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Ki a megtévesztő jelszavak ködéből 
a napsugaras igazsághoz!
— Destruktív írás —

A jelszavak idejét éljük. Ezek ural
kodnak egész életünkön s ha a töme
gek „maszlagolása” másként nem si
kerül, a jelszavak ópiumának terjesz
tői nem mennek egy kis terrorért a 
szomszédba. A világosan látók és 
Igondolkodók egyáltalában kevesen van
nak. Ezek közül még kevesebben akar
nak mártírokká lenni, mások békét 
akarnak és zavartalan emésztést. Csak 
igen kevesen hajlandók az igazságért 
beveretni a fejüket, vagy magukat 
becsukatni. így aztán a jelszavak bo- 
londító nadragulyája lavinaszerűen hó
dit és mindenkit elsöpör útjából. So
kan félreállnak és látva, hogy semmit 
sem tudnak tenni, néma fájdalommal 
szemlélik a jelszavas orkán tobzódását. 
Ezt a pár sort ki kellene plakatírozni 
és megafon útján kihirdetni, amíg a 
jelszavak árendásai be nem tiltatják. 
Ma még meg lehet írni egyet-mást, 
föl lehet rázni a tespedő lelkeket. Ki 
tudja: meddig?

Ezek a gondolatok cikáztak agyam
ban, araikor a „Megállni, urak, meg
állni !” — jelszavú álorcás, szenteske
déssel szemben a Zsidó Élet helyes 
álláspontját olvastam a legutóbbi 
számban. Egészen bizonyos, hogy a 
naivitás és rövidlátás könnyen behó
dol a kenetteljes szavaknak: „Az Is
tenért, ne vigyük családi perpatvarun
kat a világ elé, különösen nekünk, 
zsidóknak kell hallgatni és eltussolni, 
mert különben kiszámítjiatatlan kára 
lehet ebből az egész Izraelnek az 
Óperencián innen és túl!”

Ezerszer és ezerszer kell tiltakozni 
az ilyen felfogás ellen. Amióta a vi
lág áll, mindig voltak hibás emberek, 
fajtára és felekezetre való tekintet 
nélkül. Ne rántsuk le róluk a leplet 
csak azért, mert ellenségeink újjon- 
gani fognak a testvérharc láttán. így 

mindig győzni fog az elszánt terror 
és fenhéjázva sajátítja ki az összes 
tereket, a jólétet és a megbecsülést, 
melyekre nem érdemes. A bűnösnek 
el kell buknia és az igazságnak győznie. 
Minden tisztességes ember jelszava ez 
legyen — et si fractus illabatur orbis.

Azt mondja a legyező sajtó, hogy 
hallgatni kell a mai nehéz, vészterhes 
időkben és el kell nézni i testvér bű
nét. Hallgatni kell, ha valaki megfoszt 
egy igen nagy tudóst a katedrájától, 
csaic azért, hogy olyant ültessen oda, 
aki az elüldözöttnek tudomány dolgá
ban nem léphet a nyomába. Nem sza
bad világgá kürtölni, hogy az új sze
mináriumi tanár jelölésénél egy kiváló 
férfi tévedése és tévedésének tudatos 
felhasználása játszott szerepet, hogy 
a katedra új betöltőjének semmi ér
deme sincsen erre a nagy megtisztel
tetésre és sok-sok érdemesebb hazai 
tudós bántó mellőzése is történt, ha 
már elfogadnók azt a mesterséges ki
fogást, hogy egy 60 éves világhírű 
tudósnak vissza kell vonulnia. És ha 
Izraelnek ez a méltó büszkesége föl- 
jajdulni merészel és ezért az ellentá
bor durván rátámad, szabad-e — kér
dik a farizeusok, a jelszavakból élők 
— sajtóperben kiteregetni mindent és 
a keresztény vagy antiszemita társa
dalom előtt leleplezni a zsidóság bot
rányköveit. Nem köteles-e a megbán
tott tudós kis limonádéval lehűteni fel
zaklatott szívét és a szokásos bocsánat
kéréssel megelégedni, nehogy a fekély 
tovább terjedjen?

Nem tudom, mire fogja magát Hel- 
ler professzor elhatározni a megren
delt hangulatos békeközvetítés folytán, 
de annyi bizonyos: alapjában véve itt 
nem egy zsidó sajtóorgánum kétes ér
tékű elégtételadásáról van szó, amire 
az illusztris tudósnak semmi szüksége 
nincs, hanem arról, hogy igazak-e azok 

a dolgok, amiket ő — Heller dr. — 
írt és jogos volt-e a beperelt lap tá
madása; végső fokon, hogy korrekt 
volt-e a professzor úr gestiója a sa
ját ügyében? Bármilyen elégtételt 
kapna, a kérdés lényege nem tisztázód
nék és fönnmaradhatna az a föltevés, 
hogy Heller dr. úr alaptalanul támadta 
azokat, akiknek „fogadatlan prókáto
rául” a vád alá helyezett lap „érdek
telenül és önzetlenül” fölcsapott. Köz
vetve tehát nem a per vádlottjától 
kell várni az elégtételt.

És elégtétel jár külön azért a bru
tális intermezzó-támadásért is, mely a 
Heller-ügyet egy kalap alatt tár
gyalja egy vidéki pap ellen saját hit
községe által állítólagos megbotránkoz
tató magaviseleté miatt indított eljá
rással, illetve a pap által néhány híve 
ellen folyamatba tett rágalmazási per
rel. Egy Heller tanár nevét párhu
zamba hozni ezzel a kínos botránnyal: 
ehhez valóban nagy vakmerőség szük
séges.

De nem folytatom, hiszen voltakép
pen arról a.cartam írni, hogy a feleke
zeti bélre megmérgezői merészelnek 4 
tolvajt kiáltani és a közéletet fellár
mázni, mintha ők lennének a világ 
legártatlanabb báránykái!

Voit a pesti hitközség képviselőtes
tületének egy kiváló tagja, aki a fe
lekezeti életben általában előkelő sze
repet játszott. A kultuszadóját évről- 
évre jelentős vagyonához képest re
latíve szerény összegben állapították 
meg, de ő ezt a minimális kultuszadót 
sem fizette soha. Ezrekre halmozó
dott ez a tartozása, hiába ment ki 
hozzá időközönkint a sablonos felszó
lítás, nem fizetett, sőt a templomban 
feltűnő módon kikiáltott nagyobb ösz- 
szegű felajánlásokkal is következetesen 
adós maradt. (Mint a rossz nyelvek 
mondják: ,,aufschreiben”-re snóde- 
rolf.) Nagy vagyon hátrahagyásával 
halt meg. Akik azt hitték, hogy vég
rendeletében rendezi a kultuszadó- és 
snóder-tartozásait, súlyosan csalódtak. 
De eközben sok szegény özvegyasz- 
szony ellen 5—10 pengős kultuszadója
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miatt erélyesen lefolytatták a vég
rehajtási eljárást.

Ergem nem hagy nyugodni a gon
dolat, hogy ez így még sincs rendben. 
Mír most kérdés: szabad-e az ilyen 
esetet szóvá tenni, azokat a bizonyos 
jelszavakat komprcmittálni, a hírhar
sonák által megtévesztett tömegeket 
kiábrándítani, kinyitni a tömeg szemét, 
hogy lásson: nem mind arany, ami 
fénylik?!

Csitt! Egy szót se tovább, te isten
káromló, ünneprontó! Nem tudod.

egy- 
kor- 
val- 
igen 

a

és 1177 nö talál 
lyezkedést, akik 
5774 nőt tartanak 
nek megoszlása 
ágaiban a

A zsidóság
a mezőgazdaságban és az iparban

Most jelent meg a Magyar Statiszti
kai Közlöny legújabb kötete, amely az 
1930-ik évi népszámlálás negyedik ré
szét foglalja magában. Ez a kötet 
beveti a népesség foglalkozását a 
ra, műveltséggel, anyanyelvvel és 
lássak E kötet tartalma bennünket
közelről érdekel. Jelen számunkban 
zsidóság számát kísérjük figyelemmel 
az őstermelésben, a bányászatban és 
kohászatban, továbbá az iparban.

Az őstermelésben összesen 4609 férfi 
felekezetűnkből elke
nt ég 1716 férfit és 
el keresetükből. Ezek- 
az őstermelés egyes 

következő: birtokos 1538 
férfi és 575 nö, ezeknek munkájában 
segít 502 férfi és 305 nö családtag, míg 
az eltartott családtagok száma 735 férfi 
és 2477 nő.

Mint bérlő 649 férfit és 34 nőt talá
lunk, akik 164 férfi és 45 női családtag
gal végzik munkájukat, míg az eltartot
tak száma 325 férfi és 907 nö.

A részes földmunkások között is ta
lálunk zsidó vallásuakat és pedig 19 
férfit és 1 nőt, akiknek munkáikban se
gít 8 férfi és 6 női családtag. Az eltar
tottak száma itt 12 férfi és 39 nö.

A tehenészet, juhászat és baromii 
termelés terén 22 zsidó vallású férfit 
és 2 nőt találunk, a dolgozó családtagok 
száma itt 3 férfi és 27 nö. míg az eltar
tottaké 18 férfi és 3 nö.

A kertészetben mint önállót, 6 férfit 
és 26 nőt mutat ki a statisztika.

A gazdasági tisztviselők között S87 
férfi és 27 nö tartozik felekezetűnkhöz, 
akik 290 férfi és 1023 női családtagról 
gondoskodnak.

A gazdasági cselédek között is talá
lunk zsidó vallásuakat és pedig 299 fér
fit és 10 nőt. Az eltartottak szánta itt 
160 és 411 nő.

A gazdasági munkások sorában 338 
zsidó vallású férfit és 160 nőt találunk, 

hogy nem szabad kiállni a fórumra, le- 
depíezni a hamisságot, mert abból ki
számíthatatlan kára lehet a magyar 
Izraelnek?

Sem erről, sem egyéb fájó sebek
ről nem szabad beszélni, mert jön az 
elhivatott férfiú és túlkiabálva min
den szerény megmozdulást, hirdeti a 
megtévesztő jelszót: „Megállni, urak, 
megállni” és ■— hallgatni! (Mául hal
tén und . . .)

A gleichschaltolt sajtó persze nem 
is tehet egyebet. Jóéjszakát! A. B.

az eltartottak száma itt 160. illetve 502. 
A kertészeti munkások sorában 76 

férfi és 5 nö tartozik felekezetűnkhöz, 
akik még 8 férfi és 25 női családtag el
látásáról gondoskodnak.

Ezek szerint a mezőgazdaságban és 

a.) Önálló iparosok.
Foglalkozási ág: Férfi: N ö:

Asztalosok 681(338) 13(1124)
Borbély 237(139) 246(428)
Cipész 1844(1037) 50(3162)
Kocsmáros és vendéglős 1922(1007) 923(3583)
Kovács, lakatos 450(196) 8(699)
Kőműves 48(14) -(65)
Könyv és kőnyomdász 314(171) 16(446)
Mészáros, hentes 1228(682) 67(2168)
Molnár 191(106) 20(356)
Pék 662(356) 66(1253)
Szabó 2758(1698) 3634(5334)
Szűcs 190(74) 18(270)
1 akács 36(11) 18(45)
Egyéb 2011(3211) 1215(10141)
összesen : 17572(9040) 6294(29074)

(A zárójelben felsorolt számok az el- zsidóvallású férfi és 3422 zsidóvallású
tartott férfiak, illetve nők számát mu- nö helyezkedett el, akik még 2223 férfi
tatja.) és 9901 női családtag ellátásáról gon-

Az iparban, mint tisztviselő 11044 dosk ódnak.

b.) Segédszemélyzet.
Foglalkozási ág: F é r í i: N ö:

Asztalosok 1160(1681 10(560)
Borbély 464(37) 360(178)
Cipész 1510(187) 161(653)
Kocsmáros és vendéglős 2159(440) 800(1451)
Kovács, lakatos 1722(335) 4(1219)
Kőműves 44(15) 1(56)
Könyv és kőnyomdász 1614(315) 121(1177)
Mészáros, hentes 1033(132) 51(515)
Molnár 160(61) 6(166)
Pék 1264(235) 182(671)
Szabó 3000(555) 5485(1816)
Szűcs 357(30) 127(104)
Takács 333(67) 219(179)
Egyéb 10782(1844) 2381(5941)
összesen : 25602(4421) 9908(14686)

Az iparban összesen 54218 zsidóval- kenyeret, akik 16184 férfi és 53661 női
lású férfi és 19624 zsidóvallású nö talál családtag ellátásáról gondoskodnak.

a kertészetben összesen 4568 férfi és 
1698 nö tartozik felekezetűnkhöz, akik 
2991 férfi és 1080 női családtaggal 
együtt végzik munkájukat.

Az őstermelésben elhelyezett tiszt
viselők sorából 887 férfi és 290 nő tar
tozik a zsidósághoz.

Az erdészeti és vadászati pályán, 
mint önállót csupán egyetlenegy zsidó
vallású iérfit találunk, a tisztviselők 
sorában 8 férfi míg a segédszemélyzet 
köréből 17 férfi tartozik felekezetűnk
höz. Szóval az erdészet és vadászatnál 
26 zsidóvallású férfit találunk, össze
sen, akik 7 férfi és 22 női családtagról 
gondoskodnak.

Egyéb őstermelők sorában még 15 
zsidóvallású férfit és 1 nőt találunk, ’l 
eltartott férti és 15 eltartott női család
taggal.

A bányászatban és kohászatban 226 
zsidóvallású férfi és 42 nö talál elhe
lyezést. 98 férfi és 318 női családtaggal.

Igen érdekes a zsidóság elhelyezése 
az iparban, amelyről a következő táb
lázat nyújt felvilágosítást:
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Több mint háromszáz 
delegátus, 32 ország zsidóságának kép- 
selői vesznek részt a most megnyílt 
genfi zsidó világkongresszuson. A kez
deményezés az amerikai zsidóságtól in
dult ki, s a kongresszus elnöke Stephen 
S. Wise new-yor.ki főrabbi. Az elnök 
kifejtette megnyitójában, hogy mi tette 
felfogása szerint szükségessé a zsidó 
világkongresszust. A kongresszus telje
sen magánjellegű összejövetel, mely hi
dat akar verni a legkülönbözőbb zsidó 
felfogások között. A zsidók helyzete 
igen különböző az egyes országokban, 
de oly sok helyen mutatkozik szüksége 
a segítségnek és védekezésnek, hogy az 
egyes országok zsidó problémáival 
szemben jogosult az egész világ zsidó
ságának állásfoglalása.

Dr. .Goldsnann, a Jewish Agency 
képviselője a Népszövetségnél a világ 
zsidóságának) helyzetével foglalkozott. 
A világháború után sok helyütt külső 
reformok kisebbségi jogokat biztosítot-
tak a zsidóságnak, azonban általános 
jelenséggé vált egyes zsidó csoportok 
exisztenciális alapjainak gyengítése 

vagy teljes lerombolása. Nyugati orszá
gokban és Amerikában is lehet tapasz
talni bizonyos jeleit az antiszemitizmus 
terjedésének. Azonban a zsidóságnak 
mégsincs oka a kétségbeesésre. A Pa
lesztinái épitömunka a terrorisztikus tá
madások ellenére is nőni és erősödni 
fog. Emellett azonban nem mond le a 
zsidóság a többi országokban való 
egyenjogúságról sem.

A zsidó kivándorlás problémája
A zsidó kivándorlási politikáról dr. 

Tartakower (Lodz) referált a kong
resszuson. Kimutatta, hogy jelenleg 
évenikint 200.000 zsidó van kivándor
lásra utalva, ezek közül 120.000 lengyel
országi. A bevándorlási lehetőségek 
csökkenése azonban a tényleges kiván
dorlást kb. 50.000-re szorította le. A 
zsidó kivándorlási politika fő feladatai: 
a meglevő bevándorlási lehetőségek 
maximális kihasználása és újabb beván
dorlási lehetőségek szerzése a Népszö
vetséggel és egyes kormányokkal való 
tárgyalások útján. Különösen nagyjelen
tőségű a .Palesztinái bevándorlás erősí
tése. A szónok a Palesztinái bevándor
lás ügyének a z.sidó világkongresszus 
szervezete alá rendelését követelte.

J. Jefroykin (Franciaország) a zsidó 
szociális segítő munkával, J. Lest- 
schinsky a közép- és keleteurópai zsidó
ság katasztrofális helyzetével foglalko
zott. Németországban az egész zsidóság 

22 százaléka segítségre szorul: hasonló 
a helyzet Ausztriában és a balti álla
mokban is. Lengyelországban egyre to
vább halad a zsidóság kikapcsolása a 
gazdasági élet egyes ágaiból. Itt feltűnő 
a zsidóság proletarizálódása.

Újabb halálos áldozatok Palesztinában
'Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy az 

angol kormány nem hajlandó beszün
tetni a zsidó bevándorlást Palesztinában 
újra fellángolt az arab terrormozgalom. 
J. Zoller és J. Kalieschewski zsidó se- 
gédrendöröket holtan találták a jekneani 
örházban. Őrjárat közben lesből lőtték 
le Síket. Haifában, 'Bajit Wekanban és 
másutt is voltak támadások. Ness Zio- 
nában egy Aser Rosenfeld nevű 22 
éves fiatalembert, aki a narancsültet
vény őrzésével volt megbízva, orvul le
lőtték.

