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„És házainkat megmentette44
Irta: Dr. KECSKEMÉTI ÁRMIN makói főrabbi, 

a azegedi egyetem m. tanára

A .peszadi-elbeszélés egyik legsúlyo
sabb szava, az egyiptomi szolgaságnak 
talán legnagyobb csodája, ihogy romlás 
nélkül kerültek ki onnan Izrael gyerme
kei-. „Házainkat megmentette.” Míczrá- 
jim, Bábel, Jáván1, E-clóm uralma alatt, 
vésés-végig évezredek martiriumán, ez 
tartotta ieinn a zsidóságot, hogy a zsidó 
ház, családi életünk erkölcsi szelleme 
nem sínylette meg á sok szenvedést.

„És házainkat megmentette”. Ez volt 
a legyőzhetetlen zsidó öserö: a vallá
sos, lelki erényekkel ékes családi 'élet. 
És ma, a 'zsidóságra zúdult keserű meg
próbáltatásban egyetlen támaszunk az 
a régi, de folyton megismétlődő csoda: ' 
„És házainkat megmentette”. A gyűlö
letnek mai rémes világában nincs más 
segítség, mint erkölcsileg mind szebbé 
és tartalmasabbá tenni a zsidó életet. 
Lét-föltételeink megnyomorítva, ezer 
akadály és igazságtalanság közt vergő
dünk, a zsidónak legragyogóbb tehet
sége sem számíthat biztos érvényes-ü
lésre.

■Mindent elveszthettünk: a munka 
versenyének lehetőségét, a megélhe
tést, de az ellentállásunk töretlen,- bír
juk a kegyetlen tehetrpróbát,. míg a 
zsidó ház ‘hű marad magához, -enkölcsi 
hagyományainikihoz a gyermeknevelésben, 
tántoríthatatlan hitben, egész lelkisé
günkben. „És házainkat megmentette.” 
Ez a történetfilozófiánk: a múlt tör
vényére járó családvédelem, a vallásos 
életforma. Csak ez -háríthatja el tőlünk 
az enyészetet. A zsidó rég kiábrándul
hatott a társadalmi becsvágy’ fikcióiból. 
Sokkal többet ér a befelé valló élés, 
hívságok kergetése helyett a régi ben
sőséges családiasság nemes örömeivel, a 
■hittestvéri együttérzés odaadásával, a 
zsidó szív áldozatos figyelmével. Látjuk 
a példáit. Az ijesztő pusztulás képei 
közt gyönyörű bizonyságok, hogy „a 
házainkat megmentette”, él még bennük 
a zsidó humanizmus, mely manapság — 
megrendítő, hogy’ hová jutottunk! — oly 
sokaknak egyetlen reménye.

PESZACH
Izrael történetének meqií^iióia és kísérője

Irta: Prof. Dr. Heller Bernét

Napjainkban két zsidó ünne
pünk hódít egyre jobban: a Cha- 
nukka mellett a széder. Mindkettő 
a szabadság ünnepe. Ez az irány
zat korunk helyes történelmi ér
zékére vall. Egykén és közösség 
azokat a javait becsüli meg leg
jobban, amelyeket leginkább kell 
féltenie, amelyeket a legveszélye
sebb támadás ér. Már pedig a mi 
nemzedékünknek kívül-belül, a 
zsidóságon kívül is, belül is a 
szabadságot kell féltenie. Ezért 
legteljesebben a szabadság emlék
napjait érezzük át. A peszach 
amellett valóságos testis tempo- 
rum, Izrael történetének hűséges 
tanúja.
A peszach Izrael birodalmában

A peszachról szóló bibliai fel
jegyzések, mintegy mértföldjelzői 
a régi Izrael múltjának, bármely 
más ünnepnél inkább. Az első pe- 
szachot még Egyiptomban üli íz-! 
rael: megüli, miután lerázta a 
téglák porát, a rabság jármát, 
vándorbottal a kezében, készen az 
útra, történelmi pályafutásra.

A pusztai vándorlás idejéről 
nincs följegyezve, miként ünne
peltek ünnepet, csak azt olvas
suk, miként ülték meg az Egyip
tomból való kivonulás első évfor
dulóján a peszaehot, s hogy az 
első peszachról lemaradtak, mi
ként pótolták ki egy második pe- 
szaehhal (Nameri XIX. 1—14).

Negyven év leteltével véget ér 
a sivatagbeli bolyongás. Józsuá
tól vezetve Izrael odaér az ígéret 
földjének szélére, Jerichó köze
lébe. Megülik az első peszaehot a 
Szentföld határában. (Józsua V, 
10.)

A királyok idejében, úgy lát
szik, elhomályosul a peszach ra

gyogása. A szukkósz ünnepléséről 
értesülünk. Salamon király idejé
ben a templomavatás össze van 
kötve a Szukkósz örömével (I. Kir. 
VIII. 65.). A birodalom kettésza
kadásakor Jorobeám eltolja a 
Szukkósz idejét (I. Kir. XII. 32.). 
Ellenben a peszachról nem esik 
szó. Sőt a Királyok Könyve pa
naszkodik, hogy a bírák idejétől 
fogva Jósija király uralmának 18. 
évéig egyenest elhanyagolták. De 
amikor Jósija király, akinél di
csőbbet nem ismer Izrael törté
nete, megtisztítja az istentisztele
tet minden pogányságtól, elfaju
lástól, bűvészeitől, babonától, egy
úttal elrendeli, hogy a peszaehot, 
az akkor talált tórának igaz ér
telmében szenteljék meg (II. Kir. 
XXIII. 21—23.). .. Az apokryph 
Ezra-könyv (az úgynevezett III. 
Ezra) méltó bevezetőnek leírja a 
Jcsijahu rendezte peszach nagy
szerűségét, — ilyet, úgymond, Sá
muel.óta -nem látott Izrael. A Kró
nikák Könyve azonban tud ré
gebbi peszachról, melynek érde
mét Chizkijáhu-nak tudja be, Jó
sija mellett a legnemesebb királyi 
egyéniségnek: Chizkijáhu nem éri 
be azzal, hogy Jeruzsálem és Juda 
ülje meg a peszaehot, Izrael biro
dalmát is bejárják követjei; Ef- 
rájini, Manasse, Iszachar, Zebu- 
lon együtt ünnepel az egységes 
Judával, áldoznak, bűnt vallanak, 
megtisztulnak, — oly ünnepi szent 
öröm fogja el egész Izraelt, ami
lyet Salamon napjai óta nem ért 
Izrael. (II. Krón. XXX.).

Peszach a számkivetés után
Jósija halála után két évtized

del összeomlik Juda birodalma is. 
Izraelre ráborul a babyloni szám
kivetés félévszázados éjszakája. 
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De a peszaeh fénye most, mint a 
remény csillaga ragyog. Már Jir- 
mijahu is, előre látva a bukást, 
előre látja a föltámadást is, azt 
a kort, amidőn nem arra az Is
tenre esküsznek, aki Egyiptomból 
hozta ki a népét, hanem arra, aki 
Észak országából, a számkivetés
ből téríti haza (Jer. XV. 14. 15. 
XXXII. 7. 8.). A száműzetés vi
gasztaló prófétája pedig előre hir
deti a szabadulást, amely majd 
elhomályosítja az Egyiptomból 
való szabadulás emlékét. (Jes. 
XLIII. 18.). Akkor majd nem me
nekülve, hajszolva vonulnak, ha
nem nemes méltósággal: előttük 
jár a diadalmas igazság, hátvéd
jük az isteni dicsőség (Jes. LII.
12. LVIII. 8.).

A gólusz véget ér: a hazatérők 
az otthon maradiakkal, a nép a 
kohanitákkal tisztaságban, öröm
ben, boldogan megülik a peszaehot 
(Ezra VI. 20—22.).

Hogy a biblia utáni korban mi
ként tisztelték régi tanítóink a 
peszaehot, az a haggadából köz
ismeretes. A tannák idejétől fogva 
az egész középkoron át a zsidóság 
hűségesen ragaszkodott minden 
vallásos hagyományhoz, te.’mésze- 
tesen a peszaeh hagyományaihoz 
is. Kiépült a haggáda, a szeder, 
amint ma él és hat. A vallásos 
költés épp pészaehra összesürítette 
Izrael minden üdvét, örömét, dia
dalát, dicsőségét. Ügy látja, hogy 
peszaehkor győzte le Ábrahám a 
négy királyt, peszaehkor kapott 
intelmet a Sára-rabló Abimcleeh, 
a Jákob-üldöző Lábán. Peszaeh
kor birkózott meg Jákob az an
gyallal; peszaehkor verte szét De- 
borah a Sziszera hadait; peszaeh
kor omlott össze Szanchérib ost
roma Jeruzsálem falai alatt; pe- 
szachkor dőltek össze Bábel bál
ványai; peszaehkor tárult fel Dá
niel előtt Nebukadnezár látomá
sának rejtelme; peszaehkor öletett 
meg a szentség edényeiből tivor- 
nyázó Belzaear; peszaehkor me
nekült meg Dániel az oroszlán
veremből; peszaehkor írta Hámán 
a rendeletéit Izrael elpusztítására, 
— előkészítvén a saját bukását.

S a régi hiedelem járja, hogy 
peszaehkor bekövetkezik a meg
váltás: a peszaeh leoszid.

•
Nem beszélünk egy eljövendő 

sovuaszról, egy eljövendő szuk- 
kószról. De igenis imádkozunk egy 
eljövendő peszachért. Peszaeh a 

szabadság ünnepe, — már pedig 
ez az ünnep még korántsem tel
jes. Minden nemzedéknek újra, 
meg újra kell kivívnia a sza
badságát:

Nur dér verdient sich Freiheit 
wie das Leben,

Dér taglich sie erobern muss 
(Faust II. 5.)

Európa történetét az utolsó szá
zadokban a népeknek és egyén
nek küzdelme a szabadságért jel
lemzi. Az angol, francia, holland 
történelem a szabadság diadalá
nak története. S mi nem hisszük, 
hogy lejár a szabadság kora. Oro
szok, németek talán megélhetnek 
szabadság nélkül is. Talán. Nem 
irigyeljük őket. Semmikép azon
ban nem követhetjük őket, sem 
mint magyarok, sem mint zsidók. 
A magyar történelem századokon 
át, Bocskaytól Deák Fereneig nem 
egyéb, mint szabadságharc. Ma
gyar dicsőség annyi, mint magyar 
szabadság. Aki a magyar iroda
lomból kirekeszti a magyar sza
badság költészetét, az kitépi an
nak ledícsőbb lapjait. Aki meg
tagadja a szabadságot, az megta
gadja a magyarság múltját.

Zsidó vallásunk pedig a zemán 
ehéruszénut ünnepé, a szabad
ságot szentté, istenivé avatja. Az 
athéni demokratia ismerte, meg
valósította a szabadságot, de csak 
a maga szűk körében. Izrael a 
szabadságot általános emberi esz
ménnyé emelte. Mi nem élhetünk 
szabadság nélkül. Minden zsar
nokságot, a zsidóságon kívül és 
még inkább a zsidóságon belül, is
tentelennek kell kárhoztatnunk. 
Igenis vannak a magyar zsidó
ságon belül is törekvések az auto- 
kratiára. Nem egyebek a pogány
ság — fölélesztésénél. Mi állítjuk, 
epedjük a peszaeh leoszidot, a sza
badság egyetemes diadalát, ami
kor

Az érzelem lelkesülés
A szó „szabadság" lészen.

Pensione Rístorante

Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal.--- —
Teljes pensió 25 lírától. 
Clearing fizetés.

Két vers peszachra

Mózes és a nép
Mikor kimentek, tenge t büszke dal: 
Ma minden szolgaság halálba hal, 
Tenger megáll, megindul lomha hegy . . . 
Csak Mózes arcán gond-barázda jegy

S a tenger áll s ők viz és tűz között, 
A dil riadt szivükből megszökött,
Vak rémület, ijedt „ez itt a vég" 
És Mózes arca fénysugárban ég.

II.

Mesélj megint
Uram, régen-rég volt, akár a mesében. 
Senki, mint Te. nem tud mesélni oly szépen. 
Jók ahogy szenvednek, gonoszok vigadnak, 
Végül is igaznak igazságot adnak

Végül is a rosszak nagy büntetést vesznek. 
Kiszemelt báránykák tenyeredből esznek. 
Mesélj megint egyszer, szivünk mese-éhes, 
Mi legyünk a jók benn’ és senkisem vétkes

PAP IZSÁK

Istenem óvd meg...
Elauhaj necaar után irta: 

DR- SILBERFELD JAKAB 
békéscsabai fö’cbbi

Istenem a rossztól a nyelvemet óvd meg 
S ajkamat ne hagyják el csalárd beszédek. 
S ha valaki átkoz, a lelkem csak hallgat 
S mint porszem imát mond, csendeset és 

[halkat. 
Nyíljon meg a szivem s tanodat szeresse 
Szent parancsaidat a lelkem kövesse.
S ha van, ki ellenem rút cselszövényt kavar 
Tanácsa és terve oszoljon szét hamar.
És ha talán mindezt nem tennéd meg értem 
Legyen Szentségedé, Tórádé az érdem. 
Jobbod, neved kedvéért szállj értem síkra, 
Kikel szeretsz, bennük legyen életszikra 
Hallgasd meg imámat ó hallgass meg engem 
Midőn Neved dicsőségét félve zengem. 
Amit mond az ajkam s mit szivem érez, 
Legyen kedves Néked s vigyen el a révhez. 
ö Örökkévaló, Megváltóm és Szíriem, 
Téged dicsőit e szép világon minden 
Hozzad el számunkra a szenvedés végét 
Ki a felső szférákban is szerzesz békét. 
Mondjunk erre Ament, kedves gyülekezet 
S kulcsolodjanak még imára a kezek 
Van egy nagy fájdalmunk, egy nagy bú, egy 

[titkos: 
Romba hever szentélyünk a bész hamik- 

[d o s.
Ha ez felépülne, ha ez feltámadna, 
Ennél többet nekünk senkise adhatna. 
Kezeid, melyek az áldást bőven szórják, 
Állítsák helyre a tomplomot, a tórát. 
S rettegve imádunk ott, mint egykor régen, 
Gyűljön ki csillogónk s ragyogjon az égen. 
S Judától. Jeruzsálemtől édes lészen 
Az áldozat Néked, úgy mint egykor régen.

==
mH Zsidó Élei =
==minden magyar zsidó lapja■
■ Fixessen elő! B
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AUTONÓMIA
Ii ta : Dr Kriszhaber Adolf,

Az 'Utóbbi hónapokban és hetekben 
különös módon lépett előtérbe egy ide
gen hangzású szó, melynek értelmét so
kan n kutatták, annál kevésbbé tud
ták maguknak megmagyarázni. A bu
dai zsidó hitközség tagjai azonban he
ves küzdelem árán megtanulták annak 
valódi értelmét, ami abban áll, hogy az 
önrendelkezési jogot minden komolyan 
g. ndölatával. Aki autonómiát, vagyis ön- 
riilmények között biztosítani kívánja ma
gának.

Csodálatos berendezése az emberi 
tét meszelnek, hogy mindent, ami a sza
badságot korlátozza, ellenérzéssel fogad 
és kínos érzései támadnak arra az 
esetre, ha azt kell tapasztalnia, hogy az 
ö sorsát mások kívánják — saját el
gondolásuk szerint — akarata ellenére 
irányítani, más szóval kezükben tartani. 
Az ember mindig ellenkezéssel vesz 
olyan törekvéseket, amelyekből azt kell 
tapasztalnia, hogy az ő akaratát, az ő 
elgondolását, az ő törekvéseit nem akar
ják figyelembe venni, hanem mindezeket 
a saját jól vagy rosszul elgondolt véle
ményük szerint .akarják formálni és így 
olyan eshetőségeknek kitenni, melyek 
az illető egyénnek egész életét terelik 
más irányba, mint amilyenbe azt ö maga 
elképzelte vagy önmaga berendezni 
szándékozott.

Az autonómia kérdése tehát tulajdon
képpen a szabadság kérdésével függ 
össze, azzal a szabadsággal, amelyet 
véletlenül szintén márciusi időben kívá
nunk ünnepelni és úgy, mint az elődeink 
tették, a magunk számára biztosítani.

A márciusi idők szabadság-szelleme 
úgy fellobban, mint az új .erőre kapott 
természet zsendiiilése: a rügyfa'kadás iki- 
fakasztója. Az emberi keblekben is a 
nemesebb törekvés iránti hajlamot — 
amely szorosan összefügg az ember ter
mészetében mélyen gyökerező szabad
ság-szeretettel — éppen a márciusi idők
ben értjük meg leginkább.

A budai izr. hitközség autonómiájá
nak kérdése is csodálatosképpen .március 
havára ért meg, mintha ebben is a ter
mészet rendjét és parancsát kívánta 
volna követni és a budai zsidóság ré
szére olyan ajándékot l-czott, amely 
egyenlő a márciusi tizabadsageszméknek 
előretörésével.

Jegyezzük meg magunknak, hogy az 
autonómiának belső tartalma — mint 
már jeleztem — egyértékü a szabadság 
gondolatával. Aki autonómiát, vagyis ön
rendelkezési jogot követel, az tulajdon
képpen szabadságot követel magának, 
szabadságot és függetlenséget minden 
más külső tényezőtől és saját elliatáro-

Irta; dr. Vázsonyi

Egy bécsi nagygyűlésen páter 
Fiala, a híres róni. kath. pap, 
nagy beszédet mondott, melyben 
minden baj okául az antiszemitiz
must jelölte meg, minden szeren
csétlenség alapját, mely napjaink
ban a világot éri, ebben látja. 
Megállapította, hogy a Szentírás
nak az a tanítása: „szeresd ellen
ségeidet" is zsidó eredetű. Kimu
tatta a közösséget zsidók és ké

a budai hitközség elnöke

zását fontosabbnak tartja minden más el
határozásnál.

A peszachi szabadság-gondolat meg
ismerésénél nem szabad nekünk, bu
daiaknak figyelmen kívül hagyni ezt a

nagyszerű ajándékot, mert megérlelte 
bennünk azt a gondolatot, hogy autonó
mia nélkül nincs kilátás arra, hogy sa
ját sorsunkat 'nemes irányban, tetszé
sünk szerint irányíthassuk.

Ha ezt a gondolatot elejtjük, vagy 
.könnyelműen kaput tárunk a szabadsá
got lenyűgözni akaró autonómla-eUeaes 
törekvéseknek, meg van pecsételve sor
sunk is, mert ez lehetetlenné tenné, hogy 
magasabb etikai értelemben fejleszteni 
kívánt hitéletünket, kulturális törekvé
seinket és karitatív működésiünket saját 
legjobb belátásunk szerint teljesíthes
sük. Ezért kell üdvözölnünk nagy öröm
mel a budai izr. hitközség legutóbbi vá
lasztásán mutatkozott azon jelenséget, 
hogy a közönség nagy része megértette 
és átértette az autonómia fogalmát s 
ennek megfelelően iparkodott saját el
határozását ehhez a gondolathoz hoz- 
zásímítani. llyképpen arra az elhatáro
zásra jutott, 'hogy amikor saját cselek-

sők kívánságának, hanem átérezve kö
telességét, gyakorolja is elhatározási jo
gát, amidőn arra hivatalosan és alap
szabályszerűen adva van az alkalom.

