:
— Rasi tanítónk mondja: Minek volt 

hiijával a teremtett világ? Csupán a nyu
galomnak volt hijjával. Megjött a szom
bat. megjött a nyugalom. Miért nem 
mondja Rasi egyszerűen: A világhijjával 
volt a nugalomrtak, megjött a szombat? 
Hiszen a szavak: szombat és nyugalom 
egyet jelentenek!?

— „Szombat1’ — válaszolta a rabbi 
— annyit Jelent, mint hazatérés, ezen a 
napon tér ugyanis vissza valamennyi 
szféra igazi helyére. Erre cé'oz Rasi: 
egész héten nem találnak nyugtot a szfé
rák, mert helyükről kimozdíttattak szom
baton nyugalmat találnak, mert haza
térhettek.1’

Felelős szerkesztő és kiadó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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