Az arab sztrájkmozgalom sem szűnt 
meg.

Az Agudasz Jiszroel 
marienbadi nagygyűlése
Tizennégy ország orthodoxiája képviseltette magát 
— Az ifjúság előretörése — Erez Jiszroelt csak a 
hagyományok szellemében lehet felépíteni — Közös 
plattform a mizrachisiákkal — Jeruzsálemben tart
ják a jövő évi Kenessio Gedajlót

Marienbad, 1936. aug. 7.
Ebben az évben Marienbadban gyűl

tek össze rendes évi nagygyűlésükre az 
Ágúdénak a világ minden tájékáról oda- 
sereglett képviselői, hogy visszapillan
tást vessenek az elmúlt év fontos ese
ményeire, megbeszéljék az események 
hatása alatt szükségessé vált teendőket 
és megtegyék az előkészületeket a jövő 
évben előreláthatólag Jeruzsálembe 
összehívandó világkongresszusra.

A kongresszus első eseménye hétfőn 
zajlott le.

Ekkor ültek össze az Aguda ifjú
sági szervezeteinek megbízottai 

tanácskozásra, melyek során behatóan 
foglalkoztak az orthodoxia minden fon
tos problémájával, elsősorban azonban 
az Erez Jiszroel — probléma egyes, 
igen időszerűvé vált momentumaival.

Az ifjúsági szervezetek ülését kö
vette kedden délelőtt a tulajdonképeni 
megnyitó ülés, melyen

14 ország száznál több delegá
tusa vett részt.

A központi tanács elnöke, Lewin

fennállásának százéves évfordulója 
alkalmából

PALESZTINÁBA
kedvezményes utazásokat rendez mélyen 

leszállított áron
indulások augusztus 5-töl szeptember 2 ig a 

GALILEA es GERUSALEMME 
express szalongőzösökkel — hetenként, 
i. osztály oda-vlssza teljes ellátással P 410 
Turista-osztály „ „ P 225
(kizárólag külső 2-4 ágyas kabinokban) 
Szigorúan orth. kóser ellátás 
A hajójegyek viiszautazásra érvényesek dec. 16-ig.

Felvilágosítással szolgál:

LLOYD-TRIESTINO
BUDAPEST,

¥11,, Thököly-út 2. és IV., Váci-utca 4.

Aaron rabbi nyitotta meg a nagygyű
lést, melyben elsősorban a zsidóság je
lenlegi súlyos helyzetét vázolta, de rá
mutatott arra, hogy a zsidóság, mely
nek egész történelme a martiriumok 
végtelen láncolata, ellent fog állni en
nek a mostani viharnak is és oda fog 
előle menekülni, ahová egyedül mene
külhet bajai elöl: a Tóra és hagyomá
nyok íokozott tiszteletéhez és betartá
sához.

A geri rabbi, a schochatshowi rabbi, 
Friedrnann Jakab Ábrahám, Eckstein fő
rabbi és még igen sok delegátus felszó
lalása után

Rosenheim Jakab, az Aguda el
nöke emelkedett tomboló tetszés

nyilvánítás közben szólásra, 
hogy elmondja hatalmas beszámoló be
szédét.

— Az egész emberiség — mondotta 
többek között — sorsforduló előtt áll és

egy új réteg, a feltörő fiatalság 
veszi lassanként kezébe a dol

gok vezetését.
Az egész emberiség békét keres és 
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nem talál nyugalmat. Hiába keresik az 
államférfiak a káoszból kivezető útat, 
ami Isten igazi békéiének vágya.

A liberalizmus a maga asszimilá
ciós politikájával igen sokat ár
tott az orthodoxia gondolatának, 
akárcsak a cionizmus a maga faji 

beállítottságával.
Erez JiszroéI kérdésére áttérve rámuta
tott arra, hogy

Palesztinát csak a Tóra szellemé
ben, s hagyományok tiszteletében 

lehet felépíteni.
Beszéde további során foglalkozott a 
kivándorlók helyzetével, a kolonizációs 
munkával, a szociális teendőkkel, beszá
molt az egyes országok agudáinak mun
kájáról, majd átadta a szót Jacobson 
S. W. rabbinak, aki a Keren Hathora és 
a Béth Jákob központok munkáját is
mertette.

A kedd délelőtti ülés ezzel véget is 
ért. A délutáni folytatólagos ülés, mely 
belenyúlt a késő éjszakai órákba, nagy
részben a Palesztinái helyzet ismerteté
sével telt el. miután előzőleg Schvvarz- 
mann Meier az ifjúsági csoportok mun
kájáról számolt be. Dr. Ehrmann Sala
mon, a Palestina-központ igazgatója 
számolt be a helyzetről, elpanaszolva, 
hogy míg Németország, melytől pedig 
legkevésbé lehetett elvárni, igen hat
hatós munkát végzett a Palesztinái építő 
munka támogatása tereli, addig a többi 
országok fásult közönnyel nézik azt a 
hősies harcot, melyet a Szentföld újjá
építő! folytatnak.

Az egyes bizottságok megválasztása 
után dr. Breuer Izsák, a Szentföld Agu- 
dá.iának elnöke mondott drámai beszé
det a Szentföld újjáépítésének sorsáról.

Az agttdista poalok és kibbuzok 
keserves szükséget szenvednek, a 
vallásos iskolai munka elégtelen, 
a histadruth terrorja a munkavi
szonyokat súlyosbítja napról- 
napra. Ezt a terrort minden esz
közzel le kell küzdeni és ennek 
érdekében közös plattformot léte

síteni a mizrachistákkal.
A szerdai ülésnapon megindult a vita 

melynek folyamán dr. Ehrentreu rabbi, 
egyetemi magántanár egy új alap meg
teremtésére tett előterjesztést, a szer
vezkedés számára. Stem.pe! (Krakkó), 
Friedmann főrabbi (Przemysl) helyeslik 
dr. Breuer propozicióját. M. J. Lewin 
rabbi (Varsó) a lengyel Aguda tevé
kenységét ismertette, Goodmann (Lon
don) az emigránsok segélyezése érde
kében emelt szót, Eiss (Zürich), Rotten- 
berg főrabbi (Antwerpen) dr. Breuer 
előterjesztése mellett szólnak. Hollandéi 
(Frankfurt), Dubin (Lettország), dr. 
Klem rabbi (Nümberg), dr. Löwenstein 

rabbi (Zürich, Minzberg (Lodz), a sada- 
gorai rabbi, dr. Ehrmann vettek még 
részt a vitában, melyet délután a bi
zottságok tanácskozásai követtek.

A csütörtöki ülésnapon határozott a 
nagygyűlés az előterjesztések fölött. 
Elhatározták, hogy

a jövő évi, harmadik Kenessio 
Gedajlot Jeruzsálemben tartják.

Erez Jiszroelben az agudista és mizra- 
chista munkások részére munkaközve
títő-irodát létesítenek, feltéve, hogy eb
be a rabbitanács beleegyezik, a Kereti 
Hathóra-központot Londonba helyezik át. 
Ezenkívül szociális, tanügyi és segély
kérdésekben hoztak határozatokat.

—r°-r-----—i—t

A szidra margójára
— Röéh —

Irta : dr. Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

„Röéh onóchi nószén lifnéchem há
lám böróchó ukölolóh. — Lásd, én adok 
ma élőtökbe áldást és átkot.” Élőtökbe 
adom s ti választhattok. A szabad aka
ratot vallja a Tóra. Igen bonyolult és 
szövevényes kérdés iez. A tudósok vé
leménye is megoszló. Vannak, akik 
vallják, vannak, akik tagadják a szabad 
akaratot. Vallásuk felfogása is eltérő e 
tekintetben. Az iszlám pl. hiszi a fata
lizmust, a végzetszerüséget, miszerint a 
fátum irányítja cselekedetleinket, a fá- 
tuni dönti el sorsunkat.

Ugyanezt jelenti, csak más megjelö
léssel a predesztináció, miszerint az is
teni intézés előre határozza meg, mi
ként cselekedjünk, miként alakuljon a 
sorsunk. Ezt az elvet mi is valljuk, 
„hasgochó prótisz” néven, ami azt je
lenti, hogy az isteni Gondviselés .külön 
ügyel minden emberre, intézi sorsát és 
vezérli útján. Hogy miként egyeztet
hető ez össze a szabad akarat tanával, 
— 'ezt a kérdést már fölvetette a nagy 
vallásbölcsész, Majmuni, aminek tagla
lása azonban messzire vezetne.

A lényeg az, hogy a Tóra vallja az 
akarat szabadságát — s ez szinte előre 
megállapítható lett volna. A Tóra két
féle isteni kinyilatkoztatásról is beszél. 
Az egyik a szinaji. a másik a teremtés
beli. A szinajinál a szabadság istenéül 
jelentette ki magát, a teremtésnél az ég 
s töld teremtőjéiil, a végtelenség Iste
nének nyilvánította magát.

Szabadság s végtelenség azonos 
fogalmak. A szabadság korlátlanságot, 
végtelenség határtalanságot jelent. A 
szabadság Istenének, a korlátot nem is
merő végtelen Istennek, mint a kabba- 
listák elnevezték: „én szói” — ennek az 
Istennek a tana nem hirdetheti az aka

rat korlátozottságát, hanem csak az 
akarat szabadságát. S bár az a termé
szettudományos felfogás, miszerint az 
emberi akarat determinált, előre meg
határozott, nem szabadon nyilvánuló, 
amennyiben nem önálló, külön lelki 
funkció, hanem számos lelki folyamat
nak végső stádiuma, megnyilvánulása, 
tényeken alapuló megfigyelés, — mégis 
igen nagy értéke, morális jelentősége 
van a szabad akarat tanának.

A szabad akarat százszorta fokozza 
az ember energiáját. A szabad akarat 
lendületet s szárnyalást ad a léleknek. 
A szabad akarat megóvja az embert a 
desperációtól, bizalmat s bátorságot 
öntve beléje a csüggedés óráján. A tu
dománnyal nem vitatkozhatunk, de az 
akarat szabádságának kérdésében üd
vöt s áldást az emberre a vallás felfo
gása hoz.

„Vércseppek a kenyéren”
Az „Uj Nemzedék” római tudósítója 

arról ír hogy „Urfeltámadáskor hirtelen 
vércseppek jelentek meg az átváltozta
tott szent ostyán." A hívek és a papság 
megdöbbenve állott a rejtély előtt és a 
püspök magának a pápának is jelentést 
tett.

Ennek kapcsán eszünkbe jut, hogy a 
véres kenyér körül 1296-ban véres pog
romul játszódott le Frankfurtban, 
amelynek következménye az lett, hogy 
nem csupán a zsidó péket, akitől a ke
nyér származott ölték meg, hanem — 
minthogy rituális gyilkosságnak tulaj
donították a vércseppeket, — több 
■mint tízezer ember esett áldozatul a vé
res pogromnak.

Megismétlődött a véres kenyér cso
dája 1819-ben Páduában is, minthogy 
azonban itt zsidó nem játszott szerepet, 
a nép ezt Isten büntetésének tartotta 
azért, hogy a birtokosok felverték a 
búza árát, és földbirtokosok ellen for
dultak.

Az eset magyarázatát különben ol
vashattuk Steiner Gyula pékmester „A 
sütőmester kincsesládája" című művé
ben, ahol megírja, hogy itt nem csodá
ról. hanem egy bizonyosfajta kenyérbe- 
tegségről van szó, mely a piros foltot 
okozza. Ez a gomba, amint azt két 
olasz bakteriológus: Bartolomeo Bizio 
és dr. Sette kiderítették, a „Erytho 
bacillus rododiosus”.

Valószínűleg ez az eset ismétlődött 
meg most is, amint már meg is 
ismétlődött egy dán városban, ahol 
szintén az ostya lett véres, vagyis az 
ostya olyan helyen volt, ahol ez a 
gomba tenyészett.
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Heller professzor új sajtópert indít
Megemlékeztünk már azokról az új, 

minősíthetetlen hangú támadásokról, 
melyek Heller professzort az egyik fe
lekezeti orgánum részéről perével kap
csolatban érték. Ezekre a támadásokra 
lapunk hasábjain magunk is megadtuk 
a méltó választ. De megkérdeztük ma
gát Helier professzort is: nem akarna-e 
valamilyen formában reflektálni az új 
támadásokra, új vádaskodásokra.

— Elutazás előtt állok — felelte 
Heller tanár úr. — Nem kívánok már 
elutazáson előtt .megfelelni azokra -a 
sorozatos támadásokra, amelyeket az 
„Egyenlőség” a törvényszéki két tár
gyalás közötti Treuga Dei-időben elle
nem intézett. Egyébként is már megfe
leltem rájuk.

BUDAPESTEN
csökkennek a zsidó születések, 
hiányos a zsidó gyermekgondozás,, 
nincs elég hely a zsidó árvák befogadására

Dr. Ilíyefalvi I. Lajos Budapest 
Székesfőváros Statisztikai -hivatalának 
érdemes igazgatója egy kis könyvben 
számol be „A gyermek Budapesten” 
címmel, a budapesti gyermekek szociá
lis. kulturális, egészségügyi állapotá
ról. Végiglapoztam ezt a rendkívül ér
dekes és tanulságos kis könyvet és 
önkénytelenül is megakadt a szemem 
azokon a számadatokon, amelyek a 
budapesti zsidó gyermekek szomorú 
sorsát jellemzik.

Ezekből a számadatokból megálla
pítható az a sajnálatos körülmény, 
hogy a budapesti zsidó gyermekek ér
dekében nagyon kevés segélyezés és 
támogatás történik. Nem keresem, nem 
kutatom, kik az okai annak, hogy ma. 
amikor az egész müveit világ a gyer- 
meickérdéssei foglalkozik, miért nem 
foglalkoztatja ez a fontos probléma a 
budapesti illetékes zsidó faktorokat. 
Egyszerűen megállapítom az előttem 
fekvő szomorú beszélő számokból, 
hogy Budapesten a sok ezer zsidó sze
gény gyermek érdekében vajmi kevés 
történik. Szeretném, ha ezek a sorok 
az illetékes vezetőket és tényezőket 
meggyőznék arról, hogy hivatásukat 
csak akkor teljesitik komolyan, ha nem 
engedik ebben a hatalmas városban a 
szegénysorsú zsidó gyermekeket el
pusztulni.

— Minthogy azonban az „Egyenlő
ség” egyre vakmerőbben ront neki a be
csületemnek, legszem-érin-etlenebbül ez- 
évi 29-iki számában „Megállni, urak, 
megállni” című cikkében — véget ve
tendő az egyébként végeláthatatlan 
hajszának, jogi .képviselőm-, dr. Bárdos 
György dr. útján 8885-1936. szám alatt 
megindítottam nevezett lap ellen- a bűn
vádi eljárást.

Magunk részéről is érdeklődéssel te
kintünk az új tárgyalás elé. Gondos
kodni fogunk arról, hogy a közönség 
annak idején már ne csak a feljelentett 
lap hasábjairól, hanem minél több ol
dalról és minél nagyobb nyilvánosság
gal legyen tájékoztatva.

E könyvnek egyik érdekes szám
adatait ragadom meg mindjárt annak 
a bizonyítására, hogy Budapest terü
letén a zsidó vallású gyermekek szü
letése évről-évre csökken. íme itt 
vannak a számadatok: 1900. évben 
Budapesten 4102, 1910-ben 3558,
1920-ban 3345, 1930-ban 1819. 1933- 
ban 1520 zsidóvallású gyermek szüle
tett. Ezekhez a számokhoz nem kell 
kommentárt fűzni, hiszen mindenki 
tudja, hogy ez a budapesti zsidóság 
általános elszegényedésének következ
ménye. Ezzel a nagy elszegényedéssel 
szemben azonban a zsidó gyermek-m- 
tézménvek közelről sem fejtenek ki. 
talán nem is fejthetnek ki megfelelő 
nagyszabású tevékenységet. Az iskola
kérdést teljesen kikapcsolom, mert 
azzal adandó alkalomkor részletesen 
és tüzeteseti óhajtok külön foglalkozni.

Ismeretes, hogy Budapesten van 
egy szünidei gyermektelep egyesüle
tünk. A hivatalos számadatok szerint 
az egyesület Bogláron 223. Diósjenon 
294, összesen 527 gyermeket nyaral
tat évente. Meg kell jegyeznem, hogy 
évről-évre sok ezer sápadt, vérsze-
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gény zsidógyermek jelentkezik, akiket 
az egyesület kénytelen elutasítani és 
nem részesítheti a nyaralás áldásaiban. 
Ezekkel a szegény, elutasított zsidó 
gyermekekkel bizony senki a világon 
nem törődik.

A zsidó árvavédelem is nagyon vér
szegény. A pesti zsidó hitközségi ala
pítványi fiúárvaházában évente 164 
fiúról gondoskodik. Mindenki tudja, 
hogy Budapest területén több, mint 
ezer árva zsidógyermek kallódik el, 
mert a meglévő fiúárvaház nem képes 
azokat befogadni. A Pesti Izr. Nő
egylet leányárvaházában a statisztika: 
könyv szerint 86 növendéknek van 
helye. Természetes, hogy a többi sóik 
ezer szegény zsidó árvaleányról ki gon
doskodik, azt e könyvből megállapí
tani nem lehet. Ugyancsak megtudjuk 
ebből a könyvből az is, hogy- a Klo- 
tild Szeretett Árva-házban -három zsidó
gyermeket is nevelnek. Azokról a 
zsidó gyermekvédelmi intézményekről, 
amelyekről dr. Ilíyefalvi I. Lajos 
könyve említést nem tesz, nem be
szélhetek. Zsidó gyermekintézményeink 
a mai kor szükségleteinek és igényei
nek már nem felelnek meg, mert az 
elszegényedett budapesti zsidógyerme
kek száma azoknak a bővítését múlha
tatlanul az egyetemes zsidóság érde
kében szükségessé teszi.