Dicsőségére szolgál-e hitközség tag
jainak, hoy nem kilátás nélkül iparkod
tunk ezt a szent célt elébe tárni és így 
vált lehetségessé, hogy bár mindenféle

HDD Húsvéti árul
X* * A felügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő

Jsa[ Schreiber Simon ur J& 
gyakorolja.

A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális 
felügyelet teljes erejű biztosíték arra, hogy az áru és így különösképen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.

ahl|S%@étÍ 31*111 tehát a legvallásosabb emberek is a 
■■MM wWBI III U| legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRANCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113. posl-fiók 5. Telefon: *2-688-45.

az ismert kiváló minőség
ben, az idén is gyártunk.

eszközt felhasználtak arra, hogy elhatá
rozását és szavazati jogát más irányba 
tereljék, saját legjobb tudása és lelki
ismerete szerint cselekedett és ezért 
napnál fényesebben derült ki. hogy mi 
az igazi akarata a budai zsidó közön
ségnek: ebben nem foglaltatik benn a 
kívülről. Jövő. befolyás jrá.ntj. fogékony
ság, hanem azt a leszembetűnő módon 
visszautasította.

Hála és köszönet ezért a hitközség 
bölcs és megfontolt tagjainak és remél
jük, ez meg fogja hozni áldásos gyü
mölcsét, ha mást nem, saját sorsának in
tézésére irányuló akaratnyilvánításának 
határozottságát, minden időkre magasra 
tartását. De ettől is eltekintve irányt 
mutatott az ország egyéb hitközségei
nek .is, hogy adott esetben hogyan kell 
megóvniok a szabadság eszméjével azo
nos önrendelkezési jogot, mely azonban 
sohasem zárja ki az azonos magasabb 
célokra irányuló hasznos együttműkö
dést.véséröl van szó, ne engedjen tért má-

Mi az igazság?
János orsz. képviselő

resztények között, hiszen mind
annyian egyaránt az örökkévaló 
egy Istenben hisznek, valameny- 
rtyien hitük alapkövének tekintik 
az Ótestamentumot, számtalan a 
közös imádságuk, különösen a 
zsoltárok, közös az idealizmusuk 
alapja, azonos a legmagasztosabb 
tanítás iránt való hitük, mely a 
felebaráti szerétéiről szól. Páter 
Fiala beszédét azzal fejezte be.
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hogy Istenhez fohászkodva, egy
úttal Európa népeihez fohászko
dott a gyűlölet megszűntetéséért 
és a közös munkáért a béke és az 
emberiség jóléte érdekében. _

Páter Fiala szavait szerte Euró
pában meg kellene, hogy szívlel
jék azok, akik nem a szeretetnek, 
hanem az uszításnak apostolai. 
Akik nem a felebaráti szeretet 
alapján állanak, hanem a mester
ségesen kiagyalt különbségek szol
gálatában választják el az embert 
az embertől és üldözik a megsem
misülésig. Akiknek nem szent az 
a tanítás: „szeresd ellenségeidet 
is”, ellenkezőleg: legyilkolják
testvérüket is. Gyűlölködés, üldö
zés uralkodik a. világ sok álla
mában és mindazoknak középpont
jában újból és újból fellángol a 
gyújtogatok jóvoltából az antisze
mitizmus.

Páter Fiala tanítása azonban 
nemcsak ezekre vonatkozik. Ma
gára a zsidó vallás követőire is. 
Akik között sokszor, sajnos szin
tén elsikkadnak e tanítások. S 
amíg mindenünnen üldözés támad 
a zsidó vallás követői felé, addig 
maguk között is egyenetlenség, 
torzsalkodás s a gyűlölködésig 
fejlődő harc támad.

Magam is mindenkor tagadtam 
és ma is tagadom, hogy léteznék 
zsidó szolidaritás. Ez csak anti
szemita kitalálás. Zsidó szolidari
tás nincs és nem lehet, mint ahogy 
nincs katholikus, vagy protestáns 
szolidaritás sem. Minden vallás 
követői között különböző foglal
kozású, gazdasági érdekű és po
litikai pártállású egyének foglal
nak helyet. Minden vallás hívei
nek sorában meg van a társa
dalmi és gazdasági osztályozódás- 
nak nagy különbözősége. A zsidó 
nagyvállalati vezérigazgató és a 
zsidó munkanélküli B. listás tiszt
viselő között ugyanúgy nem lehet 
teljes szolidaritás, ahogy nem le
het a római katholikus latifun
dium ura és a római katholikus 
nincstelen földmunkás, vagy a 
protestáns bankelnök és a protes
táns bányamunkás között. Nem 
lehet szolidaritás egy vallás kö
vetői között gazdasági vagy poli
tikai területen. De amikor ezt 
megállapítjuk, ugyanakkor meg 
kell állapítanunk azt is, hogy 
igen is meg kell, hogy legyen a 
szolidaritás az egy felekezethez 
tartozók között a hitben, a hit 
védelmében, az egymás iránti 
megértésben és a gyűlölet táma
dásával szemben. Ennek lenne a 

természetes továbbépülése és az 
emberiség egyetlen mentsvára a 
szélsőségek minden oldalról való 
támadásaival szemben, az összes 
kultúregyházak szolidaritása az 
egy Isten imádatában és a vallás
erkölcsi eszményeknek védelme és 
diadala úgy az istentagadással, 
mint a pogánysággal szemben. 
Hogy ez az eszmény erőteljes le
gyen és érvényesülhessen, ehhez 
elsősorban az szükséges, hogy az 
egyes felekezetekhez tartozók kö
zött béke, nyugalom és együttes 
munkálkodás fejlődjék ki. Ezt 
kellene megteremteni a magunk 
körében, a magyar zsidóvallásúak 
között. S ha ennek érdekében itt 
és most emelek szót, ennek oka 
nagyon egyszerű és néhány mon
dattal megmagyarázható.

Itt szólok erről azért, mert a 
„Zsidó Élet” jelenti a felekezeti 
életben az egyik irányzatot szem
ben az összes többi felekezeti or
gánumokkal, melyeknek egy ré
szében, főleg az „Egyenlőség” c. 
felekezeti hetilapban, e gondola
taimnak, ha nem is ennyire az 
ügyhöz szólóan, de lényegében 
félreérthetetlenül már a múltban 
adtam kifejezést. A legutóbb le
folyt harcban, mely’ a pesti és a 
budai izr. hitközségek között zaj
lott, az utóbbi oldalán a „Zsidó 
Élet” vitte a vezérszerepet. S ami
kor egységet hirdetek, s a béke kí
vánságával lépek fel, azért teszem 
ezt itt, hogy’ ugyanazokon a ha
sábokon, ahol nemrég még tüzelés 
folyt, szólaljon meg az egyiivó- 
tartozandóság hangja is.

A harc a budai izr. hitközség 
ősválasztásával volt összefüggés
ben. Ez a választás lezajlott és én 
ez alkalommal sem annak ered
ményével, sem az azt megelőző 
jelenségekkel foglalkozni nem kí
vánok. Nem folytam be a küzde
lembe egyik oldalról sem és ta
lán ez ad jogot nekem arra, hogy’ 
most a küzdelem elmúltával, a 
békés kibontakozás és az együtt- 
munkálkodás érdekében emeljem 
fel a szavamat.

Miért most? Azért, mert a nyílt 
küzdelem elmúlt, lezajlott és a 
Duna mindkét partján a munka-

Síremlékek 

a legolcsóbb árban
Karfán

II. Fő-u. 79 Tel ■ 1-515-81. 
Fióküzlet és te'ep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási álloniá- 
sától 2 percnyire. 

nak kell következnie. Azért, mert 
a Duna mindkét partján gondok
kal terhelt és bizonytalan jövőbe 
néző zsidóvallású magyarok lak
nak. Azért, mert az antiszemitiz
mus gyűlöletének árja egyaránt 
borítja el Pestet és Budát. Mert 
ez a gyűlölködés egyre erőtelje- 
szabad, hogy’ az ezzel szemben fel- 
sebb és egyre fokozódóbb. Nem 
tétlenül szükséges védelmet bármi 
is megzavarja. Nem szabad, hogy’ 
a demagógia nagymestereinek 
bármely’ oldalról is magunk ad
junk fegyvert a kezükbe. Égő ház
ban a lángok oltása az egyetlen 
közös feladat, s nincs idő szom
szédok közötti határvillongások 
elintézésére. Ezért most és ezért 
itt szólaltam meg, ahogy ugyan
ilyen szellemben szólottám a 
Pesti Izr. Hitközség legutóbbi 
képviselőtestületi közgyűlésén is.

Nem érdekelnek a részletek. 
Nem érdekel, hogy’ kinek volt, 
vagy van igaza, hogy’ ki gondolta, 
vagy’ ki véli a maga igazát. Az 
érdekel, hogy igaztalan izgatás
sal, gyűlölettel és üldözéssel ál
lunk szemben valamennyien. Az 
érdekel, hogy a gyűlölet front
jával szemben a magunk igazát 
védjük és ennek az igaznak felis
merése és érvényesülése parancso- 
lóan írja elő mindannyiunk szá
mára a becsületes kézfogást an
nak a felebaráti szeretetnek je
gyében, s annak a tanításnak kö
vetésében, mely’et Béesben az 
egész emberiség részére hirdetett 
a híres római katholikus pap, Pá
ter Fiala.

Egy nép akit 
mindenki bánt

A szenvedések országútján
Bolyong egy nép, akit mindenki bánt.
Nincs perc nyugalma, űzi-hajtja
A gyűlölettől elvakult világ.

Gaz, lélekvesztő, szürnyű hajsza
Dúl a kíntól tajtékos életen.
Hamis igékkel, álprófétákkal
Terhes a föld: i:t élni gyötrelem !

Tű zes, emésztő hányódásban 
így szenved Isién szövetségese, 
Míg hatalmától itiasulva
Őrjöng a hitetlenség Bábele!

Hajdan hátán csattant az ostor, 
Rabszolgalariók véres ostora, 
így űzték, hajszolták halálra :
Szabad préda volt s a sorsa mostoha.

Bál, Fáraók, Hámánok letűntek,
Kihúny a tűz pogány oltárokon;
S: elpusztul minden rabszolgatartó,
De él a nép, mert istennel rokon !

LAKOS ANDRÁS
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„Mi, orthodox magyar zsidók 
magyarok maradunk a Szentföldön is!... 

Óbudai Freudiger Ábrahám, a budapesti orthodox hitköz
ség elnöke nyilatkozik a Jisuv-akcié nehézségeiről és a 

magyar orthodoxia szentföldi céljairól.
A patrícius Freudiger-cég falain 

belül nemcsak vallási szempontból 
úr az orthodoxia, hanem az üzleti 
élet külsősége szempontjából is. Pu
ritán egyszerűségű irodák és puri
tán egyszerűségű emberek. Aki be 
akar menni a hatalmas vállalat fő
nökéhez, óbudai Freudiger Ábra
hám kormányfőtanácsoshoz, aki pe
dig nemcsak üzleti hatalmasság, 
nem csupán a magyar orthodoxia 
egyik vezéralakja, hanem a társa
dalmi életnek is legelső sorában áll, 
nem kell átvergődnie portások, al
tisztek és titkárok védőgyűrűjén, 
hanem egyszerűen bekopogtat a 
párnázott ajtón, melyen szintén nem 
jelzi semmiféle tábla a szoba tulaj
donosának nevét és a következő pil
lanatban szemben is ül ezzel a pát
riárka szépségű, impozáns megjele
nésű öreg úrral, aki szívélyesen és 
meleg érdeklődéssel áll rendelke
zésére, úgy, mint most nekem is.

— A Jisvuról beszéljek? — kérdi. 
— Azt magyarázzam meg, hogy 
miben rejlik a Jisuv speciális lé
nyege?

Elgondolkozva ül egy pillanatig 
helyén.

— Várjon csak — fordul újra fe
lém. Volt az orthodox nagygyűlé
sen?

— Rövid ideig!
— Akkor látta azokat a vidéki 

orthodox papokat, akik ott felszó
laltak. Hatalmas szakállú, nagyrészt 
cldaltincses emberek, akik mind 
úgy beszélték a mi magyar anya
nyelvűnket, oly tiszta és Ízes za
mattal, mint egy alföldi paraszt. 
Hát ebben van a Jisuv lényege. Azt 
akarjuk, hogy azok, akik kimennek 
a Szentföldre a mi támogatásunk
kal, ott is magyarok és amellett or- 
thodox zsidók maradjanak. Azt 
akarjuk, hogy ott külön egységet 
alkossanak, mely ellent tud állni a 
vallástalanságnak, mely pionírja 
egy új magyar közösségnek a kül
földön, de egyúttal tántoríthatat
lan megőrzője ősi törvényeinknek 
és hagyományainknak. Itt termé
szetesen nem azokról van szó, akik 
tanulni és imádkozni mennek ki, 
azok nem a Jisuv hatáskörébe tar
toznak, hanem azokról, akik kenye
ret keresni, új exisztenciát alapí
tani mennek ki. Ezeket itt elhelyez

zük olyan iparosoknál, akik lehe
tővé teszik számukra, hogy egy 
ipart elsajátítsanak és amellett a 
szombatot és ünnepeket is megtart
hassák. Amikor kitanultak, anyagi 
segítséget nyújtunk utazásuk lehe
tővé tételéhez. Ahoz persze, hogy 
azután kint boldogulni tudjanak, 
már nem tudjuk őket hozzásegíteni.

— És az akció fejlődése? A vi
déki szervezet kiépülése?

— Most nagy nehézségekkel jár, 
éppen a Szentföld jelenlegi viszo
nyai miatt. Nyugtalanság van oda
kint, harcok, zavarok, ezzel nekünk 
itthon számolnunk kell.

Arról beszélgetünk, hogy a kon
gresszus alkalmából milyen megkü
lönböztetett figyelemben és megbe
csülésben részesítették a felügyeleti 
hatóság részéről az orthodoxia egy- 
begyült képviselőit.

— Igaz, így van — mondja Freu
diger Ábrahám. Megbecsülnek ben
nünket, mert tudják, hogy abban, 
aki a vallása szabályainak megtar
tásában oly megbízható és megal
kuvást nem ismerő, mint az ortho
dox zsidó, minden más szempontból 
is meg lehet bízni. Megint utalok a

Márciusi ünnep 
a budai hitközség* székhazában 
„Szabadság, egyenló’ség, testvériség: évszázados magyar és év- 
ezredes zsidó gondolat!“ — A budai hitközség uj elöljáróságának 
ünneplése. - „Testvérek: dolgozzunk együtt! "üzeni Kriszhaber Adolf

Bensőséges, lelkes ihangiilatú társas
vacsorán ünnepelte a Budai' Ízt.- Hit
község képviselőtestülete a nemrégiben 
megválasztott új elöljáróságot. Fokozott 
jelentőséget adott ennek az ünnepi ösz- 
szejövetelnek az a körülmény, hogy a 
hitközség Zsigmond-utcai székházának 
■dísztermét zsúfolásig megtöltő díszes kö
zönség seraiban íregjelent a kőbányai 
hitközség teljes vezetősége elnökével 
élén.

Strausz Lajos ny. műszaki főtaná
csos volt a vacsora első felszólalója, 
aki poharát Magyarország Kormányzó
jára emelte abból az alkalomból, hogy 
17 évvel ezelőtt vonult be a Nemzet: 
Hadsereg élén Budapestre.

Diósi Jenő, a ‘hitközség főtitkára a 
kőbányai hitközség megjelent elnökét és 
e’öljárósági tagjait köszöntötte rendkívül

MÁGNÁS
KEVEREK
1/4 kg 3.70

MEINL 6YULA r.-t.

mi vidéki papjainkra az orthodox 
zsidó külsővel és zengzetes magyar 
beszéddel.

Még nem ért véget a beszélgetés, 
mert ebből a thézisből kiindulva 
szőnyegre kerültek a ma összes ak
tuális problémái. Sajnos, ez már 
magánbeszélgetés volt azzal a szi
gorú utalással, hogy nem tartozik a 
nyilvánosság elé. Pedig milyen so
kat tanulhatnának belőle mások is. 
Milyen jó volna közölni a nyilvá
nossággal egy végtelenül megértő, 
minden felfogással szemben türel
mes, bölcs öreg ember higgadt és 
optimista megállapításait...!

meleg szavakkal, akiknek nevében 
László Gyula mondott köszönetét:

— Nem tartom, mint ezidöszerint 
még szerződésben levő fel, ildomosnak 
— mondotta többek .között, — hogy hit- 
községpo’itikai kérdésekről nyilatkozzam. 
Annyit azonban mégis le kel! szögez
nem, hegy ~

együtt éreztünk a budai hitközség
gel az elmúlt küzdelemben.

Szent meggyőződésem, hogy Buda. 
Óbuda és Kőbánya autonómiájukká’ 
szép fővárosunk határain védőbástyái a 
nagy centrumnak és az igazi zsidó ‘kö
zösségnek.

Ezeket a védőbástyákat lerombolni 
nem szabad, sőt, ha már nem len

nének meg, fel kellene építeni.
Remélem és hiszem, hogy az az 

évtizedes kapocs, mely Budát Kcbó-
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nyával összekötötte, még jobban meg
erősödik és

mindkét hitközség rezidenciáján a 
következő évtizedekben is ott fog 
lobogni az a zászló, melyre az ön

állóság jelszava van írva.
a magyar zsidóság épülésére és üdvére.

Kérem a Mindenhatót, hogy a fényes 
győzelem kivétel nélkül az összes 'bu
dapesti hitközségek, valamint az egész 
magyar zsidóság üdvére szolgáljon.

Dr. Szilárd Bertalan főorvos mondott 
ezután köszönetét mindazoknak, akik a 
nagy harcban az autonómia ügyét tá
mogatták és akik segítették Gesztes Fe
rencet. az Autonómia Párt vasakaratú, 
nagyszerű szervezőképességé elnökét ab
ban. hogy munkáját diadalmasan fejez
hesse be. Poharát Gesztes Ferenc egész
ségére ürítette.

Gerő Ödön elöljáró a márciusi gon
dolatra. mint a vacsora láthatatlan ven
dégére ürítette poharát.

— Szabadság, egyenlőség, testvéri
ség — úgymond — magyar és zsidó 
gondolatok, évezredeken át kiforrott zsidó 
és évszázadokon át vérré vált magyar 
gondolat.

A márciusi gondolat már a bibliá
ból kisugárzik.

Mi budai zsidók ezt a mi mai ünnepün
ket szebben és méltóbban nem ülhetjük 
meg, mintha azt a nagy gondolatot idéz
zük most ifel, hogy éljen, viruljon, le
gyen bátorítóak, vigasztalónk, útmuta
tónk.