Végül még csak annak a körül
ménynek a megállapítására szorítko
zom, hogy’ elérkezett az ideje annak, 
hogy a budapesti zsidóság vezetői ko
molyan és mélyrehatóan foglalkozza
nak a szegény zsidó gyermekek ügyé
vel. mert -ha ők nem törődnek velük, 
kitől várhatjuk, hogy azokról gondos
kodás történjék? Szalai Oszkár

— A hajai hitközség nagygyűlése. 
Bajáról jelentik nekünk: A f. hó 2-re 
egybehívott hitközségi nagygyűlést 
augusztus 16-ra halasztották. -Erre dr. 
Róna Dezső hitk. elnök a következő 
meghívót bocsátotta ki. Meghívó a ba
jai izr. hitközségnek 1936. évi augusztus 
hó 16-án délelőtt fél 11 órakor az elemi 
iskola udvarán lévő kistemplomban tar
tandó nagygyűlésre. Napirend: Határo
zathozatal arra vonatkozólag, hogy’ a 
bajai izr. hitközség Dr. Péner Miklós 
főrabbi úr hivatali jogviszonyának meg
szüntetése (elmozdítása) végett a VI. 
izr. községkerületi bírósághoz forduljon. 
A nagygyűlés titkos szavazás útján, 
minden vita kizárásával határoz az elő
terjesztett javaslat felett. A tagok sza
vazataikat igennel, vagy nemiméi -feje
zik ki. Szavazati joggal, a választójog
gal bíró hitközségi tagok bírnak. Baja, 
1936. július hó 26-án. Dr. Róna Dezső
s. k. m. kir. egészségügyi főtanácsos, 
elnök.
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Zsidó kínaiak nyomában
William C. White angol katolikus pap kutatásai 
az elpusztult kínai zsidóság után

Amikor az abesszin hadiárat ténye 
az egész világ és így a magyar kö
zönség figyelmét is az exotikus és oly 
kevéssé ismert afrikai államra irányí
totta. az újságolvasó közönség nagy 
meglepetéssel vette tudomásul többek 
■között azt is, hogy Juda oroszlánjának 
országában, melynek lakossága túlnyo
mó részben a keresztény kopt vallást 
követi, nagy számban élnek zsidó ben- 
szülöttek is: a falasák. Színes és meg
rázó riportok számoltak be az abesszin 
zsidóság nagy elnyomottságáról, szo
morú sorsáról és e tudósítások nyomán 
önként felvetődött az oivasó előtt a 
•kérdés: élnek-e zsidó bienszülöttek más 
oly távoli és az átlageurópai számára 
exotikus országokban is. mint India. 
Japán. Kina stb.?

, Erre a kérdésre ad választ az 
..Ázsia” című Kínában megjelenő' havi 
folyóiratban egy angol katholikus pap. 
Rév. William C. White, aki ..Kínai zsi
dók" című cikkében a következőkben 
számol be a zsidó kínaiak után folyta
tott kutatásai éredményéről:

1605. júniusában, tehát több, mint 
három-százharminc évvel ezelőtt >egy 
kínai a Hónán tartománybeli Kai-Feng 
városából érkezett látogatóba Matt-eo 
Ricci atyához a pekingi jezsuita főhadi
szállására. Azt mondta, hogy eljött tisz
teletiét tenni a nyugatiaknál, mert azt 
hallotta, hogy azok is egy istent imád
nak és mégsem mohammedánok. Saját 
magát ugyanolyan vallásunak tartotta, 
mint Ricci atyát. A jezsuita szerzetes
nek már a vendég jelentkezésekor fel
tűnt, hogy annak a közönséges kínaitól 
eltérő arcvonásbeli jellegzetességei 
vannak.

A látogatás a misszió házi kápolná
jában történt, amelynek oltárképe Szűz 
Máriát ábrázolja, a gyermek Jézussal 
egyik és Keresztelő Szent Jánossal má
sik oldalán. Az oltárkép láttán a láto
gató oly megjegyzést tett, melyből ki
tűnt, hogy azt hiszi, hogy a három alak 
Rebekka két fiával. Jákobbal és Ezsau- 
val. Mélyen meghajolt az oltárkép előtt 
és ugyanolyan tiszteletet tanúsított 
iránta, mint Ricci atya, bár megje
gyezte, hogy nincsen szokásában képe
ket imádni és meghajlásával csupán 
vallása szent emberei iránti tiszteletét 
akarta jelezni. Az oltár mellett a négy 
evangélista képei voltak, ezekről a láto
gató azt kérdezte, hogy nem a tizen
kettő közül valók-e? Kérdésére Ricci- 
től igenlő választ kapott.

Miközben átmentek a vendégfogadó 
csarnokba, beszélgetésük alatt Ricci 
legnagyobb meglepetésére rájött, hogy 
látogatója kínai zsidó, aki teliesen az 
Ótestamentum terminológiájában be
szél. Nemcsak az oltárkép személyei 
tekintetében volt tévedésben, hanem az. 
általa említett tizenkettőn is nem a ti
zenkét apostolt, hanem Jákob tizenkét 
fiát értette. A látogató neve Ai Tien 
volt. Kai-Fengből származott és körül
belül hatvan éves lehetett. Elmondta 
Riccinek. hogy Kai-Fengben sok zsidó 
család lakik és ezek a zsidó vallást és 
hagyományokat egv zsinagóga körül tö
mörülve híven őrzik. A zsinagógában 
megvannak a Szentírás tekercsei, nyil
ván héber nyelven és a templomot rab
bik vagy tanítók vezetik.

Hogyan kerülhetett ez a zsidó kö
zösség, melynek nyomai még máig is 
megmaradtak, Belsö-Kinába? Mindez a 
selyem-kereskedelemre vezethető visz- 
sza. A selymet a pampakedvelő Róma 
Kínából importálta a Nyugat-lAzsiába 
vezető karaván utakon keresztül, év
századokon át, mindaddig, amíg a hato
dik században Európa magát a selyem
hernyót is megszerezte. Nincs nyom 
arra nézve, hogy a kínaiak a selyem
mel saját országukon kívül is keresked
tek volna, hanem minden jel arra mu
tat, hogy ezt a forgalmat nyugati ke
reskedők bonyolították le. Ezek a ke
reskedők gyakran rászorultak közve
títő törzsek működésére, de az is bizo
nyos. hogy át is hatoltak a környező 
országokon és beléptek Kínába, mint 
„követségek" ajándékokat hozva és 
úgynevezett „tributwnot”, adót Kina 
uralkodóinak.

Ezek között a kereskedők között 
nyilván voltak az izraelita valláshoz 
tartozók és pedig itt-ott a karavánútak 
melletti nagyobb kereskedelmi gócpon
tokban olyan nagy számban, hogy cél
szerűnek mutatkozott számukra ezeken 
a helyeken zsinagógát fenntartani val
lási vezetőkkel. Minderre a régi kínai 
írások csekély számú zsidó vonatkozá
saiból lehet következtetni és abból a 
tényből, hogy a Tang-dinasztia sírem
lékein egyes agyagfigurák nem kínai, 
hanem részben klasszikus görög-római, 
részben sémita típushoz tartazó alako
kat ábrázolnak. Továbbmenően Belső- 
Kina egyes városaiban levő zsidó hit
községek és különösen a kínai zsidók 
legutolsó kolóniájára, Ktti-Feng-Fu-ra, 
Hónán fővárosára vonatkozó feljegyzé
sek bőséges adatokat szolgáltatnak arra 
nézve, hogy a zsidók tartották fenn a 
kereskedelmi kapcsolatokat Kina és a 
kelet-római birodalom között legalább 
is a jelenlegi időszámítás kezdete óta.

Későbbi időkben a keresztény misz- 
szionáriusok feljegyzései tartottak fenn 
adatokat a kínai zsidókról. Három év
vel a bevezetöleg említett látogatás 
után Riccinek módiában volt követeket 
küldeni Kai-Feng-Fu-ba, hogy meggyő
ződjék az ottani viszonyokról. Ezeknek 
jelentései, ugyanúgy, mint a későbbi 
jezsuita misszionáriusoké, időről-időre 
Rómába küldettek és legnagvobbrész- 
ben megtalálhatók a Lettres édifiantes 
et curi-enses (Paris Edition 1871.) köte
teiben. Ezek a jelentések nemcsak leír
ják a zsinagógaépületeket, a héber pen- 
Jatauch tekercseit és más héber íráso
kat. hanem bőséges tájékoztatást nyúj
tanak a zsidók közületi életéről és val
lási szokásairól.

A zsinagóga a rendes kínai templom 
mintájára épült, udvarokkal, pavilloriok- 
kal. csarnokokkal és oldalépiiletekkiel. 
Ellentétben a kínai templomokkal. ame
lyek keletre néztek, a zsinagóga kapuja 
és főbejárata nyílt keletről és a hívek 
istentisztelet közben nyugat felé for
dulva álltak. Jeruzsálem irányában. Az 
udvaron nagy, kőből faragott tömbök 
voltak elhelyezve, melyekbe történelmi 
felírások voltak belevésve. Hatalmas, 
lótuszformájú kömedencék is állottak az 
udvarban, valamint háromlábú fém áll
ványok áldozati tüzek részére. A temp
lom északi oldalán fürdő-ház volt, 
amelyben a mosakodásokat végezték 

ezek mindig előkészületül szolgáltak az 
istentiszteleten való részvételre. A déli 
oldalon volt a metsző-ház, ahol az étke
zésre szánt állatokat szakértők az előirt 
módon vágták le, ez a mód kétségtele
nül valamilyen kóser metódus volt. 
Érdekes tény, hogy- Kai-Feng-ben a zsi
dókat egészen a legújabb időkig ezen 
a néven ismerték: Tiao ChingChuso; ez 
szóról szóra annyit jelent: „Az a val
lási szekta, amely kivágja az ideget." 
Ez az elnevezés kétségkívül a kóser 
metszés gyakorlatából ered. Később, a 
Kai-Feng-i zsidók ivadékai, úgy látszik, 
szégyelték ezt az elnevezést, mert vagy 
nyolcvan év óta nem tapasztaltunk ná
luk kóser vágást (1650-ben). így meg
változott a nevük: „Tiso Ching Chiao”- 
ra, ez szóról-szóra azt jelenti: „A val
lás, mely az írást tanítia”. A templom 
egyik udvara az ősök csarnoka volt, a 
kínai szokásoknak megfelelően, ezek 
ugyanis az évfordulókon az ősökről ün
nepélyesen megemlékeznek. Nem egé
szen bizonyos, hogy Ricci idejében a 
kínai zsidók követték-e azt a kínai szo
kást is, hogy az ősökről táblákat, ké
szítsenek, de az utóbbi nyolcvan évben 
a kínai zsidók leszármazottai ezt a szo
kást ugyanúgy megtartották, mint a 
kínai nép.

Soha ne fogjuk bizonyosan tudni, de 
minden okunk volt feltételezni, hogy a 
kinai- zsidóság szoros közelségben állt a 
kínai mohamedán világgal és hogy, ez 
utóbbi terminológiájában és szokásai
ban sokat kölcsönzött a kinai zsidóktól, 
akik már akkor laktak Kínában, amikor 
a mohamedán vallás elterjedése meg
kezdődött. Mindenesetre csodálatos do
log, hogy bár az izlám rohamosan és 
állandóan tért hódított, annyira, hogy 
ma a mohamedán vallás a legelterjed
tebb kinai vallások egyike, viszont a 
zsidó vallás hosszú története és minden 
más országban való szilárd fennállása 
ellenére is Kínában teljesen kiszorult.

Eddig a katholikus pap cikke. Re
méljük. hogy rövidesen újra beszámol 
kutatásai eredményéről és ez az ered
mény új útmutatással fog szolgálni a 
maga kuriózus voltában oly érdekes 
és a zsidó vallás fenntartásának szem
pontjából oly fontos, ma már talán tel
jesen elpusztult kinai zsidóságra vonat
kozóan.

— A Magyar Izr. Nöegyletek Orsz. 
Szövetsége elhelyez otthonába vidéki 
úrileányokat, kik Budapesten végzik 
tanulmányaikat, vagy esetleg ipari 
szakképzést akarnak elnyerni. Az ellá
tás havi díja 60 P, szigorúan rituális. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az iroda: 
Budapest. VI., Aréna-út 108. Tel.: 
1—116—67.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület első nyaraló gyermekcso
portja — 292 gyermek — július 27-én 
érkezett vissza Balaionboglárról, Diós- 
jenőrö! és Péterhegyröl. A gyermekek 
egészségi állapota az üdülés alatt a leg
jobb volt és testsúlyban át.ág 2-3 kg.-ot 
gyarapodtak. A második csoportot jú
lius 30-án és 31-én indították útnak és 
i-edig >05 fiút Balatonbogiárra, 159 le
ányt Diósjenőre és 24 leányt Péter- 
hegyre. Az idei nyár fo'vamán tehát 
580 gyermeket nyaraltatott azl egyesület.
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21 néma vádló
Hogyan élnek a zsidók a mai Németországban
Néhány hónapja hagyta cl Németor

szágot. Azóta ide-oda hányódik a nagy
világban. Országról-országra vándorolva 
keres magának új hazát, új életlehetősé
get. Járt Amerikában, Angliában, Auszt
riában — hiába. Sehol nem' volt mara
dása, egyik ország sem1 volt képes az 
elvesztette otthon helyett új hazát, a 
hiányzó mindennapi kenyér helyett új 
életlehetőséget adni. Ö a modern idők 
bolygó zsidója, a bünnélkiili vádlott, az 
ártatlan bűnös, akinek egyedüli vétke, 
hogy annak a hitnek gyermeke, mely
nek követői oly végtelenül sokat tet
tek az emberi haladásért, hiszen közü
lük származott Mózes, a törvényhozó 
és Jézus, akit az emberiség egy része 
megváltójaként tisztel.

Most i'frt van Budapesten, új csaló
dással gazdagabban járja a pesti utcá
kat. Könyöradományokat gyűjt, kölcsö
nöket, ahogy ö nevezi, mert ha egyszer 
— mondja újra exisztenciához jut, min
den fillért visszafizet azoknak, akiktől 
kapta. Ezért felírja mindenkinek nevét 
és címét, aki néhány pengő erejéig 
megkönyöriilt rajta. Szegény — leg
alább ezt az illúziót még őrzi, ápolja, 
dédelgeti...

— Nem, Uram, nem — mondja va
lami végtelenül fájdalmas, lemondó mo
sollyal ajkai körül. — Önöknek fogal
muk sincs a námiet zsidók szenvedései
ről. Az, amit olvasnak, amit hallanak, 
mind semmi. Nem azok a legszörnyűbb 
szenvedések, melyeket a testnek kell 
elszenvednie, hanem azok, melyeket a 
lélek kínlódik át. Nézze, abban a város
ban! ahol én laktam, tilos a zsidóknak 
nyilvános fürdőbe menni. Miniden hó
napban' egyszer kiutal a hivatalos hely 
egy összeget az igénylők számára és 
határátlépési igazolványt ad, hogy a 
szomszédos cseh városkába mehesse
nek fürödni. Látja, ez az. ami elviselhe
tetlen.

— És a védekezés. Folytatnak ellen
propagandát. ,’gyek'ezniek polgártársai
kat arról felvilágosítani, hogy Önökön 
milyen szörnyű és igazságtalan sérelem 
esik.

— Ki gondolhat erre? Számunkra 
egyetlen propaganda létezik, a néma 
szenvedés propagandája. De ne becsülje 
le ennek a jelentőségét. Évszázadok óta 
élünk Németországban és mindegyi
künknek van barátja, rokona, gyermek
kori pajtása az árják között is. Azoknak 
mindnek fáj a barát sorsa és a barát 
szenvedése felébreszti a sajnálkozást 
az összesség szántára. Az én kisfiam az 
egyedüli zsidógyerek volt az osztályá

ban. A tanítók az iskolákban kötelesek 
hetenként egyszer úgynevezett „felvilá
gosító órákat” tartani. Ezek antiszemita 
propagandaórák, melyek célja, hogy az 
antiszemita irodalomból vett idézetek
kel, a Stürmerből és hasonló lapokból 
kivágott ilusztrációkkal edzze meg a 
tanulók lelkét minden emberi vonzalom 
ellen, melyet a zsidók számára netalán 
éreznének. Egy ilyen órán ott ült a kis 
fiam, tehetetlen elkeseredéssel hallgatva 
a hittestvéreire szórt rágalmakat. Kis 
keze öKölbeszorult, szemében a fájda
lom könnyei égtek, vállát rázta a visz- 
szafojtott zokogás. És ekkor egyik ke
resztény osztálytársa lopva, hogy a ta
nító észre ne vegye, hátrafordult és 
megnyugtatóan kezére tette a kezét. De 
a tanító mégis megláthatta ezt a moz
dulatot, mert mereven feléjük nézett, a 
hangja akadozni kezdett és váratlanul 
abbahagyta a magyaráztot. Igen, ez a 
hangtalan ellenpropaganda, a néma 
szenvedés ellenpropagandája olly erős, 
hogy illetékes nácikörök már ez elleni 
védekezésül felvetették azt a tervet, 
hogy a zsidó gyerekeket teljesen ki kell

ÉLET ÉS HALÁL
Irta: SU5SMANN VIKTOR orthodox főrabbi

Régi szokás Izraelben, hogy neves, 
nagy férfiak végrendeletüket Kohelei 
könyvének eme versével vezetik be: 
„Ki gám lo jédá hoodom esz itaj kado- 
giitn senechochim bimeajdó roóh vökaci- 
poritn hoáchüzajsz bapoch kohem jii- 
kosim boné hoodom löész roóh k’seti- 
pajl aléhem piszajm ... Majse mész mi 
laj jomüsz. — Hiszen nem is ismeri az 
ember sorsát: mint a halak, beakadnak 
a rossz halóba és mint a madarak, ha 
hurokra kerülnek, úgy kötődik meg az 
emberfia a borzadály idején, ha hirte
len lepi meg öt... Móse meghalt, hát ki 
ne halhatna meg?!....