Gesztes Ferenc, az Autonómia Párt 
elnöke örömmel állapította meg. hogy

az Autonómia Párt tagjainak hű
sége, összetartása és megbízható
sága nem lohadt le a harc befe

jeztével,
aminek eklatáns bizonyítéka az első 
közgyűlés lefolyása, melyen a párt 118 
megválasztott tagja közül 109 jelent 
meg. hogy leadja szavazatát Kriszha- 
ber Adolfra. Ha ö mint elnök vezette 
is a párto't, az irányt, mely felé vezetni 
kellett, Kriszhaber Adolf mutatta és ez 
az irány a becsületesség, a jog. az igaz
ság útja, mely úton követni' fogja, 
amíg él. (Nagy taps.)

Dr. Ehrnthal Aladár, a kőbányai hit
község képviselőtestületi tagja leszögezte, 
hogy azok.

akik rohamot indítottak a 800 éves 
budai hitközség önállósága ellen, 
megíeledkeztek arról, hogy a val
lás nem ismer adminisztrációt, rub

rikát és főkönyvet.

Aki a zsidó hitéletet keresi, az meleg 
családi együttest keres, megértést és 
együttérzést és ez nem tűri a mammtit- 
szervezeteket.

Kőbánya saját tapasztalatai alap
ján állapíthatja meg, hogy Buda 
vezetősége helyes úton járt, ami
kor önállóságáért harcot indított.
Breszlauer László a tórát idézi, mely 

megállapítja, hogy
azoknak, akik a népet vezetni 
akarják, erőseknek, istenfélőknek 
és igazaknak kell lenniök, akik 

gyűlölik a haszonlesést.
Buda elöljárósága megfelel ennek a 
szellemnek. Különösen áll ez Csobádi 
Samu alelnökre, aki önfeláldozó bátor
sággal és imponáló tudással harcol a 
statútumok sérelmes szakaszainak meg
változtatásáért. (Nagy taps, éljenzés.)

Dr. Kiss Arnold vezető főrabbi arra 
mutatott rá. hogy az igazi, mély vallá
sosság tisztelétet parancsol azoknál is. 
akik a zsidóság ügyeit felsőbb helyen 
intézik. A tiszta vallásos és istenfélő 
szellem jellemzi Buda ősz elnökét. 
Kriszhaber Adolfot, akinek becsületes és 
férfias harcát az első pillanattól kezdve 
szeretettel kísérte figyelemmel.

Bíró Géza min. tanácsos, a Budai 
Chevra Kadisa elnöke a budai hitközség 
új vezetőségében azt a régi vezetősé
get köszöntötte, amely a chevrának ne
héz napjaiban oly testvéri szeretettel és 
önfeláldozással állt rendelkezésére. A 
Chevra egész vezetősége abban a fel
fogásban él, hogy

a budai hitközség autonómiáját 
minden körülmények között fenn 

kell tartani.
()zv. Baracs Károlyné, a Budai Izr. 

Nöegylet nevében 'köszöntötte az új elöl
járóságot. dr. Vidor Pál rabbi pedig a 
hitközség két elhúnyt nagyjának, dr. 
Ede’stein Bertalannak és dr. Baracs Ká- 
rolynak emlékét idézte megható szavak
kal.

Dr. Gosztonyi Ármin Buda asszonjait 
köszöntötte, akik oly lelkes munkakész- 
séggel harcoltak az autonómiáért. Dr. 
Berényi Sándor abban a cikkében, mely 
a „Zsidó Elet”-nek a magyar zsidóság 
nagyszerű harcos lapjának legutóbbi 
számában jelent meg ..Kibújt a szeg a 
zsákból" címen, azt mondja, hogy nem 
szégyen, ha valaki megváltoztatja az 
álláspontját. De bizony az, ha valaki 
: utonómstából egyesülésivé válik, szé
gyen és 

aki már ivott az autonómia nemes 
borából, nem fogadja el az együtt

működés lőréjét.
Dr. Sági Ferenc, a kőbányai hitköz

ség kultúrelöljáróia a választási harc
ról beszélt.

A pesti hitközség felállított Kőbá
nyán egy aranyborjút, a nyers
anyagot ehhez Budán akarta be
szerezni. Az aranyborjúhoz szük
séges aranyat Buda bányáiból 
akarták kiaknázni, de a budai bá
nyák Pest részére arany helyett 

követ termeltek,

melyek a választásokon a fúziósokat 
érték.

Buda hősies küzdelme hitet és 
erőt ad Kőbányának a maga küz

delme megvívásához.
Altér Róbert arról beszélt, hogy a 

budai elöljárók nem a cilinder után 
szaladnák, hanem anélkül is teljesítik 
kötelességüket. iDr. Kriszhaber Adolf el
nök mondott köszönetét az elhangzott 
üdvözlő szavakért.

Az elmúlt küzdelem legnagyobb 
eredményének azt tekinti, hogy 
Buda önmagára talált, ami eddig 
csak földrajzi iogalom volt, az 

most élő valósággá vált.
Buda zsidósága mindig előkelő és meg
becsült helyet foglalt el Buda társadal
mában és a hitközség új vezetősége 
mindent el fog követni, hogy ezt a meg
becsülést megtartsa és fokozza a ma
gyar zsidóság és a magyarság érdeké
ben.

Sajnálja, hogy azok, akik a lezaj
lott küzdelemben a másik oldalon 
állottak, nem jöttek el a vacso
rára, mert szeretettel ölelte volna 

őket magához 
és hívta volna őket: jertek Testvérek, 
dolgozzunk együtt a magyar zsidóság
ért

Reméli, hogy a harcot béke fogja 
követni, ö mindenesetre mindent 
meg fog tenni ennek érdekében 

és reméli, hogy a túloldalon állók meg 
fogják hallgatni a hívó szót, mert nem 
akarja elhinni, hogy oly rosszhiszemíick 
lehetnek, oly elvakultak, hogy ezt a 
közös, szent munkára való hívást visz- 
szautasitsáik. (Nagy taps!)

Dr. Kriszhaber Adolf felszólalása 
után Sirota főkánter mondott imát és 
ezzel az impozáns és nagyjelentőségű 
társasvacsora véget ért.

HALÁSZ SÁNDOR

felügyelete alatt termelt húsvéti orthodox kóser palacktej és tejtermékek
kanhatók át megrendelhetők önzés fiókjainál 
éa az orthedox izraelita fászerkereskedőknél Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R -T. vn , Rottenbiller- utca 31, sz'
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„A zsidóságnak három út áll rendel
kezésére, de a leghelytelenebbet követi” 
„Az orthodoxiát tiszteljük és becsüljük. — Őrültek, akik ta
gadni merik Krisztus zsidó voltát. — A felekezetek közötti 
békességre szükség van, de beszélni róla céltalan." — 
Hogy látja egy előkelő keresztény vezériérfi a zsidókérdést?

A keresztény vezérférfi, akit felke
restünk, egyike felekezeti élete legis
mertebb és legbefolyásosabb .alakjainak. 
Műveltségéről, emberséges gondolkozás
módjáról, emberi kiválsóágáról valósá
gos legendák keringenek. Látogatásunk 
célja1: nyilatkozatot kérni tőle a feleke
zetek között mutatkozó ellentétek kikü
szöbölésének szükségességéről. Amikor 
kívánságunkat előadjuk, elhárim gesz
tust tesz.

— Nézze, nincs az ilyen nyi.atkozat- 
na.k semmi célja. Mert azt, amit rlmond 
hatnék, úgy sem írhatják meg. Én nem 
vagyak halandó me!lébes.zélni,Azok, akik 
mc tanában a felekezeti béke ■szükséges
ségéről beszélnek, mindig a keresztény 
felekezetek közötti békét értik ezalatt, 
de úgy fogalmazzák meg nyilatkozata,'- 
kát, hogy a zsidóság is magára ért
hesse. Én. valóban szükségesnek tartom 
a felekezetek közötti békét, de az úgy
nevezett zsidókérdésben egyéni vélemé
nyem van. melyet nem akarok a nyil
vánosság számára elmondani.

Ebben maradunk. Tovább beszélge-
tünk. Sok érdekes, egyéni meglátása 
van. Oly érdekes és egyént, hogy mi 
nem állhatunk ellen a kísértésnek, hogy 
egyes részeit fel ne jegyezzük. A nevet

A f. hó 11-én befejezett 37. sorsjátékban

TÖRÖKNÉL
NYERTÉK 
a nagy jutalmat 

400.000 P 
a 12318 sz. sorsjeggyel

a legnagyobb főnyereményt 

300.000 P 
a 7616 sz. sorsjeggyel.

■100.000 P
főnyereményt 
a 38118 sz. */. sorsjeggyel.

TÖRÖK A. és TSA
BANKHÁZ RT.

BPEST, IV., SZERVITA-TÉR 3.

elhallgatjuk, még csak azt sem jelöljük 
meg, hogy .melyik felekczetről van szó, 
világi vagy egyházi emberről, úgy érez
zük. egyaránt eleget tettünk újságírói 
kötelességünknek s a kötelező és vál
lalt diszkréció követelményének.

— Az antiszemitizmus oly túlkapáso
kat termel, melyek a nevetségességgel, 
az őrülettel határosak — mondja infor
mátorunk. — Hogyan lehet tagadásba 
venni, hogy Krisztus zsidó volt? Krisz-
tus, hívő és vallásos zsidó volt, akár 
Péter, vagy Pál apostolok. Sőt, tisztább 
CTzésű zsidó volt, mint a mai zsidóság 
túlnyomó része. Amit ö hirdetett, azok 
zsidó tanok és amit a kereszténység
ben meg akart őrizni: az eredeti zsidó
ság. A zsidóság .akkor indult el kataszt
rófája felé, amikor nem fogadta el ta
nításait. Ha a magyarok annak idején 
nem fogadják el Szent Istvántól a ké
rész enységet, ugyanebbe a hibába es
tek volna és ma nem léteznék magyar
ság Szóval tévedett a zsidóság. De mcst 
is helytelen, úton jár. Három útja van 
a zsidóságnak: .a szigorú, legortho- 
doxalbb vallásosság külső és belső élet
ben, mondhatnám: a gettó. Ezt minden 
keresztény megérti és ezzel az állás
ponttal szemben nem is lehet ellenvetése. 
Az orthodoxiát tiszteljük és becsüljük. 
A másik út: jóvátenni az évezredes hi
bát és elismerni Krisztus tanítását. A 
harmadik út a vallástalanságé, az örök 
nyugtalanságé, .a forongásé. A zsidóság 
túlnyomó része, sajnos, ezt az utat kö

veti. Forradalmár saját hitével, tradíciói

Történelmi intuíció az évezredes zsidó 
üldöztetésekről a „Hagada“ könyvében.

Irta: Feigl L. H. gyöngyösi főrabbi
A peszachi „Hagada” végén levő 

„Chad-gadjo”, amely nem héber, 
hanem arameus nyelven lett meg
írva és melynek szerzője s keletke
zésének időpontja ismeretlen előt
tünk, látnoki erővel tárja elébünk a 
zsidóság évezredes szenvedéseinek 
szomorú sorozatát.

Allegorikusán peregnek le itt 
előttünk mindazok a pokoli kísérle
tek, amelyeknek hajmeresztő film
képeit különböző népek és korok ör
dögi szadizmussal vetítették min
denkor előítéletes elfogultságukkal 
és gálád, sötét gyűlöletükkel a ke
serves zsidó sors rezgő, imbolygó 
vásznára. Mert „chad-gadjo. chad-

Kedvezményes 
szentföldi 
társasutazás

Dr. Patai József vezetése alatt
Indulás április 14-én az

Adriatica 
„Gerusalemme“

szalonhajóján. Jelentkezni lehet 
még néhány napig, Adriatica buda
pesti irodájában

Budapest, VII., Thököly-út 2. 
vagy a Múlt és Jövő kiadóhivatalában 
Budapest, V., Vadász-utca 11,

val szemben és aki ebben- forradalmár, 
mindenben az. Ez a réteg szüli az .anti
szemitizmust. amelyet én elítélek, de 
ebből a nézőszögből megérték.

— De az Ön álláspontjának sok min
den mond ellent, — vetjük közbe. — 
Mert ha a zsidóság az On számára leg
kedvesebb utat, a kikeresztelkedést vá
lasztaná, sem érne vele célt ebben az 
értelemben. Láttuk Németországban, mit 
ért a kikeresztelked'és.

Kézlegyintés a válasz. Majd pillanat 
szünet után:

— Nem -jó az ellenvetés. Komoly el
lenvetést kérek. Ez nem komoly példa. 
Olyan állásponttal, mely Krisztus zsidó
ságát -tagadja 'és a pogányságot vállalja, 
ha tagadni nem tudja, nem lehet komo
lyan foglalkoznom.

A beszélgetés további része még 
névtelen formájában sem kerülhet nyil
vánosságra. Persze azzal sem vállalunk 
közösséet, amit ime leközöltünk. De sok 
minden van bennük, ami meszívlelendő. 
Más helyen, más alkalommal majd -ki
fejtjük: mi?...

gadjo”: az a reszkető, gyenge kis 
gödölye azt a szüntelenül üldözött 
maroknyi kis zsidó népet jelképezi, 
„dezábin Ábo bitré ziizé”. melyet égi 
Atyja azért az elévülhetetlen érde
meiért sajátított ki — mint kivá
lasztott népet — Magának mivel
hogy a Tízparancsolatnak első két 
igéjét, „Kövaudi velau jihje lecho”, 
melyet kivételesen „mipi Hagvűro 
somájim” — ő egykoron közvetlenül 
a törvényadó Mózes tolmácsolása 
nélkül hallott a sziuaji revellálás 
alkalmával Istenétől, sohasem ha
zudtolta meg. Vagyis a tiszta mo- 
notheizmus eszméjéért és eszmé
nyéért Ö évezredeken keresztül állha-
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tatos következetességgel szállította 
a történelem véres poroml.iára im
ponáló, lelkes vértanainak hekatoin- 
báit.

Hogy valamikép eltántoríthassák 
elvi és eszményi hűségétől ezt a ki
tartó. nyakas hivő népet, különböző 
agyafúrt kísérleteket szólítottak el
lene fegyverbe. „Ószo sunro”. Leg
először ravasz macskaszerű hízel
géssel közeledtek duruzslóan feléje. 
Amikor ez céltalannak bizonyult, 
„Ószo kalbo”, csaholó ebek módjára 
marcangolni kezdték és vérző sebe
ket ejtettek rajta. Ennek eredmény
telensége után. „Ószo chütro”, a gör
csös rándorbotot nyomták kegyet
lenül kezébe.

A zsidó-kiűzések nevezetesebb 
etappjai: 1920-ban I. Edward angol 
király. 1306-ban Szép Fiilöp francia 
király, 1492-ben Ferdinánd és Iza
bella spanyol uralkodók alatt zaj
lottak le a történelem színterén, a 

’ többiek már mind ezek nyomorult 
utámásai, csak paródiák voltak. 
Alikor ez sem használt és a színleg 
kitért zsidók, mint maranoszok föld 
alatti rejtekhelyeken, katakombák
ban tartották meg zsidó rítus sze
rint istentiszteletüket. „Ószó nilro”, 
fellángoltak a máglyák a köztere
ken, az „autó da-fé”-k rémes sis
tergő pokla perzselte, hamvasztotta 
el sátáni kéjelgéssel a szerencsétle
nek ezreit. Ennek nyomán azután 
világszerte „Ószo májo”, megindult 
a keresztelő vízmedencék térítgető 
munkája. És amikor még mindig 
nem ritkultak eléggé a gerincesebb 
zsidók falanxszerű sorai, ekkor a 
lelki meghódítás helyett a so kkal 
hatékonyabbnak mutatkozó anyagi 
gyengítésnek módszereit alkalmaz
ták. Létalapjaiban, existeneiájában 
próbálták a makacs zsidóságot meg
rendíteni. Eltiltották ingatlanok, 
szerzésétől. Megvonták tőle a reális 
és legális létfenntartás eszközeit. 
„Ószo tűrő”, ökrök módjára a lehe
tetlenülés jármába hajtották. Sötét, 
levegőtlen gettókba, szűk, nyirkos 
sikátorokba szorították őket, hogy 
teljesen elkülönítve más felekezetek 
szabadmozgású társadalmától, hátu
kon a jellegzetes sárga folttal, oly 
gerinc és modor nélküli komikus és 
torzalakokká váijanak, kiket még az 
átszeli himpellérek is zavartalanul 
meg'ésu tolhatnak.

Mikor azután ráeszméltek, hogy 
mindezek a módszerek csak ideig
lenesen törhetik meg az üldözés cél
táblájául kiszemelt zsidóság erköl
csi és szellemi erejét, mert azok 
többévezredes kulturáltságuk és ;;t- 
hikai világszemléletüknél fogva, 
niég ha a sárga földig tiporják is 
őket, mindig fölényesen tudnak on
nan 1 ölemelkedni, hogy újból és 
újból hasznos tagjaivá válhassanak 
az emberiség számára és kiket a jó
zan nép minden mesterséges ala
koskodás dacára, mint kipróbált 
jóltevőiket csakhamar ismét keb
lére szorít: — hogy az alsóbb réte
gek ellenszenvét ne csak ideiglene
sen, hanem véglegesen az ..átkos" 
zsidóság ellen tudják hangolni. 
„ószo sanchét”, az otromba és veszé
lyes vérvád meséjét koholták ki el
lenük, hogy egyszer s mindenkorra, 
mint megbélyegzett néprontókként 
intézhessék el őket.

Tdeig-óráig meg is mételyezték ez
zel a közhangulatot és úgy ez, mint 
az úgynevezett ostya-fertőzés vádja 
ismét többezer áldozatot követelt a 
fellázított népdüh révén, az ártatlan 
zsidóság sorából. A vérvád meséje 
legelőször a XIII. században, Fran
ciaország Blois városában pattant 
ki gonosz, fondorlatos agyak kohó
jából. legutoljára pedig a. tiszaesz- 
lári nagy pör után 1913-ban Kiev 
\ árosában ütötte fel ismét . hidra
lejét.

Azonban a derék pápák, mint pél
dául X. Gergely. III. Pál. XIII. Ke
lemen és Ganganelli kardinális, aki 
később XIV. Kelemen néven lett 
pápa, valamint a különböző orszá
gok igazságot szerető és terjesztő 
prominens egyéniségei, továbbá a 
humanisták és emberbarátok nemes, 
céltudatos gárdái felvilágosító mun
kájukkal gátat vetettek a rituális 
gyilkosságok perfid vádjainak és 
fellépésükkel és szózataikkal kijóza
nították a félrevezetett tömegek se
regeit.

Végre történelmi intuícióval elér
kezett a „chad-gadjo” szerzője az év
ezredes zsidó üldöztetés már szerfö-

Oröklét szekerén
Irta ■. De. Hernád Henrik

Örömöt n?m- hoz már
A legszebb forró nyár.
Se az ősz, se a tél
Nekem rég — nem regél.