Felvetődik a kérdés: Salamon böl 
cselkedésében mindig eredeti megálla
pításokra törekszik és e versben egy 
magától értődő jelenséget állít elénk, 
mint valami filozófiai meghatározást, 

NEUWIRTH TESTVÉREK
órás és ékszerészek

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

tiltani az iskolákból, mert szenvedésük
kel felkeltik tanulótársaik, sőt tanítóik 
szánalmát és rokonszenvét s ezáltal 
akaratlanul is gyengítik a zsidóellenes 
felvilágosító munka sikerét.

Sok mindenről beszélt még a me
nekült újságíró, amit nem lehet közölni, 
nem való nyilvánosság elé, mert már 
politikum. De bizonyos, hogy abszolút 
objektivitásának adta tanujelét akkor, 
amikor elmondta, hogy' bizonyos nagy
városokban mutatkozó, fel-íellántgoló 
utcai skandalumoknak sokszor maguk a 
zsidók az okai. így Berlinben, a Wieisten 
elegáns kávéházaiban most is gyakran 
látni feltűnően felékszerezett, hangosan 
viselkedő asszonyokat, akik pont az 
utca szeme elé, a terraszra ülnek ki 
elegánsan felöltözve, túzottan kikoz
metikázva. mintha tudomásuk sem 
volna arról, hogy szegényebb hittest
véreik milyen szenvedéseken és nélkü
lözéseken mennek át. Ezek lesznek az
után elsősorban gúnyos megjegyzések 
majd dühös kifakadások céltábláivá, 
melyek végeredményben rendzavará
sokhoz vezetnek, melyeknek levét ter
mészetesen azok a védetlen zsidók isz- 
szák meg, akiknek sem módjuk, sem 
kedvük az ilyen meggondolatlan provo- 
káláshoz ..

mondván: Az ember nem tudja „idejét”, 
halála napját, hanem hasonló a rossz 
hálóba került halhoz, a madárhoz, 
amely hurokba van zárva. így van az 
a rossz időben, ha rátör a borzadály. 
Hacsak erre gondolt Kohelet, fölösleges 
volt azt Salamon bölcsességei közé so
rozni, hiszen ez magától értetődő va
lami.

De ha kissé elmerülünk e vers ér
telmének vizsgálatában, nagy' tanulsá
got vonhatunk le belőle. Azt, hogy az 
emberiség nemcsak hogy' nem tudja 
„idejének” eljövetelét előre meghatá
rozni, de nem is akar fölötte elmélkedni 
gondolkodni. Az ember tévelygésre 
való hajlamában, felfokozott élvhajhá 
Szásában azt szeretné magával elhitetni 
hogy" „soha nem halunk meg.” Élveteg 
felületességében azzal kábítja magát,

Briliáns ékszerek, 
ezüst disztáigyak, 
gyertyatartók, men- 
órák és tórafelsze-
relések nagy válasz
tékban__________• 
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hogy ö .kivétel, neki sikerülni fog örök
ké e földön maradni, a biztos halál kar
maiból kibújni. Tévelyjgö felfogásában 
hazárd játékot üz az élettel, úgy veszi 
az élet-halál fogalmát, mint a lyukas 
hálóba került hal, amely azt hiszi, hogy 
neki sikerül egy résen kibújni a halász 
kezéből. Neki is sikerül majd a „ka
szás"-! kijátszania. Elégedetlen, nem éri 
be azzal, amit a Mindenható adott néki, 
mindig többet és többet kér.

„Táávasz libaj noszattó laj.” Min
denható! összes kívánságait teljesítet
ted az embernek, „vááresesz szöfoszov 
bál monátó szelő” és mégsem tudtad 
további zúgolódását megszüntetni.. „Ki 
szikodmenü biTchafsz tajv” — megelőz
ted őt jó áldással, „tósisz lörajsaj áte
resz póz”, de neki már aTany' korona 
kellene, „chájim soál mimchó”, eredeti
leg puszta életért könyörög Hozzád, 
„noszáttó laj” megadtad neki, „ajrech EJ1 
jómin ajlom voed”, most már ezzel is 
elégedetlen, az örök, végtelen életet 
akarná. Ilyen az ember határtalan vá-j 
gyaival, örökké akarna élni, túl a ter-T 
mészetes határokon, nem akarja belátni,'■ 
hogy a halál természetes következmé-'l 
nye az életnek. Ezt mondja -el Koheletli 
a-z emberről említeti versben, mondvánW 
„A tévelygő ember teihetetlenségébenm 
olyan, mint a lyukas hálóba került hal.w,Lenes szolgálatait. E csodát művelik Mó-
amely azt hiszi, hogy egy résen majd™ 
kibúvik a hálóból, a nagy kaszás kezei-® 
bői.” Azt hiszi a balga, hogy néki sike-aj! 
riil a Gondviselés útjait ki játszania. Ljjj 
Ezért nem törődik a halál gondolatávalW 
a hiú ember, nem szűr le a biztos elkö-jw| 
vetkező végből hasznos tanulságot. raB

A híres Bedarsi „Bechinász ajlc<m"M 
c. munkájában nagyon találóan rozoga,tffl 
szűk hídhoz hasonlítja az életet, amelyig, 
háborgó tenger fölött ível. Az ember 
születésétől kezdve szüntelen járja a 
hidat, de nem elég komoly' ahoz, hogy 
letekintsen a veszélyt jelentő 
mokra, hogy tanúságot merítsen 
Egy másik bölcs kiszámítja a 
percenként előfordüló' rengeteg 
esetet, amely szerint kb. egymillió em
ber hal meg naponta és az emberiség, 
melynek szemei előtt játszódik le a 
rengeteg tragédia, nem tanul belőle. A 
zsidó hívőt a feltámadás reménye is 
kellene, hogy vallásosságra késztesse,

hullá- 
belöle. 

világon 
halál

ám sajnos „ki én bamovez zichrecho", 
a halál jelenléte, a szemük előtt leját
szódó tragédiák nem indítják meg őket, 
„bisöajl mi jajre loch”. Hogyan remél
hessük. hogy a sirontúli életeszme fogja 
őket Isten szolgálására bírni! „Hálá- 
mészim táásze pele". Ha a halál fo
galma nem bírja őket csodálatra Irán
tad. „im röíoim jokíiniü jajdücho szelő", 
akkor árnyék voltukban hogy dicsérné
nek?

Az elhunyt caddikok emlékét felele
venítjük, hogy az ö életükből, az ö élet
felfogásukból merítsünk tanságot, ők 
legyenek még holtuk után is a mi veze
tőink, akik végső akaratuk kinyilatko- 
zását a Kohelet verssel kezdték: Em
ber vigyázz, oszd be életedet még ide
jén, ne légy' balga, ne hidd, hogy a vég
zetet kijátszhatod, mint a „rossz hálóba 
került hal, amely esetleg kibújhat a 
halász kezéből.” A te időd eljön valami-
kor, mert az élet csak olyan, mint a ha
lál mélysége fölött vezető rozoga híd, 
amely minden percben leszakadhat, de 
legjobb esetben is a végén meg kell 
állnod-, mert ott van földi téted 
hatáTa. A caddikok egész élete 
egyéb, mint nagy' készülődés — 
átra. A caddikok úgy' földi létük 
mint megdicsőülésük után csak

__ lért vannak, értük fohászkodnak. „Há- 
| jöszüpár hakever chászd-ecihó", ők haló 
• poraikban is a Mindenható kegyeit hír- 
Ijdetik „emünoszechó háávajdü”. 'Atla- 
agos embereknél a halál pontot tesz az 
^életműködésre, a caddikok azonban 

odafönt az égben is folytatják szellemi 
ítéletüket. „Gödajlim cadikim bömiszó- 
BJszom jajcér michájéhem.” Mózesről 
Kimondja a Midrás, hogy amint itt a föl- 
Ijidön úgy' odafönt az égben is végezte is- 

véges 
nem 
oda- 
alatt, 

Izráe-

lásém”. Ott

zesnek tanítványai, a caddikok. „Jajdü 
sómájim sziláchó Hásém". ,Az egek di
csérik csodáidat, Mindenható, „áf emü- 
noszchó bikhál köda.isim”, ott fönt a 
szentek között is terjed a Te hited.

l..Ki  mi -básáchák jáárajch 
[az azurtiszta égben is rendezgetik, 
I gyújtogatják a Te mécsesedet ők. „El 
jhámnajró háthajro jáárajch esz háné- 
Jrajsz.” így' válik aztán a mi kötelessé
günkké, hogy' az általuk odafönt meg
gyújtott mécsest idelent a földön to
vább tápláljuk a Tóra világító olajával.

(Mély értelme van bölcseink ama 
mondásának, hogy: „hámánhig löfi há- 
dajr, hadajr löfi hámánhig”. A vezér 
olyan, mint a kor és kor hasonló a ve
zérhez. A kettő közötti viszony hason
lít a kúthoz: ha használjuk a kút vízét, 
szorgalmasan merítünk belőle, akkor 
oda mindig új. friss víz kerül. Épen így, 
ha hallgatunk a bölcs szavára, tanulunk 
tőle, ezzel ambicionáljuk őt a további
búvárkodásra. De ha magára hagyjuk a 
vezért, akkor nemcsak a nép nem épül 
általa, hanem ő is elcsenevészedik. 
„Vöatto töcáve esz boné Jiszroél vöjik- 
chü élechó somén zájisz”. Parancsold 
meg Izrael fiainak, hogy vegyenek, ve
gyenek ezen világitó olajból, merítsenek 
a bölcs tanításokból, „löháálajsz nér to- 
mid", mert ezáltal a fényforrás maga, a 
bölcs vezérek is emelkednek eszmei ér
tékükben. Ha pedig elhanyagoljátok a 

vezérek intelmét, akkor elsa-tnyultok 
Ti, de a vezérek bölcsessége is elvész, 
amint Jezsajás mondja: „Lochén hinni 
jajszií lokácht esz hoom házé háfle vo- 
fele.” Azért rejtelmes csodát kell inté
sül mutatnom a népnek eltévelyedésé
nek okából, amiért nem- merítettek böl
cseink tanításából „vöovdo hochmász 
cháchomov üvinász növajnov tisztator", 
akár az elhagyott kút, úgy’ belőlük is 
elvész a szellem, a bölcsesség éltető 
forrása. Emlékezzünk hát fájdalmasan 
elvesztett ca-ddik-jainikra, idézzük őket, 
emléküket, tanításukat kegyelettel 
„vöjikchü élechó semen zájisz zoch”, 
merítsünk magunknak az ö tanításuk 
világító olajából, hogy' ezáltal „löhá
álajsz nér tomid” az írás szellemének 
örök mécse úgy itt a földön, a mi lel
kűnkben, min-t fönt az Égben az 0 ot
tani szolgálatuk folyamán örökké lo
bogjon, öTökiké világítson.

„Lájhüdim hojszó ajró, szímchó, vö- 
szoszajn vijkor”. iA zsidóságnak vilá
gossága volt, de sajnos csak a múltban. 
Ma Oroszországban vallásukért, Né
metországban fajiságáért üldözik testvé
reinket, Lengyelországban a sechitát 
tiltották el, -már Erec Jiszroélben is ül
dözik őket, el akarják előlük zárni a 
kaput, mindenütt sötétség meredezik fe
lénk, csak a múltból pislákol felénk a 
fénysugár, hát hogy is lehetne örven
deznünk utána? Azonban, ha megszív
leljük a Hámán szavait: „Vödoszéchem 
sajnajsz mikol om...” A legnagyobb 
vád, amit felhozott Achasvérosnak Iz
rael ellen az volt, hogy a zsidóság, 
amely a Szinájon kapta a világ legdi
csőbb törvénykönyvét, „Vödoszéchem 
sajnajsz mikol om", az ő törvényüket 
tanulják az összes népek és ezt a Tórát 
hanyagolják el a zsidók, tehát érdemte
lenek a köny’örületre. Tartsuk meg te
hát a Tórát, az összes népek által el
ismert Szent írást abban az értelemben, 
hogy' „Lájhüdim hojszó ajró z-ü tajró” 
a zsidóság körében égni, világítani ioK 
a Tóra örök mécse, akkor „szimebó, 
vöszoszajn vijkor”, akkor öröm és vi
dámság lesz az osztályrészünk.

x A LLOYD TRIESTINO centenná- 
riuma alkalmából rendkívül kedvezmé
nyes. olcsó utazásokat rendez Paleszti
nába Ériestböl hetenként induló hajók
kal, tengerre néző 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 ügyeimét, hogy a turistaosz
tályon is csupa 2-4 ágyas külső kabin 
van. Felvilágosítással szolgál a LLOYD 
TRIESTINO, Budapest, VII., Thököly 
út 2. és IV. Váci-u. 2.
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Béke-attak Heller professzor ellen
— Beszélgetés —

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

— Köszönöm, tanár úr. jól vagyok, 
s amint örömmel látom, maga is. De 
ha akármilyen kedvesen érdeklődik is 
b. hogylétem iránt, azért ma sem adok 
magának igazat a múltkori beszélge
tésünk tárgyában.

— Heller professzor rágalmazási 
perét érti? Na, hát — Őszinte le
gyek? Nem csodálkozom? Ne vegye 
rossznéven, nem akarom megbántani, 
de az eset megint csak azt bizonyítja, 
hogy az erkölcsi felfogás rigorozifá- 
sában különbség van, egyfelől a ma
gamfajta, elvekhez és meggyőződések
hez ragaszkodó és másfelől a gyakor
lati élet megalkuvásaihoz szokott em
berek között. De ebben a kérdésben 
nemcsak a rigorozitás cs a következe
tesség nagyobb vagy kisebb foka vá
laszt el bennünket egymástól, hanem 
az egész helyzetnek, az összes motí
vumoknak és a levonható konzekven
ciáknak a megítélése is.

— Pedig éti nem állok a felfogá
sommal egyedül. Sőt! Úgy látom, 
rajtam kívül még nagyon sokan vall
ják ezzel az üggyel kapcsolatban azt 
a nézetet, hogy az egész magyar zsi
dóságnak árt, ha perpatvaraikkal a 
bíróság elé megyünk és ott teregetjük 
ki belső viszályainkat. Nézze, bizonyára 
maga is olvasta, hogy a székesfehér
vári községkerület elöljárósága ülés
ben foglalkozott az üggyel és írásban 
szólította fel a pereskedő feleket a 
békés megoldásra, mert ezt kívánja 
a ,.minden szemponton felülálló egye
temes érdek.” És remélem, hogy dr. 
Szegő Miklóst maga is taksálja any- 
nyira. hogy akciójában és békítési kí- 
séilétében ne lásson mást, mint a leg
önzetlenebb törekvést és a zsidóság 
érdekeiért való őszinte, igaz aggódást.

— Nagyon örülök, hogy ezt szóba- 
nozta. Valóban. Szegő Miklóst ma
gam is kitűnő, önzetlen férfiúnak tar
tom, aki bizonyára nem az egyik 
vaqv a másik fél érdekében kezdemé
nyezte akcióját, hanem mert azt a 
zsidóság érdekében valónak véli. De 
a legteljesebb tisztelettel az ő nemes 
intenciója iránt legyen szabad csák
óé/ megjegyzést tennem. Először is: 
úgy látom, hogy vagy nincs kellően 
informálva az ügyről, vagy épenség- 
gel félrevezetésnek lett az áldozata. 
Frre mutat a székesfehérvári község
kerület közzétett békeszózatának ez a 
passzusa: „Nagy aggodalommal tölti 
el az elöljáróságot az, hogy ez a hír

lapi harc sajtóperre vezetett és a ma
gyar zsidóság lefontosabb intézménye 
címek révén a felekezetin kívül álló 
fórumok megítélése alá került.” Hát 
kérem, itt van a nagy falsum, és itt 
esett dr. Szegő Miklós is egy hamis 
Leá'lítás áldozatául. Ezt a beállítást 
olvastuk mi már előbb is, még pedig 
épen az alperes lapjában! Hja, így, 
ilyen felelőtlenül könnyű lapot csi
nálni! Először snájdigul rágalmazni, 
aztán azonnal kibújni akarni, hogy az 
Istenért ne vigyük a zsidóság belső 
vagy „a magyar zsidóság legfontosabb 
intézményét” a profán fórumok elé 
— a legnagvobb cinizmus. Nem is 
szólva arról, hogy- ez a beállítás telje
sen hamis, — mert nem igaz, hogy' _*t  
magáról a magvar zsidóság legfonto
sabb intézményéről van szó, hanem a 
többi között arról, igaz-e. hogy' eiben 
a legfontosabb intézményben egy tan
szék betöltése körül valaki szabályta
lanságot követett el — fel kell vet
nem a kérdést: szabad-c és lehet-e a 
magyar zsidóság komoly tényezőinek 
bcbemcnnie ebbe a játékba? Szabad-c 
és lehet-e hozzájárulniok, hogy a rá
galmazás ilyen könnyűvé tetessék és 
a rágalmazó menlevelet kapjon? fis 
szabad-e az affér Menésével eldöntet
lenül hagyni, vájjon megtörtént-e az 
a szabálytalanság. vagy nem? Nem. 
ehhez nem adhatja oda magát sem 
Szegő Miklós, sem más komoly értéke 
a magvar zs.dóságnak. Mert nem ez 
a mi érdek ink. A mi érdekünk az. 
hogy teljes világosság derüljön a 
személyi h-rc hátterében megbúvó 
nagy kérdésekre: 1. igaz-e, hogy az 
egyetlen zsidó magva- főiskolánál; 
egyik legfontosabb tanszékét az is
kola és a tudomány érdekeinek mellő
zésével egyfelől polit'kai büntetés - — 
másfelől jutalmazás eszközéül hasz
nálták fel; 2. igaz-e. hogy a tanszék 
betöltése körül valaki — egy közelről 
érdekelt személy — szabálytalanságot 
követett el; és 3. igaz-e, hogy az a

TAUBÉR
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
A B B A Z I A
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komfortfái, teljes penzió
val olcsó árban! 
Prospektust küldünk! 
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bizonyos felekezeti lap alaptalanul rá
galmazott-e vagy nem? Bennünket 
csak ez érdekel, de ez azután igazán 
érdekel.

— Nézze, tanár úr, rendben van, 
Igaza van. De a sólem mégis minde- 
nekfelett való. És bizonyos az is, 
hogy' akármilyen kimenetelű lesz a per, 
a zsidóságnak nem fog használni. Én 
Heller professzor helyén elfogadnék 
egy megfelelő elégtételt.

— Engedje meg, kedves direktor 
úr, hogy erre a már beígért második 
megjegyzésemmel válaszoljak. A má
sodik megjegyzésem t. i. az, hogy bár 
nézetünk szerint Szegő Miklóst a leg
nemesebb intenció vezette, az 
egész békítési kísérletnek mégis az a 
látszata, mintha ezt maga a nagyon 
is érdekelt alperes influálta volna és 
rendelte volna meg. Hát tisztában 
kell lennünk a következőkkel. Az in
tellektuális zsidóság megítélése szerint 
Heller professzornak nincs szüksége 
alperes részéről semmiféle elégtételre. 
ő bizonyára nem is ezért perelt. Az 
ö elégtétele csak az lehet, ha meg
állapítják — még pedig ha az elfo
gulatlan bíróság állapítja meg —hogy' 
az, amit ő. írt és állított róla, a való
sággal ellenkezik. Ennek megállapí
tása pedig az egész magyar zsidóság
nak is fontos érdeke. Elvégre nem 
lehet ránk nézve közömbös, hogy az 
a lap. amelyre — mindenki tudja — 
a zsidóság jelenlegi vezetői hallatlan 
összegeket áldoztak és áldoznak, ame
lyet szeretnek úgy feltüntetni, mintha 
az egész zsidóság félhivatalosa lenne, 
amelyet ma már első sorától utolsóig 
a síp-utcai kancellária intenciói és 
utasításai szerint, sőt részben előzetes 
approbációjával szülnek, hogy' ez a 
lap lelesipuskázza a zsidóság szellemi 
kiválóságait csak azért, hogy egyes 
egyéneknek különös passzióit szol
gálja. Ezért nem intézheti a pert 
Heller professzor — aki ezt bizonyára 
nagyon jól érzi és tudja is — 
azzal, hogy' elfogad egy szemforgató 
bocsánatkérést. Vannak peresetek, mi
kor a károsult vagy sértett megbocsát
hat. a büntető eljárás mégsem szűnik 
meg. mert a jogrend, a közerkölcsiség 
követel elégtételt. így vagyunk ezzel 
a perrel is. Ezért mondtam már a 
múltkor is, hogy' ezt a pert nem lehet 
egyszerű bocsánatkéréssel elintézni.

— Mit akarnak tehát?
— Megtisztítani az atmoszférát. 

Azt akarjuk, hogy' az az aréna, amely 
eddig csak kortesharcok küzdőtere 
volt, végre a komoly harcok, a zsi
dóság erkölcsi, szellemi, társadalmi és 
polgári érdekeiért folytatott önzetlen 
védelmi harcának leshelyektől megtisz
tított küzdőtere legyen. Spectator.



ZSIDÓ ÉLET

SPECTATOR
NOTESZÁBÓL

A ..falra hányt borsó. .
Az egyik alföldi nagyváros zsidó 

hitközségének kitűnő főjegyzője, aki 
maga is ügyes tollíorgató ember szem
rehányást tesz lapunknak, mert még 
mindig kitart kritikai álláspontja mellett 
és folytatja a harcot a „sip-uccai szel
lem" ellen. S különösen kettőt nem ért. 
Először azt, „ mi az oka annak, hogy a 
többi összes ielekezeti lapból ez a ma
kacsul ellenzéki szellem hiányzik", má
sodszor minek ez a meddő harc, ha „az 
a bizonyos sip-uccai szellem a sok-sok 
biztatás, intelem, kiszerkesztés dacára 
sem változik. Magyarul: falra hányod a 
borsót."

Hogy a többi felekezeti lap miért 
nem ellenzéki? Drága barátunk, vissza
adom a kérdést: Igazán nem tudná? Ha 
valóban nem, akkor kérdezze meg vagy 
magukat az illető lapokat, vagy a sip- 
utcai kancellária könyvelöségét. Tán ők 
jobban meg tudnak a kérdésre felelni.

Hogy a sip-uccai szellem a mi táma
dásaink ellenére sem változik? Ennek 
két oka lehet: vagy nem képes megvál
tozni, vagy a mi támadásaink — gyen
gék.

Gondolkoznunk kell tehát megfelelő 
■megoldásról.

Igyekezni fogunk — erősebbek lenni.

Ami már előre bűzlik.
Buda már zajlik. Már megint. Válasz

tásra készülnek. Budáról lévén szó, ter
mészetes tehát, hogy Pest már mozgó
sít. Mit is mondott nem is olyan régen 
a Fiihrer? „Ha kell, kétszázezer pengő 
áll, rendelkezésre, ha kell, több, de ezt 
a választási harcot meg kell nyernünk." 
És felvonultak ők, a bősz hadfiak; fú
ziósok és gazdasági együttműködések, 
mindkettő élén egy-egy bankvezérrel. 
Mindenekelőtt megszerveztek egy közös 
pártot, a Budai Hitközség Együttműkö
dési Pártját. 7:5 arányban. Ami azt je
lenti, hogy a jelöltek közül minden 12- 
böl 7 lesz fúziós, 5 a gazdasági együtt
működéses. (Amannak vezére Alapi 
Béla, ezé Szántó Jenő.) Az új egyesült 
párt elnöke Szántó Jenő, az Országos 
Iroda alelnöke lett. Persze van már iro
dájuk, klubhelyiségük, vannak tisztvise
lőik - csak még szavazataik nincsenek. 
Illetőleg, hogy igazat írjunk, nagyon ke
vés van. De pénzük — ajajaj, mint a 
pelyva! (Jellemző, hogy azt a néhány 
fizetéses állást sem állástalan fiatalok
kal. hanem már nyugalomra érett öre
gekkel töltötték be.) — Szóval: készül

nek a választásra. Azt mondják, hogy 
egy kis kellemetlenséget csinálhassanak 
a vezetőségnek. Erre azt mondta egy 
lipótvárosi öreg választási róka: 
előbb fog ebből a választási kampány
ból a bűz kicsapni, mintsem hogy az ö 
embereik bejuthatnának. Sőt! a költsé
gek előteremtése és forrása körül 
mintha már is lehetne valamit érezni..

♦
Ha már megkeresztelke- 
dett, legalább használ
jon !

Ezt a magasabbrendíi valláserkölcsi 
tézist abból az alkalomból formuláztuk 
meg, mert hallottuk, hogy mikor a Pesti 
Izr. Hitközség egyik érdemes és befo
lyásos kiválósága elhagyta íelekezetét. 
kis szívességet kért tőle a — hitközségi 
elnök. Ne tessék félreérteni: nem az új 
felekezetének hitközségi elnöke, hanem 
a régié. Szépen megkérte, hogy miután 
ö most már úgy is érdektelen, tegye 
meg volt pesti hittestvéreinek azt az 
utolsó szívességet, hogy érvényesítse 
közéleti befolyását a statutumtervezet 
jóváhagyása érdekében.

Az illető úr befelé mosolygott és 
gondolta magában: Most visszaadhatom 
a fricskákat, amiket megkeresztelkedé- 
sem alkalmából kaptam.

És — eljárt a führeri statútumok jó
váhagyása érdekében.

*
Nem a felekezeti szem
pont számit,csak a tudo
mányos kvalitás.

Ezt felelte a kultuszminiszter Glatt- 
ielder püspöknek, aki szóvá tette, hogy 
a Pázmány Péter-tudományegyetemen 
Schaífer professzor örökébe a katolikus 
jelölttel szemben egy református pro
fesszort ültettek. Tehát: nem a feleke
zet. hanem a tudományos kvalitás!

Illő tisztelettel és félénk örömmel tu
domásul vesszük mi, zsidók is.

•

Éljen a független bíró
sági

Amióta csak lapunk a nyilvánosság 
előtt van, vagyis első számától kezdve 
állandóan azt hangoztattuk, hogy peres 
ügyeinket ne felekezeti bíróság, ne a 
községkerületi bíróságok elé vigyük, 
hanem a minden irányban megnyugvás: 
adó világi állami bíróságok elé. Kivételt 
a magunk részéről csak az orthodoxok 
..bész-din"-}eivcl szentben vagyunk 
hajlandók koncedálni, mert ezeknek 
megvan — és teljes joggal — a hitelük. 
A községkerületi bíróságok tagjainak 
kiválasztása és megválasztása azonban 

nem mindig a legmegnyugtatóbb módon 
történik. Nyilvánvaló, hogy a hitközség 
vezetőségével szemben — azaz, hogy 
pardon! a Hitközség Vezetőségével 
szemben — a függetlenségük éppenség
gel nem tekinthető jól köriilbástyázott- 
nak. Sőt ellenkezőleg: csak — nyese- 
gettnek tekinthető. Amint azt a leg
utóbbi nyugdíjperek is igazolták. Ellen
ben a világi bíróság, a független bíró
ság — csak érdektelen lehet abban: 
Sterilnek hívják-e az Országos Iroda 
elnökét vagy Budai-Goldberger Leónak.

Tehát: Éljen a független bíróság!

„Csend 1“
Az egyik hetilap finom hallását és 

esztétikai érzékét bántotta, hogy ami
kor egész Magyarország — bizonyára 
még az országhatárokon túl is 
egy hatalmas ujongó egységgé forrott 
ossz az olimpiai diadalok mámorában — 
akkor az egyik legyezőnek nem volt 
fontosabb dolga, mint hamar kipécézni, 
melyik olimpikon zsidó és melyiknek 
volt a papája zsidó. Rászólt tehát: 
„Csitt!"

És valóban nem furcsa? A lap egyik 
oldalán jajong a kikeresztelkedések 
miatt, a másik oldalon henceg vele, 
hogy X. Y-nak az apja zsidó volt. Vagy 
nem tetszik neki, hogy a keresztény 
sajtó elválasztja a magyartól a zsidót. 
De ö is ugyanezt teszi! Hát akkor mit 
akar?...

A kancellár, mint 
dagógus.

f ópe-

Kőbánya — óh, a szegény gazdasá-
gilag egyesített árvácska — Köbánya
hitközségének elöljárósága jutalom-
könyvekkel akarta megajándékozni az 
évvégi vizsgálatok alkalmából a szor
galmas kis kőbányai zsidó gyerekeket. 
Prclimináltak erre 360 pengőt. Szép! 
Miután azonban a gazdasági ■együttmű
ködés harmóniájában Kőbányát a Sip- 
utcával a kölcsönös bestem-keltés heve 
fűzi egybe, egy csöppet sem csodálatos, 
hogy a kancellár legfőbb pedagógiai 
senzura alá vette a jutalomkönyvek 
jegyzékét és törölt belőle, törölt, töröli, 
míg végül maradt — amit ő meghagyott 
— 6 azaz hat darab hatvanfilléres 
könyv, összesen 360 fillér értékben. Te
hát 360 pengő helyett 360 fillér. Ez az
tán döfi! Ez spórolás! És ez pedagógia.

Elvégre a vizsga, meg az iskola, 
meg a tudja Isten, micsoda... még sem 
választó.-.! Ott lehet 360 fillér helyett 
360 pengőt is költeni. De iskolai cé
lokra? .
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A legyező baráta i ,
'Huh, de sokan vannak! Vagy ötve- 

nen, avagy tán százan is!? fis mind 
egytől egyig szaporítja előfizetői tábo
rát. Hát az kemény harc lehetett. Meg 
is érdemlik, .hogy a neviik ki legyen 
nyomtatva a nagy szolgálat elismeré
séül. Nem is csoda, ha egyikük-mási- 
kuk ezt a dicsőséget olyan nagyra tak
sálja, hogy kétszer is szerepelteti a ne
vét. Csak azt nem tudom, mit szólnak 
majd az előfizetések -ilyen nagyarányú 
düléséhez a — szanálok, ők méltán 
kérdezhetik majd, hát minek kellett ezt 
a lapot szanálni, ha egyszer ilyen köz
kedvelt és a barátai így öntik feléje az 
előfizetéseket? Persze ő kész erre is 
a válasszal: Százezer egyes barát nem 
ér annyit, mint egy százezres barát.

fis igaza van! Sőt, még nagyobb 
igaza van: mert legtöbbet ér az egy 
százezres barát— ha nem is százezer, 
de legalább néhány egyes barát.•

Halló: „Zsidó Újság”!?
így nem kellett volna rohannia an

nak bizonyításával, -hogy a „Szombat”- 
nak valóban igaza lehetett azzal a bi
zonyos szellemi olimpikonsággal. Ilyen 
körülmények között nem ambicionál
juk a polémiát. Sie sind uns nicht dér 
ríc/ríige Mami. ..

Vendéglőben
Szól a pincérnek: Hozzon nékem 
Előételt, rántott halat,
Friss sültet, tésztát s nincsen-e még 
Valami más finom falat?

A másik asztalnál mond két úr: 
Nini, a pazarló zsidó !
Hányféle jó falatot rendel, 
Mindent, mi csak pompás, mi jó

Egy más vendég kérdi a pincért: 
Van marhahús és főzelék
S hozzá bor? Köszönöm, más nem kell, 
Nekem ebédre ez elég.

És megszólal megint a két úr: 
Nézzed, a zsidó mily fukar. 
Dúsgazdag s mégis az ebéden 
Szintén nyerészkedni akar ...

így volt és igy marad örökre, 
Mindig akad gáncsos, zsidó. 
Egyszer hencegően pazarló, 
Másszor meg fukar a zsidó 
S bármit tesz, semmi sem jó.

FELEKI SÁNDOR.

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

HÍREK

■
Aug. 15, szombat — Áv 27 (Hetiszakasz: 

Röéh, haftóra: Anijo szajáro, Jezs. 54 f. 
11-15 f. 5, ujholdhirdetés, 6. Perek, szom
bat kimen: 7. 45), — aug. 16, vasárnap — 
Áv 28, — aug. 17, hétfő — Áv 29 
(Erev ros-chodes, jóm kippur koton), — 
aug 18, kedd — Áv 30 (Ros-chodes 1. 
napja), — aug. 19, szerda — Elül 1 (Ros- 
chodes 2 napja, sófár-fuvás), — aug. 20, 
csütörtök — Elül 2, — aug. 21, péntek — 
Elül 3 (szombat bejöv: 6.47), — aug. 22, 
szombat — Elül 4 (Hetiszakasz: Softim, 
haftóra; onajchi, onajchi, Jezs. 51 f. 12-52 f. 
12, 1 Perek, szombat kimen: 7.32), —aug 
23, vasárnap — Elül 5. — aug. 24, hétfő 
— Elu! 6, — aug 25, kedd — Elül 7, — 
aug. 26, szerda — Elül 8, — aug. 27. csü
törtök — Elül 9, — aug. 28, péntek — 
Elül 10, (szombat bejöv: 6.34).

— Kanizsai Dezső tudományos felfe
dezése. Kanizsai Dezső, a pesti izr. si- 
ketnéma-intéze't kitűnő igazgatója 
augusztus 11-én a nemzetközi Iogopae- 
di-kai és foniatriai társulat meghívására 
előadást tartott a társulat kopenhágai 
kongresszusán nagyjelentőségű tudo
mányos felfedezéséről. Kanizsai igazgató 
Dr. Kepes Pál kórházi főorvossal két 
év óta kísérletezik kutyákon, amelyek
nek hangszervét születésük után eltávo
lították. E kísérletek révén sikerült 
megállapítaniok, hogy a siketnémaság 
nem változtathatlan állapot, hanem 
megfelelő eljárással gyógyítható. Kani
zsai és Kepes felfedezése, melynek 
gyakorlati következményei egyelőre ki 
sem számíthatók, a kongresszuson ért
hető feltűnést keltett.