Nem csábit engem a tavaszi dús illat, 
Se lúgos. se liget engem nem hívogat, 
Nekeme földön mar nincs ujvirágszálom. 
Nem az én jöuőmet, elmúlásom várom.

Nem lesz több kikelet, 
dühét és elmehet,
Fény, hő, szív, — nem enyém,
Lélek se jő felém.

Van, aki igy mereng jég hátán — a légen. 
Holdas ég bájain, termő csillagéjen 
Tüzek szikravárát fény járja át szépen. 
Mikor égi áram száll földre a — réten.

De ropog a béke,
Er. festi be kékre
■m bér sors orcáját — 
Ilyet a vak is is lát.

Aki meg nem érti. . . elhúzódik— félre' 
Elemek harcában nem szomjazik vérre' 
Aki földön tűinél, hisz az ég füzében, 
Földön csak sistereg, ami égen légeny.

Hetvenkettő évben
Közel az én végem.
< észen bizonyos 
Hamar leszek soros.

Ifjaknak útjáról hitesebbre léptem, 
Ezzel a sorsomat valahogy elértem 
Levegős más lények vígan élnek — jégen, 
Elszednek szint es fényt mások elől régen.

Újonnan íratott

nagy Tóra 

eladó.
Cím : a kiadóhivatalban. 

lőtt szomorú és szégyenletes meg
nyilvánulásához. „Ószó málách há- 
movesz”, amikor cienerális halált 
kiáltanak mindenre, ami zsidó, 
vagyis halál a zsidó erkölcsre, ha
lál a zsidó szellemre, halál a zsidó 
etikára, halál a zsidó tőkére, sőt mi 
több, halál még a keresztény evan- 
gél inaira is, mert annak vallásala
pító zsidó származású.

Reméljük, hogy ez a koncentrikus 
támadás talán már az utolsó kísér
let lesz s a. XX. század előrehaladott 
kultúrája és civilizációjának átütő 
ereje és hatalma talán mégis meg
szünteti már csak ennek az évezre
des vad emberi hajszának nemtelen 
törekvéseit. „Veószó Hokodaus bo- 
ruch hu” és a magas isteni irgalom 
és kegyelem megkönyörül végre 
ezen ártatlanul üldözött zsidó népen 
s kiterjeszti majd egyszer s min
denkorra hatalmas védőszárnyait 
reá s megsokalja már azt a sok ön
kényt és korlátoltságot, amellyel 
már évezredek óta sújtják a leg'ke- 
gyetlenebbiil — „chad-gadjo, chad- 
gadjo” — ezt a ..hagadabeli” gyenge 
kis gödölyét, a népek mostoháját, a 
lelekezetek hamupipőkéjét!...

Ezért mondom éppen,
Nem érem meg épen,
Hogy az én kis végem 
Nem is nagyon féltem.

Se a dal nem csendül, se bokor nem rezdül 
Szemen és halláson sötét, néma csend ül 
Holnap azt sem tudom, nem érzem 

[nem értem],
Ili mozog körülem időben s térben.

Ha az ember meghal,
Ha már dörgést sem hall.
Csontjai táplálnak, 
Éltet adnak fának.

Egyikből tüske lesz, másikból jó nödszál. 
Hajlongni mint tudod, földön istanullál. 
Van kinek otí i. volt jó kom ny ge; ir:ce. 
Nem biría se hordó, se a csap, se pince

Létünk az ég küldi, 
Hamvát sírbolt gyűjti. 
Pariik a ncp füzén.
Éled . . . mélység ölén,

Világot keresve . . imbolyogtunk szelte
[mén, 

Tudósok is ringnak legrégibb bölcsején. 
Tömjén és töménypor földön is összefér 
Ha hozzájuk gyöngéd szobameleg—átél.

Síron túl sem henyél, 
Dolgának tovább él.
A porból termés lesz, 
A másik savat vesz.

földi lény útjai válóinak az egén, 
Némelyek itt járnak az ősi földiekén, 
De mások szárnyalnak, hova tovább is 

[fenn,
Ott, hol él, más létet a c illag kereken

Öröklét szekerén, 
Végtelen peremén, 
Föld, tűz, fa — emberagy 

ég, — eggyé fagy.

De parányi erőt tétlenül meg nem hagy.
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Zsidó gazdasági iskolát!
Irta: Fried Ignácz.

Másfél évtizede, hogy tagja va
gyok a Mikéfe igazgató választmá
nyának és bár személyes tevékeny
kedésem csak harmadfélévi időtar
tamra terjedt. — melynek eredmé
nyéért nem kell szégyenkeznem, — 
a letelt idő alatt elég alkalmam 
volt a helyzetet figyelni, hogy a 
múlt hibáin okulva, a jövő köteles
ségeit feltárh assam.

Mint mindenütt közintézmények
nél, itt is történtek kisebb hibák, de 
korántsem olyan nagyok, amelyek 
a későbbi szomorú helyzet okai let
tek volna. A megboldogultak áldá
sos tevékenységük mellett nem szo
rultak védelemre.

Két főok szülte a tartozás meg
növekedését. A Bethlen grófné-féle 
földsáv megvétele - minthogy köz
vetlenül az épületek mellett terült 
el okvetlenül mén kellett venni, — 
végeredményben nem volt vesz
teséges. A másik ok a jótékony in
tézmény iránt táplált érdektelenség
ben rejlett.

Hála Elnök Urunk körültekintő, 
odaadó munkásságának, a terhek 
teljes egészükben ki lesznek egyen
lítve, de annál inkább kell felhasz
nálnunk az időt, hogy hitsorsosa- 
inkban az intézet iránti szeretetet 
fejlesztve, megelőzzük, hogy újabb 
adósságesinálásra kényszerüljünk.

Néhány év előtt a Székesfehér
várt tartott propaganda-összejö
vetelen kilátásba helyeztem a gaz
dasági iskola felállítását. E kijelen
tésemre ötven új tan aláírását kap
tuk. Fájdalom, az iskola elmaradása 
folytán a tagok is elmaradoznak. 
Amiből nyilvánvaló a tanulság, 
hogy lehet a vidéken is becsületes 
propagandával eredményt elérni. 
A főváros lakói — tisztelet a kivé
telnek — nem ismerik a földműve
lés előnyeit és hátrányait, a vidék 
pedig szerény jövedelméből szíve
sen, de csak akkor áldoz, ha látható 
eredményt várhat vidéki hitsorso- 
sai részére.

Véleményem szerint az egyéves 
tanfolyami iskola felállítása ko
rántsem kerülne olyan megszerez- 
hetetleniil nagy összegbe. — a má
sodik. illetve harmadik évre csak a 
lehetősebbek vagy a különösen ér
demesebbek maradnának. Az egy 
évből október-május hónapokat 
nagyrészben teoretikus tanulással 
töltenék a városban, ahol kitűnő 
tanerőket is könnyebben kaphatunk, 
öt hónapot pedig — nagyobbrészt 

fizikai munkával — Horton vagy 
más a főváros közelében bérelhető 
területen. Ha az előadásra más hely 
nem lenne, úgy hiszem, nem követ
nénk el bűnt vallásunk parancsai 
ellen, ha a frigyszekrényt elkerítve, 
a Mikéfe Hermina-úti templomát 
vennők igénybe.

A gyűlölet és irigység rossz ta
nácsadó. Vessük el az ünnepeken a 
szeretet magját az oly helyes talajba:

„MITESSZER"
Beszélgetés dr. Patai Józseffel, a „Pro Palesztina Szövetség" 

Új elnökével
A „Zsidó Élet” megemlékezett 

már azokról a kísérletekről, melyek 
az „erős kéz politikája” jelszavával 
a magyarországi Palaesztina-muu- 
kát is „kézbe” akarták venni és ami
kor a Pro Palesztina Szövetség et
től a minden áron való „centrali- 
z.álás”-tól nem volt elragadtatva, 
sebtiben megalakították a „konkur- 
rens céget” — „Palesztina és Társa” 
címen, vagyis a Magyar lzr. Szent
földi és egyéb telepítéseket támo
gató Egyesületet, rövidítve ,..Wi- 
szette”-f, melyet a zsidó humor ..Mi 
fesszer”-nek nevezett el. Eleinte ar
ról volt szó, hogy a Jewish Ageney 
és intézményei, a Keren Kajemeth 
és Keren Hajeszod útján óhajt mű
ködni az új alakulat is. De csakha
mar kiderült, hogy jelen esetben is, 
mint az anekdotában, „vesznek egy 
ágyút és önállósítják magukat”. Az 
egész munka újdonsága pedig ab
ból állna, hogy a KKL perselyek 
helyett, melyek az egész világon el 
vannak helyezve, itt külön „Mitesz- 
szer-perselyek" volnának, amelyeket 
„kézbevesznek” és ezzel minden 
egyéb akciót feleslegessé tesznek.

A „Zsidó Élet” szerkesztősége 
dr. Patai .Józsefhez, a ..Pro Palesz
tina Szövetség" új elnökéhez fordult, 
akinek objektivitása minden kétsé
gen felül áll. Tőle kértünk informá
ciót a „Magyar Zsidók Pro Palesz
tina Szövetség”-nek jövendő prog- 
rammjára nézve az új helyzettel 
Schlesínger Izidor rabbi úr szigorú íeliigyelete alatt 

P esza c hi 1’TiniíS iS’bx heb TV3 
palack és kannatej, továbbá mindenféle tejtermék 
állandóan kapható és megrendelhető összes fiókja
inknál és orthodox izr. viszonteladóinknál.

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ m. sz.
Budapest, XI.. Horthy Miklós-út 105 — 113. Telefon: 2-588—40.

a zsidó szívbe s gondoljunk az év
ezredes szomorú zsidó sorsra. Min
den kereseti forrás bedugult, sors- 
iildüzött hitsorsosaink vagy fal
vakba vagy messze tájakra kényte
lenek vándorolni, adjunk legalább 
vándorból jakhoz annyi szakismere
tet. hogy kezük munkájával ne tíz, 
hanem száz és száz hittestvérünk, 
tudjon a föld racionális megmun
kálásával magának és családjának 
emberi megélhetést szerezni.

Hiszem, hogy az így elvetett mag 
megfelelő gyümölcsöt fog teremni.

kapcsolatban. Dr. Patai József a 
következőket mondotta:

— Én kezdettől fogva a békés 
megértést hirdettem és araikor azt 
reméltem, hogy az új alakulat révén 
a Palesztina-munka híveinek tábora 
erősen gyarapodni fog, csak ezt az 
egy szempontot tartottam szem előtt, 
sőt örömömnek adtam kifejezést, 
hogy a Palesztina-építőmunka új 
segítőtársakat kap Magyarországon. 
Várakozó álláspontra kell helyez
kedni és megvárni, vájjon az új ala
kulat komoly munkát akar-e kifej
teni. vagy csak ama névleges egy
leteknek számát fogja szaporítani, 
melyek kifelé olyan szépenhangzó 
jelentéseket szoktak kiadni, műkö
désüknek belső értéke azonban 
számba se jöhet. De nem lehet fel
adatom más fórum szándékainak 
megjóslása vagy megítélése, hanem 
csak a „Pro Palesztina Szövetség” 
programjára és munkájára kell szo
rítkoznom.

— A „Pro Palesztina Szövetség” 
tulajdonképpen fetőszervezef, mely
nek alapszabályai keretében fejti ki 
működését a KKL.. a KH. és a Kul
turális szakosztály, mely a Palesz- 
tina-építőmunka ismertetését tűzte 
ki céljául. Ezt a munkát fokozott 
erővel kell folytatni s mint a jelek 
mutatják, az érdeklődés az utóbbi 
időben valóban növekedett is és ál
landóan növekvőben van. A hatóság 



ZSIDÓ ÉLET10 — ■■■-
is jóindulattal lordul a „Pro Palesz
tina” munkája felé és ami hosszabb 
ideig — különböző befolyások miatt 
— nem volt lehetséges, legutóbb 
vendégül láthattunk előkelő külföldi 
politikust, dr. Nahum Goldmanut, a 
Jewish Ageucy-nek a Népszövetség
hez Genfbe beosztott megbízottját, 
akinek az egész Palesztina-munka 
és a Zsidó Nemzeti Otthon ügyének 
minden oldalát megvilágító előadá
sán jelen volt a budapesti zsidóság 
szine-java. Ugyanez mondható leg
utóbb a Palesztina kultúráját, köl
tészetét és művészetét ismertető est
ről, melyet a múlt héten tartottunk. 
Tisztújító közgyűlésünkhöz nemcsak 
a legprominensebb külföldi zsidó 
egyéniségek, Lord Melchett, Weiz- 
mann, a Jewish Board of Deputies 
elnöke, Laski stb. küldöttek üdvözlő 
táviratokat és munkára serkentő le
veleket, hanem Magyarország leg
nagyobb hitközségei is kifejezést 
adtak a „Pro Palesztina” gondolata 
iránt tanúsított megértésüknek. Dr. 
Biedl Samu, a szegedi hitközség el
nöke, községkerületi elnök, levélben 
leszögezi, hogy csakis a Jewish 
Agency, a KKL. és KH. álján 
tartja a Palesztina-munkát lehetsé
gesnek. Dr. Biedl a „Pro Palesztina 
Szövetség” alelnöke. Elnökhelyette
sek: dr. Makai Ernő, a Belvárosi 
Takarékpénztár vezérigazgatója, 
prof. dr. Donátit Gyula és prof. dr. 
Török Lajos egyetemi tanárok, dr. 
Kiss Arnold vezető főrabbi, ügyve
zető elnök Bisseliches Mózes főmér
nök. Valamennyi bizottság élén pro
minens magyar zsidók állanak, akik 
a munkának korábbi méltó menetét 
biztosítják. Pfeiffer professzor és 
báró Hatvány Bertalan továbbra is 
vállalták a munkát ezekben a bizott
ságokban. amit a legfontosabbnak 
tartok.

Legközelebbi akcióink közé tar
tozik olajfaliget ültetése a Szent
földön néh. Balthazár Dezső püspök 
emlékére, aki a Palesztina-munká- 
nak és különösen a jeruzsálemi 
egyetemnek lelkes híve volt és csak 
időelőtti elhunyta akadályozta 
meg abban, hogy most tavasszal a 
Szentföldre zarándokoljon velem 
együtt. Akciót indítottunk prof. 
Pfeiffer és báró Hatvány Bertalan 
bevezetésére a jeruzsálemi Arany
könyvbe, amivel a KKL. több du- 
nam új földhöz fog jutni, új telepí
tés és fásítás számára. Tervbe van 
véve a Hachsarák, vagyis az ifjú
sági átképzési lehetőségek fejlesz
tése és rendezése, a KKL. és KH. 
erősebb támogatása által remélhető
leg több magyar zsidó ifjúnak vá

lik majd lehetővé exisztenciához ju
tás a Szentföldön. Intenzívebb pro
pagandát akarunk kifejteni a jeru
zsálemi Egyetem érdekében egye- 
teimi bizottságunk által melynek 
elnöke prof. Donáth Gyula egyetemi 
tanár, alelnökei prof. Török Lajos 
egyetemi tanár és báró Hatvány 
Bertalan.

Most már boldogok lehetnek!
Hogy kicsodák? Hát a Pesti Izr. 

Hitközség alkalmazottai! Bizony! 
Mert szerveztek nekik egy kórházi 
rendelőt, egy központi rendelőt, még 
pedig egy „betegellátó központi ren
delőt”. Úgy ám!

Hogy ez mitől jó? Hogy lehet 
azt kérdezni? Világos! Megmondja 
a Körlevél is: „Az elöljáróságot en
nek a szervnek létesítésénél fő kép 
az a szempont vezette, hogy az azt 
igénybevevők ne sorbaállással vesz
tegessék idejüket, hanem mihama
rább részesüljenek orvosi ellátás
ban.” Mert eddig sorbaállással vesz
tegették idejüket. Ezután ez már 
nem lesz így! Csak arra vagyunk 
kiváncsiak, mit fog az új szerv a 
sorbaállásból megszüntetni: a sort, 
vagy az állást? Ezentúl sorba fog
nak ülni, avagy pedig ezentúl is 
állni fognak, csak nem sorba? Egy 
bizonyos. Ha eddig egy helyen kel
lett. most legalább két helyen kell 
majd sorbaállni, vagy sorbaülni. 
Először az új betegellátó és irá
nyító szervnél, azután majd azon az 
osztályon vagy rendelőn, ahová az 
irányitó központ irányítja.

De hát ez nem baj! Elvégre na
ponkint 8-9 óra között elég idő van 
arra, hogy a hitközségi alkalma
zottak és összes hozzátartozóik kö
zül azok, akik a rendelőt igénybe 
veszik, hamar „orvosi ellátásban 
részesülhessenek”. Mert hát ami 
egyéb dolga még van a központi 
rendelőnek, az nagyon kevés, jófor
mán semmi. Csak még a következő 
csekélységek.

Véleményt ad minden olyan be
teg felvétele ügyében, „amikor a 
hitközségi alkalmazottnak vagy 
hozzátartozójának (!) a kórházba 
való felvételét nem kórházi főorvos

HAG6ADÁK 
psszachi machzérok 
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Steiner Árminná
Budapest. Király-utca 8.
IlUnitri antaginliiit íi árajánlatok díjtalanul

— Van tehát működésre tér ele
gendő, csak az a fő, hogy a közön
ség minél szélesebb rétegében talál
jon visszhangra a Palesztina-gondo- 
lat, amelyről Roosevelt, az Ameri
kai Egyesült Államok elnöke leg
utóbb azt mondotta, hogy ez az 
egész világ zsidóságának becsület
beli ügye.

javasolja”. Azután „rövid utón” ö 
irányítja a poliklinikai rendelésre 
jelentkező hitközségi alkalmazottat 
vagy családtagját a megfelelő szak
rendelésre vagy intézethez. Továb 
bá: ez a rendelő vizsgálja meg az 
újonnan felvett hitközségi alkalma 
zottat. hogy egészség és testi állapot 
szempontjából megüti-e a mértéket. 
A rendkívüli betegszabadságra je
lentkező alkalmazottat is ők vizs
gálják felül. Végül pedig a szolgá
lati idő lejárta előtt kért vagy in
dítványozott nyugdíjazás esetén is 
ez a szerv végzi vagy irányítja az 
orvosi felülvizsgálatot.

Amint mindebből látszik, hát ez 
a szerv egyrészt nagyon meg fogja 
gyorsítani a beteg orvosi ellátását, 
másrészt pedig a sorbaállás unal
mát sikeresen fogja eloszlatni. Azt 
az eredményt pedig egész biztosan 
el fogja érni, hogy amelyik hit
községi alkalmazottnak a foga fáj, 
az nem megy majd a szemészetre 
(még ha véletlenül a szemfoga fáj 
is) és ha a tüdejében érez szúrást, 
nem a fülészeten keres majd fáj
dalmára enyhülést. Mert, úgy lát
szik, ez eddig napirenden volt. Ezért 
kellett ez az „irányító" központ.