- Óbudai Fretidiger Lipót ünneplése. 
A fövárcsi orthodoxia irányadó ténye
zői meleg ünneplésben részesítették az 
általános tiszteletnek örvendő Freudirer 
család közbecsült nesztorát, Óbudai 
Fretidiger Lipótot abból az alkalomból, 
hogy betöltötte hetvenedik életévét. 
Óbudai Freudiger Lipót kormányfőtaná
csos nemcsak származásánál fogva, ha
nem közéleti és felekezeti működése va
lamint áldozatos emberbaráti tevékeny
sége révén is méltán kimagasló egyéni
sége a fővárosi zsidóságnak. Hetvene
dik születésnapján nemcsak az orthodox 
szervezetek üdvözölték, hanem az or
szág minden részéből számosán felke
resték szerencseki vánataikkal.

— Az óbudai zsidó múzeumot az 
elöljáróság újjárendezte és a rendkívüli 
muzeális értéket képviselő kegyszerek, 
egyéb régiségek stb. minden vasárnap 
délelőtt 9-12 között megtekinthetők Bu
dapest, 111., Lajos-u. 163. szám alatt.

— A kelenföld-lágymányosi új temp
lom felavatása. A budai izr. hitközség 
elöljáróságának és képviselőtestületének 
céltudatossága és áldozatos erőfeszítései 
mint örömmel értesülünk, immár tető 
alá segítették a kelenföld-lágymányosi 
új zsidótemplomot, mellyel a lágymá
nyosi zsidóság évtizedes óhajtása ment 
teljesedésbe. A díszes templomot, amely 
egyik legtökéletesebb alkotása a zsina- 
gógiai architektúrának, szeptember 8-án 
avatják fel fényes külsőségek között.

— A debreceni zsidó gimnázium új 
tornatanára. A debreceni zsidó gimná
zium kuratóriuma elhatározta, hogy a 
gimnázium üresedésében levő egyik 
tornatanári állását Kárpáti Károly, a 
berlini olimpiász magyar birkózó világ
bajnoka részére, aki most végzi a Test
nevelési Főiskola utolsó szemeszterét, 
tartja fenn.

— Összehívták a Tóra Weawoda- 
mozgalom tanácsát. Jeruzsálemből je
lentik: a Tóra Weawoda-mozgalom ve
zetősége az akcióhoz csatlakozott Ha- 
poel Hamisrachi, Zeire Misrachi és 
Hechaluz Hamisrachi irányítóival egyet
értésben a mozgalom tanácsülését szep
tember 6-ra Krakkóba hívta össze. A 
gyűlésen a tanácsnak 37 tagja vesz 
részt Palesztinából, Lengyelorszából, 
Afr|r rikából, Csehszlovákiából, Romá
niából, Belgiumból, Angliából és Kana
dából.

— A Bethlen-téri ifjúsági csoport 
aug. 11-iki összejövetelén kezdte meg 
ősszel meginduló kulturmunkájának elő
készítését. Az ifjúsági csoport minden 
kedden este 8 órakor ülésezik és legkö
zelebb hajókiránduláson hozza össze az 
erzsébetvárosi zsidó családokat.

— Házasság. Dr. Binéter Béla ügy
véd, augusztus 16-án, vasárnap, déli 
fél 12 órakor vezeti oltárhoz a budai 
öntőház-uccai főtemplomban Diósi Anna 
Arankát, Diósi Jenőnek, a Budai Izr. 
Hitközség népszerű főtitkárának, az Izr. 
Hitközségi Alkalmazottak Egyesülete 
elnökének és nejének, született Press- 
burger Ilonának leányát.

Kecskeméti Sándor (Kecskemét) 
aug. 19-én délután fél 12 órakor Pös- 
tyénben, a Lipa-szállóban tartja esküvő
jét Herzog Rózsikéval Herzog Jakab és 
neje (Trnava) leányával.

Benedek György, Benedek Dezsőnek, 
a pesti VIII. kér templomkörzet érde
mes elöljáróhelyettesének és nejének fia 
augusztus 23-án délben 1 órakor a 
Csáky-utcai V. kér. körzeti templomban 
vezeti oltárhoz Zoltán Magdát, Zoltán 
Sándor és neje leányát.

— Palesztina pénzforgalma. Jeruzsá
lemből jelentik, hogy 1936. április hó 
végén Palesztinában 6.211.135 font 
sterling értékű papír- és ércpénz volt 
forgalomban.
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— A mátyásföldi Izr. nöegylet augusz
tus l-én„ szombaton este előkelő szín
vonalú estélyt rendezett, rendkívüli er
kölcsi és anyagi sikerrel. Bár a zivata
ros időjárás lehetetlenné tette a kerti 
ünnepély megtartását, nemcsak Mátyás
földről, hanem a fővárosból is a társa
dalmi ■ élet distingvált közönségéből 
igen sokan jelentek meg, úgy hogy szá
mosán kiszorultak a- zárt helyiségből. 
Különösen feltűnt, hogy a helyi társa
dalmi élet színejava felekezeti különbség 
nélkül ott volt az estélyen, ezzel is do
kumentálva azt a rokonszenvet, melyet 
a Szekeres Jenő hitközségi elnök pá
ratlanul tapintatos és céltudatos vezeté
sével tevékenykedő mátyásföldi zsidó
ság iránt éreznek. Nagyszabású hang
versenyen gyönyörködtették a közönsé
get elsőrangú művészi erők: Nagy Iza
bella, Falus Edith, Fehér Arthur, Sar- 
kadi Aladár és Szentiványi Kálmán, 
Általános elismerés illeti a nőegylet 
rendezését, amelynek élén Guttmann 
Emilné elnökasszony és Szekeres Jenő 
hitt, elnök buzgólkodtak fáradhatatla
nul. A hangulatra jellemző, hogy a meg
jelentek reggel 6 órakor távozták a jó
tékonycélú nyári összejövetelről.

— Meghalt a „bojáner rebbe”. 
Wienből jelentik: Aug. 7-én Bécsben el
hunyt Nahurn Friedimann, a híres bojáni 
chaszid-rabbi, aki a sadagorai ismert 
papi család tagja volt és unokája a 
„ruzini” rebbenek. 69 évet élt. Két hete 
jött Cemowitzból, ahol lakott, Bécsbe 
és felvétette magát súlyos vesebajával 
a Rotsohild-kórházba. Betegsége sokkal 
előrehaladottabb volt, semhogy' az or
vosi tudomány' segíteni tudott volna 
rajta. Elhunyta előtt két nappal halál
sejtelmei voltak és meghagyta, hogy a 
wieni központi temetőben boldogult 
atyja közelében temessék el illő távol
ságban. Koporsóját a wieni II. kerület
ben levő „Boianer Klaus"-ban helyezték 
közszemlére. A chaszidok nagy számmal 
zarándokoltak el ravatalához. Aug. 9-én 
temették beláthatatlan tömeg részvétele 
mellett. Ott voltak a kopeczynei, czort- 
kowi és wiznitzi nagyrabbik, rengeteg 
chaszid. továbbá dr. Friedmann wieni 
hitk. elnökkel és dr. Löwenherz főtit
kárral élén a bécsi hitközség egész elöl
járósága.

— Uj járványkórház Palesztinában, 
Jeruzsálemből jelentik: Tel-Aviv város 
régi kívánságának eleget téve a kor
mány Bne Brak közelében, Petach 
Tikwa és Tel-Aviv között járványkór
házat létesített. A kórháznak dr. Reitler 
az igazgatója, aki legutóbb a jaffai kór
házban működött. Az eddig a tel-avivi 
kórházban elhelyezett fertőző betegeket 
az új járványkór.házba szállították át, 
mely a környékbeli kolóniák betegeit is 
fel fogja venni.

Zsidó Történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

VI.

Vespasianus ostroma 
Jeruzsálem ellen
(Talm. Babl. Gittin 56. a)

A római császár Vespasianust küldte 
Jeruzsálem ellen, melyet ő két évig 
ostromolt. Ebben az időben élt három 
igen gazdag férfiú a városban: Nakdi- 
mon ben Gurion. Ben Kaiba Sabua és 
Ben Zizith Háksáth., akik a várost hu
szonegy' évre előre gabonával, árpával 
és fával látták el. A barjoniták azonban 
akik a háborúhoz ragaszkodtak meg
akadályozták a békekötést, felgyújtot
ták a gabonaraktárakat, hogy a város 
lakosságát kiéheztessék és felbőszítsék 
az ostromlók ellen. Ezáltal szörnyű éh
ség keletkezett, amely a város leggaz- 
dagabbjait sem kímélte meg. így' Böot- 
hus leánya, Márta, Jeruzsálem leggaz
dagabb asszonyainak egyike többször 
is hiába küldte szolgáját a piacra ke
nyérért, lisztért. Amikor először fehér 
kenyérért küldte, akkor már elfogyott. 
A szolga hazament megkérdezni: ve
het-e barna kenyeret, vagy goromba, 
vagy kevésbé finom lisztet. A szolga 
addig kérdezősködött, míg a legrosz- 
szabb kenyérfajta és liszt is elfogyott. 
Erre ö maga ment ki a városba, hogy 
valami ennivalót szerezzen, mert már 
kínozta az éhség. Az elkényeztetett, dé
delgetett leányon, akinek lábai az utca 
kövét sem érintették, aki csak kocsin 
vagy hordszéken járta be a várost, 
most úrrá lett a még r.em szokott éh
ség.

Más értesülés szerint az utcán he
verő fügét vette fel, amelyről csak ak
kor tudta meg, hogy használt, mikor már 
szájába vette. Az undortól meghalt. 
Ami a fügét illeti, így történhetett: 
Rabbi Zaddok, egy' igen jámbor féri: 
Jeruzsálemben 40 évig böjtölt. Minden
nap imádkozott és bőjtölt, hogy a vá
rost a pusztulástól megmentse. Ez az 
életmód a lesoványodott férfiút annyira 
legyengítette, hogy végül is nem tudott 
mást enni, mint fügét, de ennek is csak 
vitaminos levét szívta ki. A kicsavart 
fügét eldobta. Egy ilyen fügét talált 
Márta és az életösztön bírta rá, hogy
felvegye a földről az eldobott fügét.

Abba Zikra, R. Jochanan ben Zakkai 
nővérének fia volt a barjoniták feje. A 
tudós elküldött Abba /ikráért, hogy ti
tokban jöjjön el hozzá. Mikor elment 
hozzá kérdezte: ..Meddig akarjátok még 
a lakosságot éheztetni, ezzel az éhség
vei agyon gyötörni?” ..Mit tehetek én” 
— felelte Abba Zikra — „Ha mondok 
valamit, képesek még meg is ölni.” R. 
Jochanan tovább kérdezte: „De talán 
tudnál nekem valamit tanácsolni, hogy 
a városból kikerülve a római vezér elé 
mehessek. Talán személyes tárgyalá
som alapián lehetséges lenne még a 
helyzetet megmenteni. ..Abba Zikra ta
nácsa ez volt: ..Tetesd magad súlyos 
betegnek, igen sokan fognak majd ide
jönni. érdeklődni hogyléted felől, ha 
pedig oly'an anyagot helyezel el a há
zadban, ami kellemetlen szagot terjeszt 
mindjárt azt a hírt fogják rólad kelteni, 
R.Jochanan, hogy meghaltál. Természe

tes, hogy csakis a te leghűségesebb ta
nítványaid lehetnek jelen a halottas 
szobádban. Ezek gondoskodjanak aztán 
a te földi maradványod eltakarításáról. 
Egyetlen idegen ember sem vehet azon 
részt. Természetesen nagyon kell vi
gyáznod, hogy a valóság ki ne tudód
jék”. És így' is történt.

R. Eliezer és R. Józsua vitték a ko
porsót. Mikor a város kapujához értek, 
az örök meg akarták vizsgálni a kopor
sót, nehogy' valami tiltott dolgot csem
pésszenek ki. A koporsó hordozói azt 
mondták: „Hogyan is merészkedtek 
ilyesmire! Az ellenség azt mondhatná, 
hogy maguk a zsidók saját rabbijukra 
gyanakodnak!” Jeruzsálem városában 
ugyanis éjjelen át halott nem maradha
tott. Ezt az ellenség is respektálta. Ne
hogy valakit kicsempészhessenek, az 
őrök a halottat keresztülszúrták. Ez a 
halottnak nem ártott, viszont az élőnek 
büntetésül szolgált.

így' aztán sikerült elkerülniük a ko
porsó-vizsgálatot. Amikor R. Jochanan 
szerencsesén - kiszabadult a veszélyes 
helyzetből és Vespasianus elé jutott 
így üdvözölte a hadvezért: ..Béke ve
led király! Béke veled király!” Vespa
sianus ezt felelte: Ember, adósa vagy' 
a halálnak! Egyszer nem vagyok király' 
másszor királynak nevezelz Ha: király
vagyok. miért csak most jössz?” R. Jo- 
chanan ezt felelte: „Ha azt állítod, 
hogy nem vagy király', akkor az igaz! 
De király leszel! Különben Jeruzsálem 
nem lenne a kezedben. Nálunk régi tra
díció az, hogy Jeruzsálemet csak király' 
hódíthatja meg! Azt is kérdezted, király' 
miért csak most jöttem hozzád? Ha Te 
király vagy, akkor így' felelek... -mert a 
barjoniták, akik a mi városunkban van
nak nem engedték meg az idejövetelt.” 
Vespasianus erre így' felelt: „Ha egy 
mézes hordó köré kígyó csavarodik, 
nem fogják a hordót összetörni, hogy' a 
kígyótól szabaduljanak?” R. Jochanan 
csak hallgatott. A bölcsek erre nézve 
megjegyezték: Így- kellett volna vála
szolnia Vespasianusnak: „Fogóval el
távolítják a kígyót, így egészben marad 
a hordó”. Am ilyen nehéz helyzetben 
még a legbölcsebb embernél is fel
mondja az ész a szolgálatot. — Eköz
ben futár érkezett Rómából a vezérhez. 
A szenátus határozatát hozta hírül, 
hogy a császár halála után őt kiáltot
ták ki császárnak. „Bölcs férfi vagy', R. 
Jochanan — mondá Vespasianus. — 
Előre megjósoltad királyságom. De hát 
mién nem tudtál bölcsességeddel hama
rább hozzám jönni. Most én elmegyek, 
mást küldök ide a város ostromához. 
De kívánj tőlem valamit, teljesíteni fo
gom kérésedet.” — Add nekem mondta

Jabniet tudósait és Rabbon Gamíiél 
fejedelmi családját és küldiél orvosokat 
R. Záddok gyógyítására.”

Ez volt a nagy kívánság! A későbbi 
kor csodálkozott ezen. Itt is felmondta 
,i szolgálatot R. Jochanan bölcsessége: 
Jeruzsálem felszabadítását, felmentését 
kellett volna kérnie!... A Talmud 
azonban úgy véli, a szemrehányás egy
általában nem jogosult, mert ha ily 
nagy dolgot kért volna, lehet, hogy 
ép az ellenkezőjét érte volna el vele.
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MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
III. Tóra karöltve világi 

műveltséggel
A II. században élt Palesztinában 

egy kiváló rabbi, akinek Tiberiasz mel
letti sírját halálozási napján az ómerszá- 
niítás 33. napján, még most is több ezer 
zsidó látogatja meg: Rabbi Simon ben 
Jocháj, Hadrián császár zsidóellenes 
rendeletéi miatt ő Eleázar fiával együtt 
egy barlangban élt 13 évig. Midőn 
Hadrian utódai alatt megszűntek az 
üldözések, kijött fiával a barlangból. 
Az ottani tartózkodása alatt mély 
gyökeret vert szivében azon szent meg
győződés, hogy a jóságos Teremtő ke
nyeret ad minden élő lénynek. A bar
lang mellett nőtt egy kenyér- és egy 
datolyafa; nem messze tőlük csörge
dezett egy. forrás. A sötétségben kime
részkedtek és gondoskodtak egy-egy 
napi élelmezésükről. Midőn felkeresték 
ismét az emberlakta vidékeket és hit
rokonaikat a mezőn látták dolgozni, 
csodálkoztak azon, hogy izraeliták a 
■kenyérkeresettel töltik idejöket. Ész
revételeikkel, hogy ezen munkások föl
cserélik a jövendő világot ezen gyarló 
'földi élettel, sok keserűséget okoztak 
társaiknak. Egy égi szózat hallatszott: 
'Térjetek vissza a barlangba: ti tönkre
teszitek ezen világot! És ők erre még 
egy évig időztek ott. Rabbi Simon az
után Tekoában telepedett le. Igen so
kam vallották őt mesterüknek és ő 
szívükre kötötte, hogy kizárólag a Tó
rával foglalkozzanak. Az anyagiakról 
majd gondoskodik csodás módon a 
Mindenható. Hisz ő erről meggyőző
dött.

Kortársa, Rabbi Jismoél nem osz
totta nézeteit, ö felszólította tanítvá
nyait, hogy dolgozzanak és gondos
kodjanak megélhetésükről. Csodára 
nem szabad támaszkodni. De minden 
szabad idejüket aztán a Tóra elsa
játítására használják fel. Ezért nagy 
jutalom jár.