De a körlevél legmegnyugtatóbb 
része az a második oldal, amelyből 
megtudjuk, hogy a Pesti Izr. Hit
község nem olyan könnyelmű, hogy 
alkalmazottainak a kórházaiban 
végzett kezeléseket és vizsgálatokat 
ingyen adná. 41 tételben sorolja fel 
a különböző díjakat 30 fillértől 8 
pengőig. Csak egyet nem értünk. A 
budai választás kortesei és kortes
cikkei folyton azt hirdették, hogy 
a fúzió után a budaiaknak is ren
delkezésére fognak állani — persze 
a szegényeknek ingyen — a pesti 
hitközség intézményei, köztük a 
kórhazai is. Hát ha egy nagy
családos hitközségi alkalmazott in
gyen akarta volna igénybe venni — 
ha Isten ments mégis meglett volna 
a fúzió — a pesti hitközség kórhá
zait. akkor át kellett volna költöz 
nie Budára?!...

Dr. Kata Pál
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1937. márc. 24, szerda — Niszan 12,— 
raárc 25, csütörtök — Niszan 13 (chómec 
kutatás), — márc. 26, péntek - Niszan 14 
(Erev-Peszach, Elsőszüíötlek böjtje, szombat 
bejöv.: 6.06, Első széder-es'e), — márc.27, 
szombat — Ni'zan 15 (Peszach 1. napja, 
szombat kimen. : 6.51, 2. szeder-este,
szöfira 1), — márc. 28, vasárnap—Niszan 
16 (Pesz eh 2. napja, szöfira 2), — márc. 
29. héttő — Niszan 17 (chol hamoed 1, 
szöfö a 3), — márc. 30, kedd — Nis an 18 
chol lumoed 2, szöfira 4), — márc. 31, 

szerda— Niszan 19 (chol hamoed 3. szöfira 
5). — ápr. 1, csütörtök — Niszan 20, (chol 
hamoed 4, szöfira 6), — ápr. 2, péntek
— Ni-zau 21 (Peszach 7. napja, szombat 
bejöv: 6.15< szöfira 7), — ápr. 3, szombat
— Niszan 22 (Peszach 8. napja, mázkir, 
szombat kimen. : 7. szöfira 8), — ápr. 4. 
vasárnap — Niszan 23 (iszru chag, szöfira
9) , — ápr. 5, hétfő — Niszan 24. (szöfira
10) , — ápr. 6, kídd — Niszan 25 (szöfira
11) , ápr. 7, szerda — Niszan 26 (szöfira
12) . — ápr. 8, csütörtök — Niszan 27 
szöfira 13). — ánr 9. péntek — Niszan 28 
szó ab i* bej/ 6'25. szöfira 14).

Boldog Peszach-iiimepeket kívá
nunk a „Zsidó Élet” olvasóközönségének!

— Március 15. 1848. március 15-én.ek, 
a magyar szabadság újjászületése nap
jának emlékét ezidén is meleg bensőség- 
gel ünnepelte a magyar zsidóság. Az 
egész országban, a főváros területén, 
valamint az összes vidéki templomok
ban mindenütt ünnepi isten tiszteleteken 
idézték fel a felejthetetlen napot és

HA
HA
HA
HA
HA

még nincs osztálysorsjegye, 
siessen venni vagy ren
delni I 

súlyt helyez arra, hogy állandó 
jó érzése és reménysége 
Jegyen rendeljen azonnal 
egy sorsjegyet

nem nyert eddig osziálysors- 
jegyen, ne csüggedjen ne 
adja fel a reményt, mert a 
szerencse forgaadó itt is 
kitartás a fontos I

szereti a nyerési esélyeket és 
önbizalmát fokozni akarja, ne 
mulassza el e figyelmezte
tést megszivlelní 

nem óhajt résztvenni az új 
sorsjátékon, küldje azonnal 
vissza a kapott sorsjegyet, 
különben kárt és veszteséget 
okoz 

gazdag szeretne lenni, ne 
mulassza el sorsjegyét az 
április 10-án kezdődő húzás 
előtt kifizetni.

imádkoztak súlyosan megpróbált hazánk 
boldogulásáért, régi szabadságának és 
nagyságának felvirradásá-ért.

— Dr. Patai Rafael a Bialik-díj nyer
tese. Tei-Avivból jelentik, hogy a város 
által tudományos művök jutalmazására 
alapított iBalik-díjat a városi tanács ha
tározata szerint megosztották Szegáll, 
a jenuzsáletni egyetem tanára és dr. Pa
tai Rafael, a jeruzsá'emi egyetem ösztön
díjas kutató tagja között. Utóbbinak 
múlt évben megjelent „A víz” című nagy 
művét tűntették ki a Bialik-díjjal.

— Tagavatás a budai elievrában. 
Régi hagyományokhoz híven a Budai 
Chevra Kadisa évröl-évre alkalmat nyújt 
■azon .festvéreknek, akik még nem ré
szesei a chevra-kötelékben rejlő íeleba- 
ráti közösségnek, hogy beléphessenek 
tagjai sorába. Ezidén Peszach télünne
pére, március 29-én, hétfőn d. e. 11 órára 
tűzte ki a chevra elöljárósága az ünne
pélyes tagavatást. Akik tagok kívánnak 
lenni, naponta 9 órától 2 óráig jelent
kezhetnek a Budai Chevra Kadisa tit
kári hivatalában (I., Vérmezö-út Ifi.).

— „Palesztina és a Királyi Bizottsá
gok" címer, tart előadást Bisseliches 
Mózes főmérnök a Cionista Szövetségben 
(Andrássy-út 67.) márc. 24-én, szerdán 
este 8 órakor. Belépődíj nincs.

— Hitközségi szeder. A budai izr. 
hitközség vezetősége, mint már évek 
óta, ezidén is szódért ad olyanok szá
mára. akik a szédert különböző okokból 
nem ünnepelhetik otthon. Két helyen: 
a szentlmrevárosi körzet helyiségében 
és az újlaki (Zsigmond-utca 49.) ta
nácsteremben tartanak szédert, melyen 
elsősorban ifjak, de felnőttek is részt 
vehetnek.

— Házasság. Glaser Pál március 21-én 
délben vezette oltárhoz a budai hitköz
ség Zsigmond-utcai templomában a zsi
nagóga felejthetetlen emlékű főpapjának, 
néhai dr. Edelstein Bertalan főrabbinak 
és nejének Lili leányát.

Dr. Dénes Anna, dr. Dénes Lajos ny. 
bunker, főigazgató leánya március 23-án 
esküdött hűséget a pesti hitközség Beth
len Gábor-téri körzeti templomában dr. 
Schöiibenger István fővárosi orvosnak.

— Az „Áhávász Réim” Egyesület 
márc. 7-én tartott választmányi ülésén 
dr. Rosenák Miksa e. főtanácsos, elnök 
előterjesztései után Hübsch Alfréd tit
kár jelentését egyhangúlag elfogadták. 
A zárszámadások után a peszachi élel
mezés programmját állapították meg.

- A rákosligeti chevra kadisa febr. 
14-én tartott tisztújító közgyűlésén el
nökké Grosz Hermant, gondnokokká 
Hercz Jónást. Singer Sándort, jegyzővé 
Kardos Izidort, pénztárossá Jasszinger 
Ármint, ellenőrré Magyar Rezsőt válasz
tották meg.

—- Még néhány napig lehet jelent
kezni a Múlt és Jövő szentföldi társas- 
utazására. Április 13-án indul a „Múlt 
és Jövő” szentföldi zarándokcsoportja 
Triesztbe, ahonnan az Adiriaticának 
„Gcrusalemime” nevű szalonhajóján in
dulnak Haifába. Érdekes megemlíteni, 
hogy múlt héten 'indult el Budapestről 
egy katolikus .zarándokcsoport. Általá
ban igen megélénkült a szentföldi turisz
tika az utóbbi hetekben és szinte az 
összes hajók telten indulnak Triesztből 
a Szentföld fejé. Az április 14-én induló 
hajóra még néhány hely lefoglalható az 
Adriatica budapesti irodájánál (Budapest, 
V.H., Thököly-út 2. telefon: 13-14-13), 
vagy a ..Múlt és Jövő” kiadóhivatalánál 
(Budapest. V., Vadász-utca 11. telefon: 
11-99-55).

— Bezárták Németország egyetlen 
zsidó tüdöszanatóriumát. A hatóságok 
bezáratták a Bad Sodenben levő zsidó 
tüdöszanatóriumát, az ország egyetlen 
ilyen intézményét. A súlyos betegeket 
zsidó kórházakban, a könnyebbeket csa
ládjaiknál helyezték el.

Miért tanácsos most osztálysors
jegyet venni? Mert a hivatalos szabály
zat szerint a sorsjegyeknek egy későbbi 
osztályhoz való vásárlásánál az előbbi 
lejátszott osztályok betétjeit is meg kell 
fizetni, tehát sokkal célszerűbb a sors
jegyeket már az első osztály húzása 
előtt megvenni, hogy a kedvező nyerési 
esélyeket teljes mértékben kihasznál
hassa és hogy ne veszítse cl egyetlen
egy osztály nyereményeire való igé
nyét sem. Mindenkinek és minden sors
jegynek egyforma a nyerési esélye.

Van szerencsénk * ajánlat i 
szalmármegyei főzdénkben 
príma kék szilvákból főzött, 
a fehérgyarmati és budapesti 
orth. rabbinátus bizonylatá
val ellátott, kitűnő minőségű 

HÚSVÉTI 
szilvapárlatunkat, 

melyet szabályszerűen 
lepecsételt edényekben 
szállítunk.
Egyben közöljük igen tisz
telt vevőinkkel, hogy 

szesz- és éiesztögyárunk
a budapesti orth. rabbiság 
állandó felügyelete alatt áll 
és ellenőrzése mellett kötjük 
meg évenkint ünnepi el
adási szerződésünket.

GSCHWINDT-
FÉLE GYÁR R. T.

Budapest,IX , Ipar-u. 15-21
TELEFON: 1—350—03.
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— Márciusi ünnep. A budai izr. hit
község kulturális szakosztályának ifjú
sági csoportja márc. 15-én ünnepi ülést 
tartott. Dr. Vidor Pál rabbi a nemzeti 
ünnep jelentőségéről beszélt. A zsidótiitíi 
magtár ifjúság a márciusi gondolat ta
vaszünnepét vallási és nemzeti eszméi 
ünnepének egyaránt érezheti. A peszach 
a szabadság, a sóvuaiusz a törvény ün
nepe és a 'kettő szorosan összetartozik: 
nem igazi szabadság az, amelyik a tör
vényt és nem igazi törvény az. amelyik 
a szabadságot akarja megszűntein:. Sza
badság és törvény szent, elválaszthatat
lan egységben — ezt hirdeti a magyar 
március és hogy ezt a hirdetést meg'iai'- 
ják-e, követik-e. attól függ a magyar 
jövendő. Kilényi Endre Som’j ó Zoltán
ról, a nemrég elhúnyt kiváló magyar 
zsidó poétáról emlékezett az olvasó 
szeretetével és hálájával. A szellem em
berének és a zsidóság emberének gyöt
relmeken át megdicsőüléshez vezető élet
útját. vázolta, hagyva, hogy költemé
nyein keresztül maga a költő is szól
jon a hallgatókhoz. A közönség, amely
nek soraiban Somlyó Zoltán özvegye és 
leánya is jelen volt, meghatottál, vett 
részt az emlékezésben. Végül Szilágyi 
Ivonne szavalt. Márc’ius tizenötödikének 
méltó megünneplése volt a magyar köl
tőknek ez a mély átérzéstö! forró tolmá
csolása. Ady Endre. Kosztolányi Dezső. 
Szép Ernő versei szólaltak meg hol erő
vel, harsogva, hol gyöngéden suttogva, 
de mindig művészi igazsággal az ifjú 
elöadónö ajkán.

A „Mikéfe Kertészek baráti köre” 
márc. 22-én este a pesti hitközség V. 
templomkörzetének helyiségében rendkí
vül látogatott összejövetelt tartott, ame
lyen dr. Láczer Dénes, a tudós-rabbi- 
tanár ..A zsidóság és a föld" és dr. 
Pólyák Béla ..A zsidóság szerepe a 
magyar mezőgazdaságban” címen tar
tott rendkívül érdekes előadást.

A békéscsabai OMIKF. már:. 7-én 
fényesen sikerült hitbuzgalmi vallásos 
estélyt rendezett. Előadták Donátit 
György és Silberfeld Andor, a Rabbi
képző hallgatói. Mindketten maradandó 
és megérdemelt siker; arattak . \ zsi
dóság világszemlélete" és „A Ta’mud

Sírapolás 
A BUDAI CHEVRA KADISA temetőiben 
lévő sírok ápolására az előfizetések megkezdődtek. 
Befizetések eszközölhetők a Budai Chevra Kadisa 
titkári hivatalában (l. Vérmező ut 16) délelőtt 9-2 óra között 
Telefon t 1 527—18. Póstatakarékpénzlári csekkszámla-szám 35.513
A sírokat látogató közönség érdekében a folyó évtől 
kezdve önköltségi áron vállalje a Chevra a sírok kö- 
rülkavicsozását a farkasréti temetőben. ~
~~ = Egyes sír: 1.50 P-, kettős síri 3.50 P.

szerepe a tudományokban” c. tanulmá
nyaikkal, amelyeket nagy és melegen 
érdeklődő közönség hallgatott végig Az 
elöljáróság élén dr. Tardos Dezső hitk. 
elnök, községkeriileti alelnökkel teljes 
számban megjelent.

A nyíregyházai orth. cltevra tehi- 
lim márc. 7-én tartott tisztújító közgyű
lésén elnökké Rosenwasser Adolfot, al- 
elnökké B'au Jenőt, gondnokká Flscher 
Farkast, pénztárossá Silbermann H.-t. 
ellenőrré Kupíerstein Izidort, jegyzővé 
Schwarcz Bélát választották.

— Halálozás. Dr. Steril Jenő, a Fővá
rosi Tiidőbeteggcndozó főorvosa, az Új
ságírók Szanatórium Egyesülete orvosa, 
a fövárosszerte ismert tudós belgyó
gyász márc. 19-én 44 éves korában tra
gikus körülmények között elhúnyt Bu
dapesten. Betegei vígasztalhatatlan fáj
dalmának megható nyilvánulása és a 
főváros legkülönbözőbb rétegeinek im
pozáns részvéte mellett hétfőn délben 
temették a rákoskeresztúri zsidó temető 
halottasházából. Édesanyja, özvegye, két 
kis árvája, nővére, nagy rokonság és a 
megszámlálhatatlanok, akiknek életét 
mentette meg, siratják.

— A pestszentlőrinci izr. hitközség 
tisztújító közgyűlésén elnökké újból 
Ba-uer Adolfot választották meg. alel- 
nökké Halász Fülöpöt és dr. Kertész 
.Miklóst, pénztárossá Hollós Józsefet, 
iskolaszéki elnökké Kovács Miksát, gond
nokokká Davidoviits Bélát és Deutsch 
Pétert, ügyésszé dr. Krausz Andort, 
gazdává Weisz Sándort, számvizsgá
lókká Katz Sándort és Moskovics Edét, 
elöljárókká Dobó Jánost. Kleinmann 
Bernátot. Preusz D. Jakabot és Sclius- 
deck Lipótot.

— Az alberti-irsai izr. nöegylet a na
pokban sikerült estélyt rendezett jóté
kony céljai javára.

— A Magyar Izr. Nöegyletek Orsz. 
Szövetségének ápolónőket és gyermek
gondozónőket kiképző tanfolyama most 
veszi kezdetét. Felvétetnek IS—3(1 éves 
korhatárig feddhetetlen előéletű leányok 
és gyermektelen asszonyok, kik legalább 
négy középiskolát végeztek: érettségi
zettek előnyben részesülnek. A tanfo

lyam 18 hónapig tart, mely idő alatt a 
növendékek az c célra berendezett és 
fenntartott otthonban laknak, hol teljes 
ellátásban, stb. részesülnek. Az ellátás 
szigorúan rituális. Az ellátás díja ha
vonta 65 pengő. Bővebb felvilágosítást 
a Minosz iroda nyújt: (VII.. Síp-utca 12. 
telefon: 14-19-19). hova a kellőleg fel
szerelt kérvények is benyújtandók.

— Ifjúsági ünnepélyek. A MIEFHOE 
márc. 15-én d. e. 11 órakor a pesti 
hitközség Gold’mark-termében sikerült 
márciusi ünnepélyt tartott dr. Mező Fe- 
rvicz igazgató. Singer Ottó, a MIEFHOE 
orsz. elnöke és fővárosi művészek köz
reműködésével. A fővárosi zsidó ifjú
sági egyesületek valamennyien megkapó 
iinnepségekien áldoztak e napon a ma
gyar szabadság nagy dátuma emlékének.

Mayersohn főrabbi halála. Mayr 
Mayersohn wieni főrabbi 78 éves korá
ban elhúnyt. 31 éven át működött, mint 
főrabbi és sok éven át, mint a bész-din 
elnöke. Az utóbbi évek folyamán több
ször tartózkodott Palesztinában, ahol 
veje. Dr. Braver a jeruzsálemi tanító
képző tanára.

Dr. Israel Taglicht főrabbi 75 éves. 
Chájesz tanár utóda, dr. Israel Taglicht 
wieni főrabbi most ünnepelte 75-ik szü
letésnapját, mely alkalomból hívei nagy 
ünneplésben részesítették.

517.000-röl 390.000-re csökkent
1933-ban a német zsidóság száma. Dr. 
Michael Traub, a német Keren Haies- 
sed elnöke a Ch. N. Blalik társaságában 
előadást tartott, melynek során megálla
pította. hogy a német zsidóság száma 
1933. év elején 517.000-ről 390.000-re 
csokiként.

A német zsidó községek statiszti
kai adatai. A kölni hitközség 1936. év 
végén 13.900 tagot számolt az 1933. évi 
18.280 ragjával szemben. Heidelberg es 
Bruchsal hitközségei tagjainak száma 
1925. óta, csaknem a felére csökkent, 
Ludwigshafen zsidó lélekszáma jelenleg 
238 személy, a korábbi szám 31 száza
léka. Augsburg zsidóinak száma 1930. 
óta I (130-ról 850-re esett, a müncheni 
hitközség tagjainak száma i933. óta 
9005-r'i: 7600-ra, a karlsruhei zsidóké 
pedig 3119-ről 2600-ra.

110.000 zsidó munkás Palesztiná
ban. A Histadruth által lefolytatott nép
számlálás eredménye szerint Palesztina 
városaiban és a kolóniákon 110.000-nél 
több munkás dolgozik. Az utóbbi két hét 
folyamán 1000 földmunkást és tanulót 
küldtek ;z ültetvényekre mmikásiiiány 
miatt.

Zsidó plakátkiáilitas Berlinben. A 
berlini z-:.!ó hitközség múzeumában most 
nyitották meg azt a p;.t .a [kiállítást, mely 
a plakát fejlődését matatja i.; a zsidó 
művészek részvételét a német és Pa
lesztinái plakdtművés'e. kia'akulá'úhan.
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Ünnepi gondok és gondolatok.
— Levél —

A fák óké pH állástalan tanár levele a termetes részvény tár sasági igazgatóhoz

Örülök, kedves direktor uram, 
hogy jól érzi magát és sietek szí
ves képeslapüdvözletére válaszol
ni. Jól tette, hogy „kikapcsoló
dott” egy-két hétre ebből a nagy 
világvásárból és okosan tette, 
hogy a peszacA-iinnepet összekap
csolta egy kis húsvéti utazással, 
így legalább a maga személyében 
megteremtette a felekezetközi bé
két is. Remélem zavartalanul pi
hen és hiszem, hogy nem fogja 
ünnepi nyugalmát megháborítani 
az én levelem sem. Annál ke- 
vésbbé, mert felekezeti közéletünk 
téréin is mintha viszonylagos bé
kesség ütötte volna fel tanyáját, 
miután az utolsó hevesebb küzde
lem, a budai választás, lezajlott. 
Lehet, hogy ez csak fegyverszü
net (ahogy magamat ismerem, ré
szemről ez a valószínű), de ez is 
jó. Legyen egyszer a komoly 
kardhegyre menő vívás helyett — 
egy kis vívógyakorlat. Erre kény
szerint különben az a körülmény 
is, hogy most nem ülünk szem
től szembe, nem vitatkozhatunk, 
csak magamban viaskodhatnia, 
vagy ha úgy tetszik, önmagám
ban és önmagámmal vitatkozom.

Erre pedig alkalmat az ad, 
hogy március idusának ünnep

SEL PESZACH
CUKOR

az orthodox hechserre reflektáló hithű 
hazai zsidóság részére EZ ÉVBEN IS
Központi Irodánk irányítása mellett 
készült. Ezt a felragasztott

1937. évi dátummal
jelzett vignetták tanusitják.
A cukor gyártása ez évben is
Selypi Cukorgyár R.-t.-nál 
(Budapest, V., Zrínyi-utca 14) történt, 
Silberstein Dávid váci főrabbi vallási 
főfelügyelete allatt.
Központi Bizottságunk Rabbícolle- 
gíumának vallási döntése szerint: 
az orthodox hívők csak olyan keres- 
kedönélszerezhetik be SEL PESZACH 
CUKOR szükségletüket, akik üzletük
ben kizárólag ezen központi felügye* 
let alatt készült cukrot árusítanak, 
nehogy az esetleges elcserélésböl 
vagy összekeverésből vallási tilalom- 
szegesek keletkezhessenek.
Budapest, 1937. évi február havábau.

A magyarorságilaiitononi orthodáx i.'r. hítfelBkezet 
KÖZ PÓK TI IRODÁJA

(Budapest. VI., Eötvös-utca 19.) í 

lése eszembe juttatja, hogy a zsi
dóság is a szabadság ünnepe előtt 
áll és hogy a szabadság gondolata 
körül volna egy-két meggondolni 
valónk. Elsősorban az jut eszembe, 
hogy tulajdonképpen kétféle sza
badság van: az egyik, amely külső 
nyomások, külső megkötöttségek, 
kívülről ránk helyezett láncok 
alól való felszabadulást, külső és 
idegen hatalmak sorvasztó zsar- 
nokoskodásától való menekülést 
jelent, amikor egy nép, amely ed
dig nem volt ura önmagának, ha
nem kiszolgáltatott rabja egy ide
gen akaratnak, most ez alól fel
szabadul. Ezt heteronóm szabad
ságnak nevezném. De embert és 
népeket nemcsak külső erők fog
hatnak le és szoríthatnak bék
lyóba. Nemzetek, népek, sőt egyé
nek szabad kifejlődését, önmaga 
fölött való uralmát és önrendel
kezését belső gátló körülmények, 
belső ellenerők, belső akadályok 
is korlátozhatják. Egy nemzetnek, 
egy népnek, sőt egy egyénnek 
teljesen szabad kifejlődéséhez az 
is szükséges, sőt merném mondani, 
hogy mindenekfölött az szükséges, 
hogy ezeknek a „belső ellenségek
nek” zsarnoksága alól szabadul
jon. Ilyen belső zsarnoki erők: az 
önzés, a hatalmi vágy, a feltétlen 
érvényesülni akarás és több eféle, 
meg ezeknek minden járuléka és 
szövedéke. Az egyik uralom alól 
való menekülés, az ilyen belső fel
szabadulás — az igazi szabadság, 
amelyet az előbbivel szemben 
autonóm szabadságnak neveznék.

Ezt pedig azért tartottam szük
ségesnek éppen ebben a peszachi 
kis írásban elmondani, hogy rá
mutassak arra, hogy a zsidó gó- 
lusznak és speciálisan a magyar 
zsidóság góluszának is nemcsak 
külső tényezőkben kell keresni az 
okát. Nemcsak a különböző nume
rus claususok, nemcsak a társa
dalmi és közéleti korlátozások, 
nemcsak a körülöttünk háborgó 
antiszemita tenger hullámverései, 
nemcsak külső erőszakoskodások 
törik le a magyar zsidóság gaz
dasági és kulturális szabadságát, 
szabad kifejlődését, vagyis nem
csak a heteronóm szabadsága van 
súlyosan korlátozva, hanem igen 
érzékeny korlátozások alá esik 
autonóm szabadsága is. Mindjárt 

megmagyarázom, mit értek ezen. 
Ugyebár a magyar zsidóságot a 
nemzet keretén belül vallása, fe
lekezeti hovatartozása egy külön 
(vallási, illetőleg felekezeti) kö
zösségbe fogja össze. Ennek a kö
zösségnek vannak külön ügyei, 
amelyek természetesen a közösség
hez tartozó minden egyént külön- 
kiilön is illetnek. Már most ak
kor mondhatnék, hogy a l'eleke- 
zetnek megvan a maga belső, 
autonóm szabadsága, hogyha a fe
lekezet ügyeinek intézésénél ki
zárólag ennek a közösségnek az 
érdekei érvényesülnének és nem 
idegen érdekek a közösségével 
ellenkező egyéni érdekek, esetleg 
hatalmi, hiúsági vagy más pro
fán szempontok. Sajnos, felekezeti 
közéletünkben éppen ez a hely
zet. Bár szervezete, amely minden 
egyes hitközségnek — eddigelé 
legalább — biztosította a maga 
önkormányzatát, elvileg az auto
nóm szabadság kifejlődését, a sa
ját akarata szerint való berendez
kedést lehetővé teszi ugyan, még
sem mondhatjuk, hogy ez a sza
badságunk megvolna. Nincs meg, 
mert az egyes hitközségeknek tör
vényileg biztosított autonómiája 
ellenére is nem a közösség igazi 
akarata érvényesül, hanem egye
sek akarata, sőt sokszor önkénye.

Hogy ez hogyan lehetséges? 
Nagyon egyszerű. Egy vallási kö
zösség, egy hitfelekezet tagjait

Laskaraktárak
Budán

Megnyíltak a 
budai hitközség 
laskaraktárai:

XI , Bercsényi-u. 10.
II., Csalogány-u. 50

III., Zsigmondit. 49.
Abudai hitközség területén pászka 
gyártására és forga'ombahozata- 
lára kizárólag a budai izr. hit
község jogosult, idegen helyről 
tehát pászkát behozni tilos! 
A kereskedői utón forgalomba hozott 
laska nem vallási célt szolgál és nem 
felel meg a rituális követelményeknek. J
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vájjon mi kapcsolja egységbe’ 
Nem lehet kétséges, hogy valami 
olyan lelki kapocs, egy olyan szel
lemi és erkölcsi affinitás, amelyet 
nem pótolhat semmi más. A hit
élet közössége egy olyan benső 
összefoglalása a telkeknek, amely 
minden vonatkozásban kizárólag 
szellemi és erkölcsi jellegű. Azon
ban ez a hitbeli közösség külső 
életében bizonyos anyagi erőfor
rásokra is rá van utalva. Ennek 
a szellemi s erkölcsi életnek temp
lomokra, iskolákra, tanítókra és 
a humanitás száz meg száz esz
közére van szüksége, amelyek vi
szont csak anyagiakkal biztosít
hatók. Már most, aki ezeket az 
anyagi előfeltételeket, akár egy
maga, akár mások segítségével 
elő tudja teremteni, egyszerre úgy 
érzi magát, mintha az egész hit
élet csak tőle függne. Ö a fele
kezeti közösség fenntartója. Ha 
adja azokat a bizonyos anyagia
kat, akkor van hitélet, akkor van 
templom és rabbi, iskola és ta
nító, akkor van zsidó szegénygon
dozás. van zsidó kórház, stb. Mert 
ezek nélkül a zsidó szellemiség és 
erkölcsi élet valóban elsenyved. 
Nem csoda hát, ha az, aki ezeket 
adja, úgy érzi, hogy a zsidóság 
sorsa az ő kezében van, hogy ő 
az az elhivatott, aki nélkül a zsi
dóság léte összeomlik. És itt ezen 
a ponton szabadulnak fel aztán a 
kicsinyes hiúságok, a feneketlen 
gőg, a féktelen hatalomvágy, a 
„sic volo, sic iubeo”-hajlamok.

És van a dologban valami fá- 
tumszeríiség. hogy míg a szellemi 
és erkölcsi felépítmény- szilárd 
anyagi megalapozás nélkül inga
dozóvá és bizonytalanná válik, 
addig a durva kövekből összera
kott alapépítmény megáll, még ha 
nem is költözik belé erkölcs és 
szellem, amelyeknek hiányát kü
lönben is elég jól lehet elmaszkí
rozni. így aztán az anyagiak urai 
könnyen válnak a nagy közösség 
uraivá és akaratuk, kényiik-ked- 
vük a közösség sorsának irányító
jává. Mert az magában véve még 
nem baj, ha azok, akik a hitélet 
közösségének, ennek a tisztán szel
lemi és erkölcsi közösségnek fenn
tartásához az anyagiakat szolgál
tatják, érzik és tudják szolgálta
tásuk fontosságát, csak ne bigy- 
jék és ne akarják elhitetni, hogy 
az ő szolgáltatásukban merül ki a 
teljes hitélet és ne higyjék mind
járt azt. hogy az anyagi faktor 
mellett , I issen elielentéktele ■■ »dik

Nálunk persze megvan ennek a 
félreérthetetlen társadalmi kifeje
ződése is, amennyiben a felekezeti 
közösség minden vonalon való irá
nyítását, a szellemiek terén is, az 
anyagiak urai ragadták maguk
hoz és tartják a kezükben. A fe
lekezeti közéletben az intellektuá
lis rétegek háttérbe szorultak és 
hogy a hatalmat az anyagiak 
urai, a gazdasági tényezők tart
hassák a kezükben és azt a bizo
nyos autonóm szabadságot, a szel
lemi és morális önrendelkezést, 
szűk, sőt legszűkebb korlátok közé 
szoríthassák, a demokratikus be
rendezkedést látszólag koneedál- 
ják, de úgy szervezik meg, hog.' 
a beleszólás jogát lehetőleg csak 
a hozzájuk húzóknak adják meg. 
így áll elő aztán az a visszás 
helyzet, hogy a pár exeellence 
szellemi és erkölcsi Közösségben 
gazdasági hatalmasságoké a döntő 
és irányító szerep és a szellemi
ség, az intellektuális réteg sze
rény háttérbevonulásra vau kár 
hoztatva.

Bocsásson meg, direktor uram, 
hogy ilyenekkel untatom, de pe- 
szach van, a szabadság ünnepe! 
A zsidó pedig nem értelmezheti 
é- nem értékelheti másképpen, 
mint szellemi és erkölcsi tartalma 
szci int. A magyar zsidóság várja 
n ég ezt a belső, autonóm szabad
ságát, amelyben a szellem és er
kölcs úrrá válhatik az anyagi ha
talom fölött, a tudás az anyagi ha
talmasok tisztelete felett.

Mulasson jól, kedves direkoc 
uram, kellemes peszaehot kíván 
vezérigazgatók tisztelete felett.

SBECTATON

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A temetőlátogató közönség 
szives figyelmébe!
A ,,MIKÉFE“ kertészképzötelepe, 

amely árva és szegénysorsu gyermekeket 
képez ki a kertészeti pályára

a temetőben lévő virágárúsító pavillon- 
ban a maga által termelt növénveket 
árusítja - Pártoljátok a ,MFE“ áriáit!

Illliiilllllliillllilíllllllllllillilliillllllllllll
Budai Izraelita Aggok és Árvák Menházegyesülete

TESTVÉRÜNK, MONDD, NEM FÁJ A SZIVED 
A KOPLALÓ ÖREG ZSIDÓK MIATT? TÉGY JÓT, 
lépj tagjaink hőzé, kenyeret adsz ezzel az ínséges aggoknak I 
A Budai Izr. Aggok é Árvák Menházegyesülete :

Dr. Csobádi Ferenc titkár._________ Dr. Berényi Sándor elnök.

ZSIUO ELEI

S’PECTATOR
wíjteszázbóe

Peszaeh I
Mi. magyar zsidók így tavasszal 

kétszer is ünnepeljük a Szabadsá
got: peszachkor a zsidók felszaba
dulását az egyiptomi rabság alól és 
előtte 1—2 héttel, március idusán, a 
magyar nemzet nagy történelmi 
.szabadságünnepét. A Patria Club idei 
márciusi ünnepén elhangzott ünnepi 
szónoklatnak volt egy igen érdekes 
passzusa, mely azt mondja, hogy 
„küzdünk azok ellen, akik önző cél
jaikra akarják felhasználni a sza
badságot, mert ezeknek sohasem 
elég a szabadság addig, amíg nin
csenek uralmon és amikor uralomra 
jutottak, elnyomnak minden szabad
ságot.” Bizony-bizony, mintha ezt 
mi is elmondhatnék felekezeti köz
életünk egyes jelenségeivel kapcso
latban. Az önálló véleményt, a ge
rinces magatartást, az elvhűséget, a 
síputcai hatalmaskodó törekvések
kel való önérzetes szembehelyezke- 
dést nem bírják el sem a nagy ti- 
rannusok, sem a kis tirannoidok és 
úgy értelmezik a szabadságot, hogy 
az akkor érték, ha nekem van, de 
másnak nincs. Ezért nem tud a tel
kekbe béke szállni, mert béke csak 
ott lehet, ahol nincs elnyomás, ahol 
szabadság van ... És ugyancsak pe- 
szaeh előtt egy másik roshakóhol, 
egy derüsearcií tisztes öregúr, ott a 
kék Duna túlsó partján, aki a nagy 
győzelmi iinepen szerény öntudatos
sággal ezt mondotta: „Győzött a jó 
ügy, győzött a tiszta szándék, győ
zött a becsületes akarás. Az én lel
kemben most már békesség van. És 
most megyek majd át a túlsó partra 
és kinyújtott kezemben én fogom a 
bókét felkínálni... mert valóban 
őszinte és hamisítatlan békeszándék 
csak a szabadságuktól meg nem 
fosztottak lelkében lehet...”

Peszach: szabadság, béke...

„A napos oldalon .. . "
És megszólalt Isten szava Molnár 

Kálmán pécsi egyetemi professzor 
ihletett ajakán: „A zsidó is ember!
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.1 zsidó is (le hány! — életét ál
dozta a magyar hazáért. Én láttam, 
én tudom: hogy szenvedtek, hogy 
áldoztak magyarságukért! Ne bánt
sátok őket, nem azt érdemlik tő
lünk!” — És erre az Istentől sugall! 
tiszta szóra kisütött a nap azon az 
oldalon is, amelyen a szenvedések 
borúja elvette a napfényt a meg
gyötörtek, a megrugdosottak fájda
lomba roskadó tömegeitől. Kisütött 
a nap egy percre, egy boldog, egy 
boldogító, egy harsonázó, egy hallc- 
lujázó szent pillanatra!

Azután megint szomorúság és 
ború lett. Mint a viharos éjszaká
ban villámlás után.

És megint szózat hangzott az éj
szakában. Most már ismerős „em
beri hangon” szólt: „Mindig az voit 
a felfogásom, hogy a zsidók erős 
túlsúlyba jutása az élet napos olda
lán, igazságtalan dolog és veszedel
met rejt magában a társadalmi bé
ke és a nyugodt fejlődés szempont
jából ... A sok vonatkozásban bántó 
módon érvényesülő zsidó túlsúly 
kell, hogy visszaszoríttassék és az 
aránytalanság kiegyenlíttessék ...”

Ez az „emberi hang” is Molnár 
Kálmán professzor ajkáról szállott 
el. A múltkori nyílt leveléért örökre 
hálás lesz neki nemcsak a magyar 
zsidóság, hanem mindenki, akinek 
az igazság, a kultúra és főképp az 
igazságért való bátoi- kiállás az élet 
legnagyobb értékei közé számít. De 
ez a második megnyilatkozás, amely 
első után határozottan apokrifnak 
hat — ha nem is örökre, de mélyen 
elszomorít. Ha azonban nem apok
rif az a nyilatkozat, akkor mi, ott „a 
napos oldalon” csak azt kérdezzük 
szerényen és a legmélyebb tisztelet
tel Molnár Kálmán professzor úr
id: Valóban elhiszi, hogy sok vo
natkozásban bántó módon érvénye
sül a zsidó túlsúly az élet napos ol
dalán. ha Molnár Kálmán profesz- 
szor úr is szükségesnek tartotta azt 
a Másik Nyilatkozatai megtenni és 
amikor az ő egyetemének Rector 
Magnificusa is. anak a három zsidó 
fiúnak a doktorráavatásán, akiket 
véresre vertek szüleikkel együtt, 
csak azért, mert tanultak — azt 
tartotta szükségesnek a sajgó se
bekre irul csepegtetni, hogy az Isten 
nem teremtett sem zsidót, sem ke

resztényt, csak embert?!
Tisztelettel megkérdezzük: Nume

rus clausus, bevert fej, húszán egy 
ellen stb. — ez „az élet napos ol
dala? ...”

Hogyan üdvözölte az Or
szágos Iroda az uj római 
főrabbit?

Dr. Dávid Pratót. a római hitköz
ség új főrabbiját, az Országos Izr. 
Iroda és a Pesti Izr. hitközség — a 
fennálló perszonálunió révén — kö
zös átiratban üdvözölte. Ez az átirat 
klasszikus példája a sip-utcai írás
művészetnek. Három részből áll. Az 
elsőben megragadja az alkalmat az 
üdvözlésre. A második szószerint 
így kezdődik: „A római főrabbi ma
gas tisztségének az évezredek alatt 
nemcsak Olaszország számára volt 
nagy jelentősége, hanem az egész 
világ zsidóságára is és ezért min
denki éber figyelemmel kíséri, hogy 
méltó személy foglalja-e el ezt a ki
váló tisztséget, nagy elődök örökét.” 
Most anélkül, hogy arra a kérdésre, 
amely „Őexcellenciáját” bizonyára 
ideges kíváncsiságra izgatta, felele
tet adna, otthagyva a témát, az át
irat egy kis „külügyi negyedórát” 
tart, majd befejezi ezzel: „Hisszük, 
hogy Excellenciád tovább fog ha
ladni azon az igaz baráti úton, ame
lyet nagy elődje követett.” (Pardon, 
egy mellékkérdés: az utat követni 
szokták? Talán kövezni?) A harma
dik részben azután Isten áldását 
kéri az új főrabbi munkájára.