Vágj7 két századdal későbben a hí
res amóra, Abaje, megjegyzi, hogy 
6okan, akik Rabbi Simon szavára hall
gattak és nem keresték kenyerűket, 
elhanyagolták később tanulmányaikat 
is és nagy nyomorban élteit. Rabbi 
Jismoél követői azonban haladtak a 
tudományban dacára annak, hogy 
szükségleteikről is gondoskodtak.

Hathatósabb szavakkal nem lehet a 
polgári foglalkozás fontosságát az em
berek szívére kötjni, mint ahogy azt 
e tények hirdetik. A leghíresebb rab
bik mesterséget tanultak, hogy ma

Irta: Dr. LINKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi
guk gondoskodjanak családjukról. De 
Rabban Gamliel, aki a III. század 
elején élt, ezt már altkor összes hit
rokonainak figyelmébe ajánlja: „Szép 
a tóratanulás egyesítve a világi élet
móddal.’’ A zsidók emancipációja óta 
ez minden országban a zsidóik mottója 
lett. A múlt században még sok mű
velt zsidó, akinek polgári foglalkozása 
is volt, igen jártas volt a héberben. 
„Am-ihoorec”-nak lenni (járatlan a 
vallás követelményeiben) a legnagyobb 
szégyen volt. Sóit kereskedőt rabbinak 
választottak meg — még tekintélyes 
hazai hitközségek is, — mert tudták, 
hogy nagy ,Janidon”.

Sajnos, a helyzet idővel megvál
tozott. Minden szülő legutolsó gara
sát odaadja, hogy fia, sőt leánya is 
középiskolát és egyetemet látogasson, 
de hogy őseinek történetét ismerje, a 
zsidóság tanaival is foglalkozzék, arra 
fia nem ér rá. Ezen hamis felfogás
nak most látjuk szomorú eredményét. 
Az ifjak és a hajadonok nem akarnak 
családot alapítani. Ha mégis házas
ságot kötnek, nem akarnak utódokat. 
Még nagy hitközségekben is hétköz
napon alig van minjan a zsinagógában. 
Metszőre alig van szükség. Az iskolák 
megszűnnek, mert nincsenek gyerme
kek. Még ahol vannak is, nincs áldo
zatkészség iskolát fenntartani.

Ez mind azért van, mert már nem 
jelszavunk Rabban Gamliel tanítása. 
Ö határozottan rámutatott arra, hogy 
csak a Tóra és a világi életmód együtt 
képes a zsidóságot megmenteni. „Mert 
mind a kettővel való fáradozás alkal
mával nem is gondolhat az ember 
bűnre.” Ez a fontos! És most már 
megértjük korunk bűnös hajlamát. Ál
talános műveltség — és mégis (mint 
azt az újságokban nap-nap után ol
vassuk) lopás, csalás, erkölcstelenség, 
házasságtörés, gyilkosság. Ez . nem 
csoda, mert mint R. G. folytatja — 
..ha a Tóra tanulmányozását a gya
korlat. a munka nem kíséri, az elenyé
szik és bűnre csábít.” Oly fontos, 
hogy mind a kettő karöltve járjon! 
Hisz e dualismust saját testünk hir
deti : Két szem, két fül, két kéz, két 
láb. Lélek és test.

De úgy mint testünknél fontosabb 
a jobb kéz. mint a bal kéz, úgy a Tóra, 
az emberiség boldogulásának tana, 
előbbrevaló. „Szép a Tóra a világi 
foglalkozással együtt.” És nem: „A 
világi foglalkozás a Tórával együtt.” 
Mert aki a Tórával szeretettel foglal
kozik, azt két angyal kíséri: a huma
nizmus és az igazság, a cheszed és
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emesz, az kegyet és tetszést talál Is
ten és az emberek szemeiben, az bol
dogul, az boldog.

Erre vonatkozólag is egy tapaszta
latot örökít meg a Talmud: „A mi 
elődeinknél előbbre való volt a Tóra 
tanulmányozása és a polgári foglal
kozás csak másodrendű és úgy az 
egyikben, mint a másikban haladtak.” 
Öröm volt élni. Élvezték kettős fára
dozásuk érett gyümölcsét. A későbbi 
generáció azonban a munkára, a 
megélhetésre gondolt elsősorban, a Tó
rával megismerkedni csak mellékfog
lalkozás volt, azért nem voltak meg
elégedve eggyel sem. Reményeik nem 
valósultak meg.

Akinek ennél jobbak a tapasztalatai, 
hirdesse azokat. Azonban ők más okot 
nem hozhatnak fel, mint hogy minden 
szerencsétlenségért, minden nyomor
ért, minden veszteségért, kizárólag a 
rossz gazdasági viszonyokat teszik 
felelőssé. Ilyen gondolkozású embere
ket megmenteni nem lehet. Keservesen 
panaszkodik azért a Chochma: „Mert 
én hívtalak és ti vonakodtatok, kinyúj
tottam kezemet, de senki sem veszi 
figyelembe. Megvetettétek minden ta
nácsomat és feddéseimet, nem akar
tátok elfogadni... Ám, élvezzék élet
pályájuk gyümölcsét és gyönyörködje
nek öntanácsaiikban. Mert a balgák 
megátalkodottsága megöli őket és a 
buták megelégedettsége teszi őket 
tönkre. De aki rám hallgat, bizton
ságban. fog lakni, szabad lesz a rossz 
sejtelmektől.” (Salamon péld.)

Ilven igazságokat hirdetni, a taní
tók. a rabbik hivatása. Azért önmaga 
ellen követ el bűnt minden hitköz
ség, amely — mint mondja — a gaz
dasági krízis miatt nem tart fenn is
kolát, nem alkalmaz tanítót, rabbit. 
Ha csak egy ember lakik ott. aki ezen 
itt hirdetett igazságoktól át van hatva, 
hirdesse gyakran hitrokonainak: „Ha 
nincsen feddés, elvadul a nép. de ha 
megőrzi a Tórát, boldogul.” (Peld. 
29. 18.)

IV. Kétféle mérleg
Csak panaszt hallunk mindenhol. 

Ennek az újságok is hangot adnak. 
Előttem van Forrai Zoltánnak egy 
karikatúra rajza a Magyar Hirlap egy 
régebbi számában: „Az élő mérleg.” 
Fel van rajzolva egy adófizető, akinek 
vállát! egy nagy mérleg két serpenyő
vel nyomja. Az egyik serpenyő a föl
det érinti, mert hat csomag van azon 
a következő felírásokkal: kereseti-adó, 
vagvon-adó, jövedelem-adó, rokkant-
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adó, ház-adó, forgalmi-adó. A másik 
felfelé megy és üres. Az adófizető 
kérdezi: Mi az, hát ebbe a másik ser
penyőbe soha nem tesz senki semmit, 
ami ellensúlyozná a scik terhet ? —
Nem tudom, milyen feleletet akarnak 
erre a politikusok adni. Én a vallás 
szemüvegén át szemlélem az emberek 
küzdelmeit és ezen kérdésre is meg
nyugtató feleletet adok híveimnek. A 
magyar közmondás hirdeti: Többet 
ésszel, mint erővel. Jób azonban azt 
tanítja: íme, istenfélem az bölcsesség, 
távozni a bűntől —* belátásra vall.” 
Ha én egy tizedes mérleget veszek és 
egy 60 meg egy 40 kilós terhet teszek 
rá, akkor ezt 10 kilóval lehet ellen
súlyozni. Ez ellen nem lehet okos
kodni.

Kell, hogy ezt a tapasztalatot az 
erkölcsi világban is meglássuk. A zsi
dó három jármot hord: a megélhetés, 
az adózás és a zsidóság jármát. Ez 
utóbbit tízzel jelölhetjük meg, mert 
a tíz parancsolatban benne foglaltatik 
a Szinajon kinyilatkoztatott vallás 
minden követelménye. Ezen kívül te
gyük fel, hogy az állam a kereset 
negyven százalékát adóban követeli, 
úgy, hogy annak csak 60 százalékával 
kell családját fenntartania. A tizedes 
mérlegre adva 60-at, a megélhetés, és 
40-et, az adózás jármát: ezt tízzel, a 
vallás jármával ellensúlyozhatjuk. 
Vagyis, ha megfelelünk vallásos köte
lességeinknek, egy felsőbb hatalom 
támogat minket, hogy' három jármot 
inkább tudjunk elviselni, mint kettőt 
a hitetlenek.

Ezen szent meggyőződést hirdeti a
III. perek 6. misnájában Rabbi Ne- 
chunjó-Hakkonó fia: „Aki (örömmel) 
magára veszi a vallás jármát, annak 
megkönnyítik az állami terheket és a 
megélhetés gondjait; de annak, aki 
leveti magáról a vallás jármát, meg
nehezítik az állam igáját és a meg
élhetés igáját.” A tizedes mérleg meg
érteti ezt velünk.

Ha hitközségeink tagjai erre gon
dolnának, meg lehetne menteni összes 
intézményeiket. Még a legkisebb hit
községben is alkalmaznának oly vallá
sos és tudós tanítót, aki mint rabbi
helyettes is működne. Az anyagi ál
dozatokért megelégedett szívvel és bő
séges kenyérrel áldaná meg őket a 
Teremtő.

V A hit képesit minket 
kötelességeink teljesítésére
„Minden jóságos Teremtőnktől függ, 

csak az istenfélelem nem”, hirdetik 
Bölcseink. Ezt komoly g ndolkozás ál
tal sajátíthatjuk el magunknak. Azért 
fontoljuk meg a következő tényeket:

Ha valakinek gyermeke születik, a 

szülő neki szenteli magát. Tudja azt, 
hogy’ ha csak rövid ideig nem törődik 
vele, bajt hozhat. Úgy a csecsemő, 
mint a kisgyermek tehetetlenek és 
mindent szüleiktől várnak. És még a 
legszegényebb atya, anya is arra tö
rekszik, hogyr gyermekéről kellően gon
doskodjék és kívánságait teljesítse. 
Mindaddig törődnek a szülök fiaikkal, 
leányaikkal, míg ezek felnőnek és 
maguk képesek magukról gondoskodni. 
A gazdag emberek gondoskodása to
vább tart, ök még felnőtt gyermekei
ket is megmentik az anyagi gondoktól.

De az atya egészen másképpen vi
selkedik a kiskorú, mint a nagykorú 
gyermekével szemben. .A kiskorút jó
ságával elhalmozza és minden kíván
ságát teljesíti, ha ez boldogságát fo
kozza. Ezért fáradozik.

Az ifjútól, a hajadonfői már azt 
kívánja a szülő, hogy vessék magu
kat alá akaratának, teljesítsék óhajait, 
örvendeztessék meg őt. Lássák be, 
hogy a szülők a legnagyobb áldozato
kat hozták, hogy megmentsék az élet
nek s minden jóra neveljék őket, hogy 
a társadalom hasznos polgárai lehes
senek.

Ha ilyen korban is támogatják őket, 
már nagyon óvatosak, meddig terjed
jen ezen támogatás, mert ha pl. az 
■.fiú az egyetemet látogatja és az atya 
akkor is teljesíti minden óhaját; meg
engedi. hogy színházakat látogasson, 
kávéházakba menjen, nőkkel barátkoz
zék, minden sportot űzzön: akkor nem 
iog tanulni, tehetségeit nem fakozza, 
s nem törekszik arra, hogy a társa
dalom hasznos tagjává érlelődjék.

A bölcs szülő tehát féken tartja fia 
szenvedélyeit és nem engedi meg, 
hogy mindenkit utánozzon. Sőt sok
szor még nélkülözni is engedi, hogy 
megfelelő munkát keressen és maga 
gondoskodjék magáról.

Ilyen a komoly atya. így neveli 
gyermekeit. Gondos kertész, aki tudja, 
hogy minden gyermekének a különböző 
korckban, a különféle helyzetekben — 
mi jár. „Aki gondozza a fügefát, 
élvezni fogja gyümölcsét.”

Ezen ésszel s belátással, óvatosság
gá'. s körültekintéssel, a mennyei Atya 
áldotta meg a gyermekek atyját, any
ját. Ö nevel minket, mert mi is az 
'•) gyermekei vagyunk. Ö egész éle
tünkön át törődik velünk. Törődik ve
lünk- akár belátjuk jóságát, akár nem 
vesszük azt észre. Az atya ezen el
járása gyermekeivel szemben — is- 
temsmeretre tanít minket. Vallásun
kat két szóban foglalhatjuk össze: 
Or > Leváló Istenünk. Azaz: az Örök- 
keva ’« (haséra) a mi Istenünk (elau- 

A héber szó, amelyet ,,0rö';- 
kévaló”-val fordítunk, azt jelenti: 

könyörületes mennyei Atya. (1. M. II. 
k. 34, 6.) Az „elaukim”-nak kétféle 
a jelentése. M. II. k. 20. fej. 1 ver
sében a „Törvényhozó” hirdeti a tíz 
igét. A II. könyv 22. fej. 27. versé
ben a „bírót” nevezi így. Tehát: „Fon
told meg. Izrael, hogy a könyörületes 
mennyei Atyánk — hatalmas Törvény
hozónk és igazságos Bíránk. Míg mi, 
az ö teremtményei, éretlenek vagyunk, 
elhalmoz minket jóságával. Hisz ö ad 
nekünk képességet látni, hallani, 
érezni, szagolni, stb. ö ajándékoz meg 
ésszel, értelemmel, emlékező tehetség
gel, akarattal, ö ébresztett könyörü- 
letet irántunk a szülő szivében. Ami
kor világra hozott, anyánk emlőiben 
számunkra éltető forrást hozott létre. 
Már egy-két éves korban megerősítette 
testünket, hogy egyenesen tudtunk ál- 
lani. a szülőhöz sietni, óhajainkat neki 
nyilvánítani. E jóságát tapasztaljuk 
egész életünkön át mindennap. „Hogy 
Isten kegyelmes, még végleg el nem 
vesztünk, még nem apad ki irgalma. 
Hajnalonta új erővel éled végtelen 
hűséged.”

De jön az idő, amikor ezek fejé
ben azt követeli tőlünk, hogy vessük 
magunkat alá az Ö akaratának, mint 
ahogy a nagy világban minden növény 
az Ö akarata, törvénye szerint fejlő
dik, az égi testek mind az örök tör
vények szerint folytatják útjukat, ök 
nem férhetnek el ezen örök törvények
től. Minket azonban, akiket képmá
sára teremtett, kitüntetett, szabad aka
rattal. Szellemi erővel is megáldott, 
hogy ne engedjük magunkat a rossz 
hajlam által félrevezetni, ne utánoz
zuk a gonoszokat. Ha feltétlenül tör
vényének, a Tórában kinyilatkoztatott 
szent akaratának vetjük magunkat alá, 
mint az ősatyáink tették: Abrahám, 
Izsák és Jákob, megáld minket is 
mindennel, mindenkor, mindenütt. Ha 
azonban engedünk az egoismusnak; ha 
az isteni törvény ellenére kielégítjük 
vágyainkat, ha jogtalanul bánunk em
bertársainkkal, ha a szenvedők jaj
kiáltása nem ébreszti fel könyörületün- 
ket irántuk; ha nem fontoljuk "meg, 
hogy véges a mi életünk és mint hoz- 
zátevésünk nélkül jöttünk a világra, 
Ihozzátevésünk nélkül folytatjuk életün
ket és meghalásunkat senki sem aka
dályozhatja meg: mi akaratunk elle
nére halhatatlan lelkünk Teremtője 
előtt számadást adunk földi pályánk 
minden cselekedetéről, egy más világ
ban. És ö, aki képes volt minket 
ezen planétára kitenni, képes lelkün
ket oda maga elé idézi. Ezt megfon
tolva. szívünkre vesszük az égi szó
zatot: „Lássátok be most, hogy Én. 
Én vagyok az, más Bíró nincs senki, 
aki valakit kezemből kiragadhatna.”
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A Pest-budai egyesítési harc 
“ Jugoszláviában

Spalato, Sarajevo, Zágráb, Eszék zsinagógái — Hogyan szüntette 
meg Pál régens az antiszemita sajtót?

Spalatoban szintén csak hosszas ku
tatás után bukkanunk a zsinagógára, 
akárcsak Raguzában. Szűk utcácska- 
bérházában rejtőzik a zsinagóga, az 
utcácska lakói szefárd zsidók, az üzle
teken csupa ilyen név: Albawhary, C.aon 
Alfandry, legalább tíz Finzi. .Alcalay. 
Az egyik Finzihez betérünk és zseb
kést akarunk venni.

— Bcht Sollingen — teszi elénk árú
iát a boltos.

— Nem kell! Német árút nem ve
szünk !

— Igazuk van — mondja. — De mit 
tegyünk. Amikor még erősen aktuálisak 
voltak az olaszellenes szankciós intéz
kedések, gyakran vásároltunk olasz 
árút, mint magyart, vagy adtunk el 
magyar cégnek árút és tudtuk, hogy 
Olaszországba kerül. Nekünk csak ká
runk volt, Magyarországnak haszna, 
abból, hogy nem vett részt a szankci
ókban. Ugyanígy van a németekkel is. 
Hiába akarom- bojkottálni a német acél 
árút, bármit veszek, kiderül, hogy sol- 
lingeni. Legfeljebb névleg más marka 
áll rajta, vagy nincs márkázva. Akkor 
inkább direkt veszem és én vágom 
zsebre a közvetítő hasznát is.•

Sarajevoban két gyönyörű zsina
góga van. Az egyik, régebbi, askenázi 
ritusu, a másik, az új: szefárd. Impo
záns, modern, nemes vonalú építkezés, 
■múlt évben készült el teljesen. Az isten
tisztelet menete annyira más, mint a 
miénk, hogy képtelenek vagyunk kö
vetni. Szomszédunk észreveszi zavarun
kat, elkéri imakönyvünket, hogy fella
pozza a megfelelő oldalt. Csodálkozva 
nézi a magyar szöveget.