A Síp-utca diplomata-pennája, 
úgy látszik, még nem tudja a finom 
diplomáciai disztinkciókat és ezért 
hagyja válasz nélkül a „méltó” 
utódra vonatkozólag felvetett kér
dést is. Mi nagyon sajnáljuk, hogy 
őexcellenciája most kétes bizonyta
lanságban maradt, vájjon méltó 
utódnak tartja-e őt Sípország, vagy 
sem?

Egy súlyos közjogi 
probléma

A fenti üdvözlő távirattal kapcso
latban egy vidéki hitközség elnök-'- 
től a következő probléma került 
hozzánk hozzászólás, esetleg döntés 
céljából:

„Megértjük és természetesnek ta
láljuk, hogy pl. Ferenc József, mint 

uralkodó, összes titulusait hasz
nálta: Ausztria császára, Magyaror
szág apostoli királya stb., stb ... an
nál is inkább, mert sem Ausztria 
nem volt alkotó része Magyaror
szágnak, sem megfordítva. De na
gyon furcsa volna, ha pl. a magyar 
kormány egy átiratot — bárhová is 
— ezzel az aláírással juttatna el: 
Magyarország és Pestpilissoltkis- 
kunmegye miniszterelnöke ... Nem
de? Miért kell az Országos Iroda 
mellett — egyazon átiratban — kü
lön megemlíteni a Pesti Izr. Hitköz
séget? Hát a többi hitközség nem 
számít? Vagy talán úgy akarják 
feltüntetni, hogy a pesti hitközség 
(ez is Síp-utca!) egyedül lojális, 
míg a többi—Ugocsa non coronat?! 
Vagy pedig legalább figyelmeztette 
volna az Országos Iroda a többi hit
községeket is, hogy el ne felejtsék 
kérem, — elemi udvariasság — üd
vözölni az új római főrabbit.”

Idáig szól a levél. Tessék kérem 
hozzászólni!

Hát miért nincs...?!
Fábián Béla összefogásra hívja 

fel egy cikkben a magyar zsidósá
got, mert nyakunkon immár a ve
szedelem, amelynek közeledtére hi
ába. hívta fel az utolsó öt esztendő
ben a magyar zsidóság vezetőinek 
figyelmét. Rá sem hederítettek. El
lenpropagandára pedig semmit sem 
áldoztak.

„Egyetlen röpiratra nem volt egy 
vas sem” — mondja keserűen Fá
bián.

Őszinte sajnálatunkra azonban ez
zel szemben meg kell állapítanunk, 
hogy Fábián Béla nincs jól infor
málva. Hát ő nem tud arról a ren
geteg röpiratról, röpcéduláról, HEP- 
nyomtatványról, HEP-Értesítőről. 
stb. stb., amelyre nem hogy „egy 
vas”, hanem egy vagyon is kitellett 
a Síp-utca bőkeblűségéből? Igaz, 
hogy ezek nem a magyar nácizmus, 
hanem a budai hitközség ellen íród
tak!

Volna hát egy tiszteletteljes kér
désünk ennek kapcsán Sípország ve
zetőihez. Mire költötték a 20.000-ről 
170.000 pengőre duzzasztott elnöki 
rendelkezési alapot? — hogy csak 
ezt az egyet kérdezzük. Jó volna ezt 
egyszer megtudakolnia! Ha előttünk 

Szép asszony... ■

I szebb lesz a lakása, ha függönyéi nálam vásárolja!
L Ö W $ A V t h UV, csipkeszövetfüggöny 450 250 P 8*50

csak VII., Király-uíca -Í5. csipkeszövetágytevHö ...   P 44*50
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titkolják, legalább a kitűnő Fábián 
Bélának igazán megmondhatnák.

Összefogni? Igen! De nem egye
sek hatalmi céljai, hanem az egész 
magyar zsidóság érdekében!

Találó párhuzam
Az új budai elöljáróságot minap- 

vaesorán ünnepelték a hívek. Az es
tén sok lelkes beszéd hangzott el. 
Az egyik szónok ötletes és hatásos 
összevetésekkel arra mutatott rá, 
hogy még gyermekkori emlékeiből 
most is megmaradt benne, hogy a 
reformátusok pl. mindig a szellemi

Miért félnek a hadviseltektől ? L..
Irta: Hátnos Gyula ny. százados

A kovásztalan kenyér szimbóluma 
évről-évre visszavezet bennünket a 
múltba s a jelen gondjai közben is 
él mindnyájunkban a remény, hogy 
a rossz időkre jobb napok következ
nek, mint ahogy, tél után jön a ta
vasz. Tavasz és szabadság egy 
anyaméhben születtek, ezért ünne
peljük tavasszal a természet meg
újhodásával együtt a szabadulás, a 
szabadság ünnepét is.

Peszach ünnepén azonban ne-csak 
a múltba pillantsunk vissza, hanem 
magunk körül is nézzünk széjjel ke
veset s szálljunk magunkba a Biblia 
tanítása nyomán, mert rabszolgák 
voltunk és elfordultunk az Űrtől.

Olvassuk a Bibliából, hogy mikor 
Mózes látta, hogy egy egyiptombeli 
férfi üt vala. egy héber férfit az ő 
atyafiai közül és látta, hogy senki 
sincs jelen, agyonütő az egyiptom- 
belit és elrejtő azt a homokba. Más
nap is kiment és ime. két héber 
férfi veszekedik vala. És mondá an
nak, aki bűnös vala: miért vered a 
te atyádfiát? Ez pedig mondá: ki 
rendelt téged fellebbvalóvá és bí
róvá fölém? Vagy agyonütni vélsz 
engem, amint agyonütötted az 
egyiptomit? Ez a bibliai idézet ju
tott eszünkbe a pest-budai három
éves testvérharc alkalmából. Fábián 
Béla országgyűlési képviselőnek az 
egyik felekezeti lapban közölt meg
állapítása szerint propaganda-cé
lokra és röpiratokra egy fillér sem 
all a pesti hitközség rendelkezésére, 
de testvérharcra gurult a pénz Bu
dára három éven keresztül.

Mint volt békebeli tényleges ka
tona. megállapítom, hogy a pesti 
hitközség általában sokkal keveseb
bet törődik a felekezet tagjainak 
lelki gondozásával, mint a katona
ság. Miután sem a hitközség elnöke, 
sem főtitkára nem voltak katonák, 
néni árt. ha okulásul idézem a kato
nai Szolgálati Szabályzat meg-felelő 
rendelkezését, mely az „Isten ti szté
lét/-re külön fejezetben intézkedik 
eképen: ..Hogy a katonaegyének 
vallasbeli kötelességeiket teljes!thes
sék és ájtatosságukat. amennyiben 
a szolgálat megengedi, kellő időben 
végezhessék, azon órák, melyekben a 

és közéleti nagyságaikat helyezték 
felekezeti életük vezető pozícióiba. 
Ott pl. Tisza Kálmán került olyan 
féle pozícióba, mint nálunk Steril 
Samu az Orsz. Iroda élén. Aki ott 
Jókai Mór volt, az nálunk Szántó 
Jenő és aki ott Vasvári Nagy Sán
dor volt — az nálunk pl. a sip-utcai 
főtitoknok.

A paralellát valaki ezzel egészí
tette ki: Talál a párhuzam, mert a 
Petőfi-Társaságnak is Jókai Mór 
x olt az elnöke, úgy, amint nálunk 
is az IMIT-nek Szántó Jenő a társ
elnöke.

különböző felekezetek templomaiban 
istentisztelet tartatik. a katonai ál
lomásparancsnokságok útján ideje
korán közzéteendők, és a csapatpa
rancsnokok gondoskodjanak arról, 
hogy a katonaegyéneknek az isten
tiszteletnek kizárólag szentelt napo
kon lehetővé tétessék, hogy hitfele- 
kezetük vallásos szertartásaiban 
résztvehessenek. A megjelölt napo
kon a csapatokat, ahol csak lehet, 
vallásfelekezetek szerint, külön osz
tagokba összeállítva, a templomba 
kel! vezetni, miközben a legénység 
csak oldalfegyverrel legyen ellátva. 
Gyülekező jel gyanánt a templom
jel fuvandó.”

Ez idézetből is látható, hogy kato- 
náéknál a legénység vallási ájtatos- 
ságát nc-m hanyagolják el s jól tu
dom. hogy Peszach ünnepén mindig 
alkalom adódott az izraelita vallásé 
legénység számára, hogy az ünnepet 
megtarthassa. Az egyes zsidó kato
nák kérelmére a laktanya-élelmezés 
alól felmentették őket, kiadták élel
mezési pénzüket, hogy alkalmuk le
hessen a vallás parancsait megtar
tani. A legjobb s legmegbízhatóbb 
katonák közé mindig azokat számí
tották. akik vallásukat megtartot
ták s bízvást állíthatom, hogy ne
künk. tiszteknek, kik az élet iskolá
jára tanítottuk a legénységet s min- 
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den egyes katona belső pszichéjét 
évek során igen jól kiismertük, so
hasem volt bajunk az Istent hivő 
egyénnel. A mindenapi ima reggel 
ébresztő-imával kezdődött s este 
ugyancsak imával — a takarodó 
áliitatos és magasba szárnyaló dal
lamában kifejezett, fohásszal — vég
ződött. A pesti hitközség sem mu
laszthatja el alkalomadtán, hogy a 
zsidóvallású katonák világháborús 
szereplését büszkén a maga javára 
könyvelje el, tartozásában azonban 
részükre nincs semmi más, csak 
vállveregetés.

Mindezeket Peszach ünnepén csak 
azért említjük meg, mert a hitköz
ség elnöke többször tett oly kijelen
tést. hogy a hadviseltek közt sok a 
megbízhatatlan, azért, nem lehet ne
kik megadni a hitközségi szavazati 
jogot. Jó lenne már végre az elnök 
úrnak és a hitközség vezetőségének 
tudomásul venni, hogy a hadviselt 
katonáktól nem kell félni. Nem akar
nak ők semmit sem felforgatni. 
Nemzethűség szempontjából kifo
gástalanok. a felekezeti életben pe
dig, ha részt akarnak venni, meg
bízható egységet képeznek s a fele
kezet csak nyerhet, ha részt kérnek 
a felekezeti munkából. Vagy talán 
attól félnek, hogy a hadviseltek han
gosan reklamálni fogják a hitköz
ségtől. hogy a pesti Hősök Emlék
templomán egyetlen hősi halott ne
vét sem látjuk, ehelyett megörökí
tették a hitközség elnökének, főtit
kárának és olyan elöljáróinak ne
vét, akik nem voltak künn a vi
lágháború frontjain?!...

S amíg egyrészt távol tartja ma
gától a pesti hitközség a hadviselt 
katonákat, a, hitközségi adót fizetők 
zömét, másrészt nincs semmi iniaci- 
tivája az ifjúság vallásos nevelésére 
sem. A hatalmas pesti hitközség pél
dát vehetne a győri zsidó hitközség
től. mely a közelmúltban adta tanu
lóiét nagyszerű készségének, amikor 
lehetővé tette egy ifjúsági kórus 
megszervezését és betanítását, mely 
a budapesti bemutató alkalmával, 
melyen a héber népdalköltészetet 
mutatták be, a vallásos közönség ké
nyes igényeit is teljesen kielégí
tette.

A pesti hitközség vezetősége, saj
nos, csak politizálni szeret, országos 
■felekezeti és gazdasági politikát csi
nálni, de az ifjúság vallásos neve
lése terén messze elmarad a vidék 
mögött. Pedig nem ártana, ha a 
pesti hitközség vezetősége és fő
tisztviselői lemondanának arról az 
ál-képzetről. hogy a felekezet csak 
őértük van. Ellenkezőleg, készséges 
szolgái legyenek a felekezet minden 
egyes tagjának, hogy aki ügyes-ba
jos dolgában kénytelen a Sip-utcá- 
ba menni, ne azzal a fogadással 
hagyja el az épületet, hogy oda se 
teszi be többé a lábát.

Mindenekfölött pedig, ha komo
lyan akarja a hitközség a teljes 
összefogást akkor szűnjék meg a 
hitközségi tagok nyolcvan százalé
kamik kirekesztése a hitközségi jo
gokból. Hitközségi uraimék. mond
ják mg végre, ha ugyan józanul 
meg tudják indokolni: miért félnek 
Ónok a hadviseltektől?!...
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A gimnázium négy alsó osztályát 
mint magántanulók végeztük ott
hon, Lovasberényben, úgy én, vala
mint Hugó és Béla bátyáin is. Csak 
azért említem fel ezt,,jogért mind
hármunkat e négy évben a lovasbe- 
rényi katolikus és református lelké
szek tanítottak saját lakásukon, 
nagy szeretettel és díjtalanul. A 
mostani reakeionárius időkben fá
jón gondolok vissza ezekre a szép 
időkre, melyekre még néhány jel
lemző és megható esetet beszélek el.

Úgy atyámnak, valamint a 8 év 
előtt elhunyt Taub Jakab főrabbi
nak temetésekor az összes harangok 
zúgtak, azokon minden vallásfeleke 
zct papja részt vett és Lovasberény 
földesura, gróf Cziráky Antal belső 
titkos tanácsos, aranygyapjas vitéz 
a gyászmenettel együtt ment a te
metőbe. Mikor a kommunizmus alatt 
az öreg főrabbi nélkülözte a szük
séges élelmiszereket és tűzifát, úgy 
gróf Cziráky Antal, valamint Krécsy 
Károly plébános, aki most már pré
post titokban minden szükségessel 
ellátták. Gyakran lehetett tapasz
talni, amint a zsidó pap háza előtt 
levő kis pádon kedélyesen elbeszél
getnek a plébános és a rabbi.

Családunk köréhez tartozott anyai 
oldalról való nagyanyám, özvegy 
Báron Árminná, kinek férje egykor 
Gyöngyös zsidóhitközségének jegy
zője volt. Nagyanyám már 25 éves 
korában özvegy lett s minden va
gyon nélkül három kis gyermeké
vel Pestre költözött a múlt század 
ötvenes éveinek elején. Nagy gon
dok és küzdelmek között folyt élete 
s kalapkészitéssel kereste meg ke
nyerét, így nevelte és oktatta gyer
mekeit. Hálával és kegyelettel kell 
erről a nagyszerű asszonyról meg
megemlékezni. Egyik fia volt Báron 
Jónás, egyetemi m. tanár, a hírne
ves sebész, a zsidókórház főorvosa. 
Mint orvostanhallgató és mint kez
dő orvos a szünidőket mindig ott 
töltötte nálunk, Lovasberényben. Ér
dekes, hogy ő, ki később százakat 
és százakat megoperált, mikor mint 
kezdő orvos végignézett egy barom
fivágást, rosszul lett. Erre azt je
gyezte meg. hogy ha a betegeit 
operálja s látja azoknak vérét, az őt 
nem izgatja, mert tudja, hogy a mű
téttől a beteg meggyógyul, de ha a 
szegény állat kifolyó vérét látja, 
úgy azt is tudja, hogy az annak ha
lála. De azért kérte, hogy az esetet 
el ne beszéljék. A nehéz megélhetés

Emlékek
írta FELEK! SÁHDOK (a)

ellenére nagyanyám anyámat nyel
vekre és zongorára oktattatta s bol
dogult anyám haláláig 77 éves ko
ráig művésznő volt a zongorán.

Ezekkel kapcsolatosan hadd mind
jak el két kis megható történetet. 
Midőn 1911-ben Gárdonyi Géza a Pe- 
tői'i-Társaságban megválasztásra 
ajánlott, Vámbéri Ármin a világ
hírű orientalista tudós háziorvosa, 
dr. Szörényi Tivadar, útján értesí
tett, hogy óhajtana velem beszélni. 
Meglepődtem ezen, mert a nagy tu
dóssal sohasem érintkeztem s ő nem 
is ismert engemet. Anyám említette 
ugyan, hogy Vámbéri sok-sok év 
előtt — talán 60 esztendeje — mint 
szegény diák tanította őt francia és 
angol nyelvre, de nem hihettem, 
hogy a nagy professzor, aki azóta 
mint kutató járta be Ázsiát s nagy
szerű műveivel gazdagította a tudo
mányt, egyáltalán még emlékezik 
anyámra. A szegény, kopott diákból 
aki nagyanyámtól ebédkosztot ka
pott azért, hogy leányát nyelvekrr 
oktatta, világszerte nagyrabecsült 
nyelv- és népkutató lett, akit feje 
delmek és nagy államférfiak öröm
mel láttak asztaluknál. Felkerestem 
a Ferenc József-rakparton levő 
szép, könyvekkel túltömött lakásán. 
Nagy melegséggel és szívélyesség
gel fogadott és mindjárt ezzel kezd
te: Tudod-e, öcsém, hogy én a te 
anyádat vagy hatvan év előtt mint 
szegény, koplaló diák tanítottam 
nyelvekre s ezért ebédkosztot Kap
tam. Akkor még nem voltam Vám- 
béry, hanem Herschl Wamberger, 
egy sánta, kopott, szegény zsidó 
diák. Gyönyörű lány volt édes
anyád és nagyszerű asszony nagy
anyád, aki gyermekeit emberfeletti 
munkával nevelte és tanítatta. Majd 
megmutatta nekem a lakás falain 
felfüggesztett képeket: Viktória an
gol királynőjét, Disraeli miniszter
elnökét a nagy államférfiuét és az 
angol politikus és tudományos élet 
más előkelőségeinek képmásait, 
mely képek mindegyikén meleg, ki
tüntető dedikáció állott. Azután fel
említette, hogy ő a magyar tudomá
nyos és irodalmi társaságokba, me-
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lyeknek tagja volt, nem jár, mert 
sok sérelem érte s úgy érezte sok
szor, hogy ő benne többen még min
dig a szegény zsidót látják. Úgy 
érezte, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia sem részesítette őt abban 
a méltánylásban, melyet ő megérde
melt. Ezért — folytatta — műveimet 
most már csak angol nyelven írom 
s a magyarul megjelenők csak az 
angolnak fordításai. így tehát, bár 
a Petőfi-Társaság részéről, melynek 
tagja volt, semmiféle sérelem nem 
érte, de mert — mint mondá — ő 
többé az Akadémia épületének — 
hol a Petőfi-Társaság üléseit tartja
— küszöbét át nem lépi, nagy saj
nálatára a társaság tagválaszjó 
gyűlésére sem mehet el, hogy rám 
adja szavazatát. — De azért — szólt, 
mégis, már csak azért is, hogy öreg 
édes anyádnak örömei szerezzek, 
szeretnék megválasztásodhoz hozzá
járulni s még ma írok Beöthy 
Zsolt barátomnak, aki szintén tagja 
a társaságnak, s megkérem őt, sza
vazzon reád s támogassa egyébként 
is megválasztatásodat. Mélyen meg
hatott a nagy Ázsia-kutató tudósnak 
szeretetreméltósága és jósága, aki 
melegen érdeklődött még édesanyám 
hogylétéről, akit — mint mondá — 
szívesen meglátogatna, de sánta hi
bával nem igen mozdulhat ki laká
sából. Néhány nap múlva nekeni 
kézbesítette a Beöthy Zsolthoz írott 
levelét, azzal, hogy — sajnos — 
Beöthy azt nem vehette át, mert 
Alexandriában tölt több hetet s így 
a levelet nekem küldi, azzal, hogy 
lássam azt, hogy ígéretét be akarta 
váltani. Ez a levél oly nagyon és 
oly érdemtelenül dícsér meg enge
met, hogy azt közzétenni szerényte
lenség volna s mint értékes, meg
ható ereklyét őrzöm azt meg. Érde
kes, hogy a már akkor 64-ik életév
ben járó tudóstársát így szólította 
meg: Kedves öcsém!