— Milyen nyelven van ez írva — 
érdeklődik.

— Magyarul.
— Budapest... — villan fel szemé

ben az öröm: — Tudok kis magyart. 
Voltam fogoly ott... Jó volta... szép 
város ... Varozsliget...

A templomszolga hangos kiabálással 
árverezi az imákat. Térdnadrágban, fe
hér harisnyában van, Napoieon-csákó a 
fején. A karzaton az asszonyok skót- 
sapkaszerű főkötőt viselnek, egyszerűt 
az özvegyek, díszeset a férjezettek. Itt 
már megfordulnak a bejárat felé a löchó 
dajdinál, de a Sémánál itt sem állnak 
fel.

Zágrábban virágdíszbe öltözött a 
templom. Nagy esküvőre készülnek. Az 
ősrégi, hatalmas épület a város legelő

kelőbb utcájában fekszik, szemben a hi
vatalos menetjegyirodával.

Eszéken két templom van. A régebbi 
az alsó, az új, modern, a felső város
ban. Érdekes, hogy ebben a kis vidéki 
városban két neológ hitközség van és 
a két község között ugyanaz a harc dúl 
ugyanolyan okból kifolyólag, mint Pest 
és Buda között. A felsöváros hitköz
sége hatalmas mértékben fejlődik a vá
ros új kerületi beosztása következté
ben. Ennek az a hatása, hogy a 150 
éves valamikor jelentős alsóvárosi hit
község mindössze 50, a felsöváros 1600- 
1800 adófizetőt számlál. A felsőváros 
tartja fenn az összes intézményeket, a 
népiskolát, melyben a héber nyelv kö
telező beszédnyelv, az Aggok Házát, a 
Chevrát, mind a két rabbi az ö szolgá
latában áll, de az egyik, a se.gédrabbi 
minden péntek este lemegy az alsóvá
ros templomába ellátni az istentisztele
tet, amiért az alsóváros évi 6000 dinárt 
fizet a felsővárosi hitközségnek hozzá
járulás címén. Az alsóváros mindenáron 
meg akarta tartani különállását és en
nek folyományaként adót vetett ki 
azokra a felsővárosi hitközségi tagokra, 
akiknek üzlete az ő rayonjában volt. Ez 
ellen persze az érintettek erélyesen til
takoztak. Igen éles harc kezdődött, 
melynek folyamán felvetődött az az öt
let is, hogy a nagy, felsővárosi község 
beolvad a kis alsóvárosiba, melyet így 
majorizálna. Eivégre a név nem fontos. 
De azután az egészből nem lett semmi, 
mert megegyezés jött létre.Most csak egy 
helyen fizet mindenki adót, de egy bizo
nyos százalékot a felsöváros azok adó
jából akiknek üzletük vagy hivataluk 
az alsóvárosban van, átad az alsóvá
rosnak.

Mint érdekességet hadd mondjuk 
még el, hogyan szüntette meg Pál ré- 
gensherceg a két szerb hitlerista lapot.

Ez a két lap hallatlan izgatást vitt 
véghez, melynek kellemetlen hatása 
már mutatkozott is, holott Jugoszláviá
ban eddig az antiszemitizmus ismeret
len fogalom volt. Tavasszal, a neológ

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Löwy-nél Budán
II.. Fö-U. 79. Tel : 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire. 

zsidóság háromévenként megismétlődő 
kongresszusán azután egy szarejevói 
orvos igen éles szavakban fejezte ki 
rosszalását, amiéit a hatóságuk tűrik 
ezt az izgatást.

— Ezek a lapok azt állítják — mon
dotta, — hogy mi, zsidók nem vagyunk 
igazi polgárok, mert később vándorol
tunk be az országba, mint az őslakos
ság. De szabad ezért megkülönböztetést 
■tenni? Hát mit szólnának a hatóságok, 
ha én azt kezdeném hirdetni hogy a 
szerbek itt, Horvátországban, nem 
egyenrangú polgárok, mert később jöt
tek ide, mint a horvát őslakosság, mely 
már akkor itt élt, amikor ez az ország
rész még egy másik országhoz tarto
zott. Ugyebár lecsuknának hazaárulá
sért?

Dermedt csend támadt ezekre a sza
vakra. Mindenki a király jelenlevő kép
viselőjére, egy tábornokra nézett. Vár
ták, mikor int, hogy a szónokot ezekért 
a szavakért azonnal tartóztassák le.

De semmi ilyen nem történt. Ezzel 
szemben másnap az illető orvos vezeté
sével küldöttség jelent meg Pál régens- 
nél és védelmet kért az antiszemita 
agitáció ellen. A küldöttségjárást követő 
napon pedig megjelent a belügyminisz
ter rendelete, mely mindkét lap megje
lenését azonnali hatállyal betiltotta.

Azóta a lapok új név alatt megint 
megjelennek, de minden antiszemita tar
talom nélkül.

Halász Sándor

SCHALOM ASCH:

„Mottke, a tolvaj"
Orosz-Lengye’ország egyik mezőváros, 

kajában él Leib, a susztersegéd. Csinos, 
izmos, jóképű legény, kedvence a nőknek, 
művésze a mestersegenek, csak epen 
_ nem Szeret dolgozni. Csak álékor fa
nyalodik munkára, amikor már az éhség 
kényszeríti rá. Akkor munkába áll, de 
amint megkeresett néhány kópékat, újra 
otthagyja munkahelyét és megkezdődik 
ismét a naplopás

Ez a Leib hevesen udvarol a „vörös” 
Slatkenak. Slatke, a cselédleány szive 
egész melegével szereti a csinos és ha
szontalan fiút, aki házasságot is ígér 
neki, de amint egy másik, ugyancsak csi
nos leánnyal megismerkedik, otthagyja. 
A leány meglesi hűtlen vőlegényét és 
amikor uj menyasszonyától távozik, fáj. 
dal mában és elkeseredésében belelöty- 
tyenti arcába a vitriolos üveg tartalmát, 
melyet köténye alatt tartott elrejtve. A 
jólelkű és becsületes Seatke, vad izgalma 
e'multával tudatára ébred rettenetes 
cselekedetének és amikor az elcsúfított 
és fé'ig vak Leib elhagyja a kórházat,



ZSIDÓ ÉLET

szazí-ij.: jr esi és . :y
k~i. -Lségéwj egy .-'-. áLhüír. kéry.

!.■•<:. most már 0 -.-ok- Leíí- és s
-. iris-1' SmZce sásassásráxxík .rj-Lm: ?:-e. 

!•< 1F é-'m/jí-T itesTrérk.e .teSzre mrg
.••/.rzé: Fzái-ax.ó: gy_> :í ktTV
bkz f j~éso ?.>zy a jfez; >:-í irka
a • a'osámiíaE. .-_mü:'. r V.tór.
z.>. Seir.k*  ismé-i áJi.ás: Ür & a yaráry1
gyerek máris tLsrmvtL éf-ate eis: uazy 
:á;iír-mi.t. aüg r-er'it mar az aryate; 
éá.es ízét máris elvxyák Lik és méz

kézi eu•míam-. az er_mva'..;á:_ iresak
t..z-~ akar éá.in .'.'--m. De elí-ks.c.ar;&. 
gnriángv kásíóó _m.kjr már ;árr.i k:zz 
is. mmig zaiáí záyá; fer^ketiezi 
i-ja-fk-e szamára ra másmí; nem. ház 
-ÍZ- --■-£■• más - veszi el izy
ragad rá a „vá-.-z;- fcmAi név. így 
esz belője ,M-.ci:.é a z-.-í. ;'

A kis M'.trt i-A azután a~. r.i fe. mór.; 
a fű a ~rzúr.. Arúr.-r apja £ su-ba 
akarja vezezaá. megszokik a mécse. .:.?•: 
késébe. aurák.- egy s-aszorrhez kerül .más
nak, l-.-.gy apja cKSSerségít -:gtamü.£. 
MöPtke. akt -J-.SZ ''. vár. — ár cs.tsemt~ 
k/jr- tapasztalatai alapján a ■•■ esztette ér
zékét az yém, :;é: övi" foga-mával 
szemben a pénzen, amit a mester.néti 
kap- hogy azt iArr.ng-.-t váaár.ijm mes
terének va-a rajára. —-agának vesz zsem*  
-él-ret peiezacálja magát, azután addig 
bujáéi _-:g apja Jcsip: visszava. 
mesterhez. al-á íél?.:>ra veri. M.ttkeDak 
végre sikeréi <-—er.ektki. és ezzel a 
menekülése i végleg elkerül a szülőé ház
iéi. A vári?.::er. ta.á a kaimazást. ah.l 
a mészároslegényeknek tesz apró szolgá
latokat. Ezek közül az egyik. Nussen ,.a 
tolvaj- pártfogásába vesz: de ; is csak 
i'.pn. tanítja. A vígín M rk.p rajtakap
lak egy komoly tolva; ás.r. és menkrjr? _• 
ke.: a véresből. Eiir.b egy kertész ad 
neki hajlékot és kenyeret, később egy 
paraszt, aki úv j-gyárban caj.zíI: és 
Mottket is ott dolgoztatja végűi p.ótr 
egy artistacsa'á t Mattit: r'.-: dk
az art-sta-áet színes r.y-.m rúságávai és 
megismerkedik a prostut:. i. ai. - — . 
csoport fiatal ieár.j-tagját. Már.-t, a kö- 
té’tánt-.-sn-.t a csoport :z .merr.o.re Ka
nári-: arra kényszeríti, hogy is- kétsége
ket kössön, az :gy szerzett pér.zt pedig 
elveszi t. •_. .-'-. leány azonban beleszeret 
a csinos és izmos V-.tikéba és most már 
Mottkenak adja a ; ér.zt Kanárik he vet*.  
Kanárik bosszúr.-il félholtra vereti ha- 
s .nsz .rá barátaival Mottket. aki bosszút 
•skú-z.-k. Megszokik Már.-.- ’ meglesi

•ianarkot egy -...-agyt-r. eró-.-l úton is
v .szí a izei ott 
f -te. i: b; a és

*. 1 ré. ST 2 . - 'T-

aocT ■ er.-cT-.

.-ianar-i-t mkrat ikg. amíg e. nem éri 
végzete Ut.-át-a ktrú- az eisó tiszta 
-ány a. .7 ..-. tatja. ;-jq:sár.ai: -=ár:ya. 

..-.-.■i Vytrk.- és :art;.r.it.a.' tanyázni 
sz-.-kmk Seieszír-.t a Aár;;.':a és f:?hagy 
e;;:gt é'etm..;a.a r.:vy mir.p tásziés- 
S--SBS. ó.ir.o. -"te: fe-rsériti vehesse. 
Két á'ma '.-ar. az rzyik ez, a naásrik. hogj- 
i'y ár akit ;zar.. : te yierj steret áe-

i-rt.ei; es üéséért akar őszáességs em
berré váini. De m sem sÍArúi neki. 
~-:rt am:k.:r már ma. öym e érte tsiját. 
a-r..i-:.r a kány már m nyasizrr.ya m:g. 
-téanja a vág-y i-.tgy végiig ieszámt'rj 
régi é .: . . e. gy mr mr. a - . .g sem 
enlékeztíss. /= .'m r í a ü t t-.rÁn. :’t 
matyasst ?tr--ár.ak. A iár.y rémíüet.éter.

apjával Mamira vaiií:.mását, az apa 
rendőrségre szálai és Mott-k.. -.i.núvi az 
aitasztita f áé.

A zsifi tr.istáriátus é-et.r-.ei-: sivár 
-é'.ysi. ii-.e t-D-m: ie S: .i. - .As.i. ebben 
a regéryvtér., r. g a zsii sánták ezzel 
a rétegév 1 := megistn ’ - ivasóit.
De rtgényér,ei: r. 'séf- és statisztáit nem. 
tanai: a tr ietármtasnai: altkjafb ' min
tázza meg. ame-y csal: á-.yagjalian sze
gény sz iic-rn a-. al-átn annál gazia- 

teteg vitáját rajzti.a mez kísérteties 
.-’et?.a=égg:’.. T-.iva.-oi:. int .T. tt- férfiak, 
-tca-eár-yoi: rr.egv«z:ezet«t r-.nd?rr.i- 

■ ...a" :. Ar m s - -ri .
világa elevenedik meg eiit-úrk a regény 
lapjain. Két tiszta é..-:. a M. a van csak 
a reg : r k - -.ti-:, az anya és Mar.-, 
az atrtista-eár.y. ói-: va’iban önfeláldo- 
zian sz.r-.t:?: M.rtket. ai-ri nem r.ssz.
sak szere: esetlen. Syermekkoraban ke

nyér r.viy .tt csak -ctiet-.ket kapott, bará
tai stiáserr. vitai-: csak városának kó-
-.r kátyúi tr.-iy k urukat és pártfogó

inkat látták benr.-., s.ha senkii: nem 
t anyján i- szeret ijén kívül, aki tórő- 

-ttt v le ai-:: gyer.géi simogatással, sze- 
ret-.-to. ;es g >ni -sk .-iássü igyekezett 
■■ .r.-_ éi.t-l-t kor.r.y.A.. tenni és helyes 
irárty-.a t r .r.:. nem is válhatott mássá. 
m:r.t amivé lett Xem érzi, hogy mi a 

r.-::r. -irti mi a i pás. a kitartott- 
ság: az élet, m úy el . feltárul, termé-
2stes gali iák sk tűnt ti fel ezeket; 

m.t tesz és ami?: r vízre felébred benne 
úgy vétkezik, h gy nem is tudja 
a vágj- a tisztaság után, tbben a vájá
rán .éri t. a-..i útján megkímélte; a 
végzet, _ büntetés.

A bűnbánó áldozat
Irta: Stern Lipót (Párizs) 
A -ZsMó Ect" egyik számában

mi- rímata-.'.am bizonyos tradicionális 
ségeknek erö et bdlsőséges jdes- 

tőségére Most az áldozata jeleaiőségé- 
ril akarok szólni.

Sokan a bünbáDÓ áldozat bemutatá-
:i. ;k sz'.kását érmete-lep-ék és képte- 
ler..-.:k találják, moncván, hogy a lélek 
rém. tiszmiba: meg egy oktalan álla: :e- 
vázás’ álta'. De képzejúr.k csak magunk 
elé ezy ilyen áldozati szertartást és azrt- 
r.al érthetőbb lesz előttünk a dolog. Ha 
valaki véletlenül, elővigyázatanságból 
megszegi a szombatot, úgy egy chaioszt. 
egy áldozatot kellett bemutatnia. Embe
rink tehát elmer.: a szentélybe és ott a 
?: szí glgazgatórál jelentkezett egy meg- 
tele.; állat megvétele céljábcé. Ilyenkor 
szép számmal voltak t ata! kól-ér.-ielöl
tek :s jelen, aki-: állandóan :tt súrögtek- 
•t-rtgtak a szen.-.ély környékén. Mármost 
elképzelhető. Bógy annak, akik közöttük 
elhaladva áidoza:: állatot vezet ei bűne 

■ ezeklésére. milyen gúnyos és csipké
iké' megjegp.-zésífcei kellett elszenvednie. 
Az illető bűnöző tehát már ekkor :s ele
get irttlt-ptrult bére miatt. Igen ám. de 
eztttár. még jelentkeznie kellett a szol
gálatot tevő kőbánnál, akt súlyosan meg- 
teddte bűne —jatt, b-rlttt előbb ezt a 
feddést már a jószágteazgatótó: Is el kel
lett szenvednie. Mindez azzal a nemes 
száncékkal történt, hogy a bűnöző való
ban megbánja bűnét és töredelmes lélek
kel mutassa be az áldozatot Ha a kö
bér azt vette észre. h:-y a szentély előtt 
álló áldozó nem. bűne teljes tudatával és 
annak terhétől lesújtva mutatja be az ál
dozatot. intett a készenlétben álló levi
táknak, akik szivreható dalokkal és ze
névé. olyan kimondhatatlan hatással vol
tak a bűnösre, hogy az valóban porig 
megalázva és lesújtva állt a szentély 
előtt és komolyan elhatározta, hogy a 
jövőben jobbár, fog vigyázni a szent pa- 
rar.zsc-t betartásánál. Írva van. hogy a 
leviták olyan művészei voltak a zené
nek. h'gy a muzsikájuk valóságos lelki 
operáció volt a hallgató számára, kiirtott 
minién nemtelen érzést a szívéből és 

■ a'.óságga! megtisztulva, megnemesedve 
tért r.aza. Nem logikátlan tehát a bűn- 
báné áldozathozatal révén elnyert bűn
bocsánat ténye. Ezt és sok ilyen lelki 
kincset vesztett el a zsidóság akkor, ami- 
k or a szentély elpusztult, ez az atmo
szféra szüt t meg számára és ezért nem 
íj-- .r.a: soha eléggé a szentély le
rombolásának napját.
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