Még egy finom, megható epizód a 
Petőfi-Társaságba való taggá vá
lasztásomról. A Terézvárosi Kaszi
nóban vártam türelmetlenül az ered
ményt. Abban állapodtam meg Pa- 
lágyi Menyhért kedves barátommal, 
a társaság tagjával, hogy a válasz
tásról telefonon fog értesíteni. Meg
csendült a telefonos csengő s bele
szóltam a kagylóba. „Te vagy az. 
Menyhért?” — „Nem. — válaszolt 
egy hang — én félretoltam Palágyit, 
mert én akartam az első lenni, aki 
neked nagy többséggal való megvá
lasztásodhoz szívből gratulál.” — 
„Ki beszél?” — kérdeztem megle
petve — „Dóczy Lajos” — volt a 
v álasz. Alig találtam szavakat, hogy
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nagy figyelmét megköszönjem, hi
szen én a kiváló költőt nem is is
mertem, vele sohasem beszéltein s 
tudtam, hogy állandóan Becsben tar
tózkodik, mint a közös külügymi
nisztérium osztályfőnöke. Még any- 
nyi időin sem volt, hogy válaszoljak 
s megkérdezzem, minek köszönhe
tem ezt a figyelmet s már is foly
tatta: „Most pedig siess édesanyád
hoz, akiről annyi sok szép verset ír
tál, hadd tudja meg mielőbb az 
örömhírt, mert anyád ezt megér
demli.” Csak annyit kérdeztem meg 
tőle, hol és mikor köszönhetem meg 
jóságát, mire így felelt: „Én ma 
Béesből csakis a te választásodra 
rándultam le s már a holnapi na
pon délután visszautazom.” Még 
megemlítette, hogy másnap délelőtt 
szívesen lát. A Damjanich-uteában 
egy kis szobát bérelt s ha Béesből 
néha leutazik Budapestre, ott száll 
meg. Másnap felkerestem s a nagy 
író végtelen kedvességgel fogadott. 
Megemlítette, hogy versköteteim ki
adója, a Lampel Róbert cég tulajdo
nosa, Wodianer Artúr udvari taná
csos írt neki s felkérte, hogy rán- 
duljon le a szavazásra. Mivel én — 
folytatta — nagyon szeretem a te 
anyádhoz írt verseidet, ennek kész 
örömmel tettem eleget s lejöttem, 
hogy rád szavazhassak s elősegít
sem fényes győzelmedet. „Egyéb
ként — tette hozzá nevetve — te 
rólam, az akkor még zsidó Dóczy 
Lajosról egy nagyon szép cikket ír
tál az egyik zsidó felekezeti lapba, 
s én azt az életrajzot most is mindig 
örömmel mutogatom barátaimnak." 
Már várt lent a kocsi, mely a pá
lyaudvarhoz vitte, hogy visszautaz
zék Bécsbe. Nagy meghatottsággal 
köszöntem meg az írónak áldozat
készségét és kitüntető jóakaratát, 
aki miattam jött Budapestre, hogy 
reám szavazzon.

Záradékul hadd álljon itt ez a kis 
vers 19 év előtt elhunyt anyámról, 
kinek elvesztésért érzett fájdalmam 
a sírig fog elkísérni.

OLnyám.
Ha ezt a szót hallom, szivembe 

markol
S valami fojtogatja torkomat. 
Látatlanul szeretnék felzokogni
S agyamban ezer fájó gondolat. 
Vádló panaszra nyílik ki a szám. 
Mert nekem régesrég már nincs 

anyám!

Én vén gyerek, be sokszor elfelej
tem, 

Hogy már sok éve pihen földbe
lenn.

Ha jó ér, hozzá akarok sietni
S ha valami rossz esik meg velem. 
Ügy erezem mindig, rém álom 

csupán,
Hogy nekem régesrég már nincs 

anyám.

És most is, most is, oly sok év után 
még.

Ha válaszút előtt áll a szivem, 
Mindig kérdem: Mit szólsz te hozzá 
Én édes, jó anyám: Nem vagy igen?

Hisz nem lehet, hogy ne gondolna 
rám, 

Ha pihen is már régesrég anyám.

Nevessetek ki, mit is bánom én azt, 
Mért zengek ily divatmúlt éneket, 
Én mégis róla fogok csak dalolni, 
Míg földi vándorlásom vége lett 
S aztán szólok: Anyám, megjött 

fiad. 
Elfáradtam, vesd meg párnáimat!

(Folytatása következik)

Bábelnek folyói mellett
I.

Bábelnek folyói melleit, ott ahol a híres Eufrát 
hömpölygette lassú habját fűz-szegélyzeit partja közt, 
keveredett pihenőre a honjából el-kihurcolt 
Izrael Korbács-suhinlva jártak körben őreik.
Dús olajfák, telve apró fürttel, mintha csengetyűkkel, 
ontják szét a levegőbe illatuk méz-árjait, 
körben távol egy-egy erdőn, mint fészekben a tojások, 
fehérlettek vályogból-vert házaikkal kis faluk.
Ám az Ur-haragja-sujtott. bús zsidók fejük lehajtók 
és sírván emlékezének városukról, ős Siónról, 
mit védelmező lakója, Isten immár elhagyott.
És a dalnokok, kik egykor ős Sionban zengedeztek. 
ők is hárfáik letették s füzfaágra aggaták, 
sírtak ők is

S im az örök igy szólalnak tréfaszóval: 
„Nosza. zengjetek minékünk az Sionnak énekéből!" 
És a csü&edt dalnokok nagy csöndben összenéztenek. 
Ülnek, egyikük se mozdul, végre egyik szól ilyenkép : 
„Hogy dalolnák idegenben Istenünknek énekét? 
Száradjon el jobbkezem, ha, Sión, elfelejtenélek ! 
nyelvem ínyemhez tapadjon, hogyha nem szólok terólad 
és vigasságom tetöje nem Jeruzsálem les zen! 
Örök Isten, tartsd eszedben fiait pogány Edomnak, 
Kik igy szóliak városunkban : „Ne maradjon kő kövön!" 
Bábel rothadó leánya: Legyen áldott, százszor áldott, 
aki megfizet teneked a te gonoszságodért!
Legyen áldott, százszor áldott, aki majdan megragadja 
és a sziklához hajítja gyenge kisdedeidet!"

II.
így kiált az ifjú férfi. Ám egy ősz szakállu dalnok 
áll most hirtelen közéjük s ilyképen kezd szólani: 
„Esztelen, te, azt hiszed, hogy csak a te apád az Isten 
és tanát és énekét is csak teneked adta ián?
s azért adta, hogy fukarként véka alá rejtsd a fényét?" 
A szelidszavu öregre figyel most az őr s a rab.
Az meg újra: „Nem vagyunk mi fényelrejtő, vaksi véka. 
Isten inkább földre minket gyeriyatartóul teremtett, 
hogy dicsőséges világát jobban lássa a világ!
És hiába is akarnánk véka lenni, fény kerítő, 
gyertyatartó a mi sorsunk s szárainkról fény lobog" 
Nem akarsz dalolni, dalnok az Sionnak énekéből ? 
Ám az Ur akarja e dalt s bárha összezárod ajkad, 
egykor a földek zúgni fognak mind a Sionnak énekétől!"

Csend lett most, mindenki hallgat és a mély titokba bámul, 
mely Bábel folyói mellett megtárulkozott nekik.
És az agg dalnok levette hárfáját a füzfaágról, 
és a többi is levette, s mintha lennének Sión 
ős hegyén, agy szállt az ének, és tálait szájjal figyeltek 
Bábel máié katonái, és a csüggedt Izraelnek 
uj reménytől, büszkeségtől dagadod a melle most, 
és a füzek is hegyezték ezüst levél-fülüket, 
és az Eufrát is figyelt már, és a nap, mely a Libanon 
lejtőjén termett narancsként hullt le a hegyek mögött, 
és figyelt az esti csillag, mely feljött a távol égen 
és éjjel tovább szikrázta a dalt szomszédainak.

KOMLÖS ALADÁR
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A legifjabb így kérdez:
Mért más ez az éjjel, mint a többi éjjel, 
bakacsinba vonva felhők szövetével ? 
Miért nem csillagos?

Egyszer igy, egyszer úgy éltük a napokat, 
ettünk már kenyeret, vagy ilyet, vagy olyat, 
most csak kovásztalant.

Máskor búsat-vigat nótázhal hegedünk, 
máskor mindenféle gyökeret ehetünk, 
mostan csak keserűt

Mennyi százév jött már, mennyi százév 
[tűnt le ...

Melyik ősapánknak volt olyan nagy bűne, 
hogy ma is vezeklünk ?

Sógorom Uzsoknál, bátyám Karszton 
[ázott. .

s engem kituszkolnak iskoláspajtások 
iskola kapuján.

Éjjel az éjjeltől, virág a virágtól, 
miben különbözik diák a diáktól, 
magyartól a magyar?

Az apa így felel:
Rabszolgák voltunk mi bús Egyiptom 

[földjén, 
láncunkat letörte az isteni törvény 
s onnan kivezetett.

Nagy a mi Istenünk és erős a karja, 
égő sebeinkre a reményt takarja, 
az ezerjófüvet.

Ha beteg a világ, mi vagyunk a démon, 
hogyha át kell jutni roppant szakadékon, 
mi vagyunk a palló.

Keserű a sorsuuk, keletien kenyerünk, 
fekete éjszakán mégis reménykedünk, 
szabadság ünnepén.

Kérjük az éjszakát: ha meghajnalodnál!... 
Jók voltunk Doberdón, jók voltunk Uzsok- 

[nál, 
jaj be jók, jaj be jók.

Vigasztalódj, ne sírj. Semmi, fiam, semmi. 
Mire neked kell majd bátyád után menni, 
már te is jó leszel.

BRÓDY LÁSZLÓ

— A Misrachi — 35 éves. Annak 
megünneplésére, hogy 35 évvel ez
előtt zajlott le Wilnában a Misrachi 
alakuló gyűlése, a Palesztinái Mis- 
rachi-központ az Adar 24-től Nissan 
1-ig terjedő hetet „Misrachi-hétnek” 
proklamálta, melyet az egész világ 
miszrachistái megünnepeltek.

— London kóser húst szállít Német
országba. Londonban komité alakult, 
melynek tagjai dr. Herz főrabbi, dr. 
Műnk rabbi. M. H. Davis városi ta
nácsos, Dávid Sasoou stb. A komité 
célja, hogy a német zsidókat, akik
nek szigorú vágási tilalom áll fenn 
még szárnyasra is és az import a 
devizakorlátozások következtében le
hetetlen, ellássa kóser hússal.

Ü szédev asztal szépsége
Irta: Dr Naményi Ernő.

A tavasz két ünnepe: a P irim és a 
Pészach a zsidó művészetnek kiapad
hatatlan forrásai. A Purim vidámsága és 
magának az ünnepnek azt mondhatnám 
va’lásonkívülisége az esztétikai élveze
teknek is bizonyos felületesebb, kiilsö- 
ségesebb >megnyilatikoztatást ad. Az evés- 
ivás, tánc, zene, néha bohózat az, ame
lyik első helyen szerepel a sors ünne
pén. Emellett aztán a művészi szem
pontból remekbekészült Megillák és Pu- 
rímtányérok komoly művészi és iparmű
vészi munkáknak tág teret nyitnak.

Es ezek a kora tavaszi művészi örö
mök, mintha előkészítenék a tavasz 
nagy ünnepének, a szabadságünnepnek 
művészetét. Hiszen Purim másnapján 
már megkezdődik a pászlkasütés, amely
nek már önmagának is van esztétikai 
vonatkozása, mert a régiek versenyeztek 
abban, — mint ezt a nürnbergi Haggádia 
egyik illusztrációja szépen mutatja —, 
hogy ki tud szebb mintát lyukasztani a 
pászkába. A pászkasütéssel kapcsolatban 
a chaszidoknál külön melódiákat alkal
maznak. külön táncosdalokat énekelnek 
és a lengyel zsidó népművészetnek nem 
legutolsó termékei azok a fából fara
gott, vagy vasból kovácsolt cégérek, 
amelyek a pászkasütöik műhelyét jelzik.

De mi ehhez képest a Szeder-asztal 
szépsége! A szétszórtság zsidósága Pé
szach virrasztóján szabadnak tudta ma
gát és a szabadság művészi ihletét oda- 
hordta a szeder-asztal körül. Milyen szép 
volt a szabadság ünnepének köszöntésén, 
amely a szépség örök ünnepévé vált. 
Minden kincse a zsidó háztartásnak a 
Szeder-asztalra kerül és az asztal kö
rül ülők az ünnepi dísz minden pompá
jában büszkélkedtek azzal, hogy „rab
szolgák voltunk”.

A Széder-,asztai felszerelései közül a 
legjellegzetesebb a Széder-tál és serleg.

A szédertálak gyönyörű példányait 
ismerjük ezüstből, ónból, íayáncból, por
celánból és jellemző a zsidó sorsra, 
hogy vajmi kevés szédertál maradt meg 
ezüstből, mert hisz a régi időkben, ami
kor „(hitbuzgalomból” kiirtották a zsidó
kat. nem felejtkeztek meg kirablásuk
ról sem. A szegény ember ezüstjéből, 
ónból már a XVI. század óta szebbnél- 
szebb példányok maradlak fenn. Ezek
nek a tálaknak a készítői legtöbbször

Húsvéti ncc hw -ws áruk 
orth. rabbinátusi hechserrel: 

Excelsior pörköltkávéra és egyéb 

húsvéti cikkekre, 
viszonteladók kérjék árajánlatainkat.
WERTHEIMER és FRANKI.

Budapest. V., Hold-utca. 8. 

nem voltak zsidók, de a tálak vésését, 
díszítését gyakran zsidó művészek vé
gezték. Nekünk a legbecsesebb ilyen tá
la k a Nemzeti Múzeum szarvas díszí
tésű gyönyörű óntája, amelyet magyar 
jeilegzetességű virágdíszek ékítenek. A 
kerámiából külön helyet foglalnak ei az 
Urbinóban, Pesaróban, Faennában, Pá- 
duában dolgozó Azulai-család szédertá- 
i:.i, amelynek két századot átfogó soro
zata maradt ienn (egy reme.-r példány 
,r Magyar Zsidó Múzeumé) és amely az 
olasz kerámia gyönyörű példányai közé 
tartozik. Különösen becsesek a legna
gyobb magyar kerámlkus, Fischer Mó
ric herendi gyárában a múlt század kö
zepén készült tálak sorozata, amelyből, 
sajnos, csak négy-öt darab ismeretes 
előttünk (a legszebb a Magyar Zsidó 
Múzeumé). Nagy hálára köteleznének 
olvasói nk, ha ilyen tálak hollétéről ér
tesítenének. A serlegek közül különösen 
pészachi jellegűek az Illés próféta-ser
legek, ezek közül a legjellegzetesebb a 
bécsi Kunsthistorische.s Múzeum nyál
vadászatot ábrázoló lengyel származású 
serlege.

De a széderest művészetének koro
nája a Haggáda. A spanyol és olasz 
zsidók magas. kultúrája a legcsodásabb. 
művészi köntöst adta ezeknek a köny
veknek, amelyeknek egy inkább ruszti
kus s talán kesernyés humorú válto
zata a német kultúrkör Haggádáinak 
gazdag ékessége. A darimstadti Haggá- 
dának, ennek a XIV. században készült 
csodálatos remekműnek egyik képét, 
amelyen az emberek tömkelegé remek 
gótikus architektuma keretében a leg
különbözőbb helyzetben tartja kezében 
a Haggádát, a könyv apotheózisának 
szeretném nevezni és ez a Haggadának 
a legnagyszerűbb jellegzetessége. Akár 
a legcsudásabb kéziratokat, a szaraje
vói, darmstaditi, párizsi, londoni, mün
cheni, nürnbergi, vagy a budapesti Kauf- 
mann-iféle Haggádák nagyszerű könyv
díszét nézzük, akár a régi prágai, mán- 
tuai, velencei vagy amsterdami remek 
nyomású fametszetekkel, rézmetszetek
kel díszített Haggádáika. vagy a modern 
offenbachi Kredel-féle Budkó, Steinhardt 
Flegg-Aghion vagy Kolozsváry-féle Epa- 
jcs Haggádákat vesszük kézbe, (minde
nütt a könyvek az a végtelen szerelme 
jut kifejezésre, amely egyedül képes 
szépséget adni az írott és nyomtatott 
betű formájának és amely mint egy áhí
tatot ad a telkekbe, mielőtt ezek még a 
tartalom áhítatával eltelnének. Áhíta- 
tos szépség. Ez a széderestének han
gulata. A kettő egymástól elválaszthatat
lan és az egyik a másik nélkül csak 
csonka élményt tesz lehetővé.
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A viszonylagos nyugalmat,

mely a legutóbbi zavargások ellanyhu- 
lása óta Palesztinában uralkodott 
néhány napig, a terror legveszedelme
sebb formájában való felújulása váltotta 
fel. Nem múlt el nap, hogy arab ban
dák véres támadásokat mem intéztek 
zsidó kolóniák, zsidó városrészek, autó
buszok ellen és ezúttal a támadások 
egyre gyakrabban irányultak angol ál
lampolgárok, sőt az angol katonaság 
ellen is. Érdekes módon ezek a véres 
támadások rendszerint a hét végén kö
vetkeztek be. A múlt szombaton Kfar 
Hachoresch-telepítvény pásztorait tá
madta meg egy arab banda és kettőt 
halálosan megsebesített. A nyájból 320 
juhot elhajtottak. Jawnee falu közelében 
három zsidó munkást lesből agyonlőt
tek. Amerikai lapjelentések szerint az 
utóbbi időben 17 zsidó esett arab gyil
kosak áldozatául.

A tiberiási kerület
egész sor .kolóniája ellen követtek el 
bombamerényleteket. De magában Ti- 
beriasban is voltak támadások .így a hő
források gyógyszállója ellen. Megtámad
ták többek között Bajit-, Sadschera-, 
Binjamino- és Kfar Saba-telepítvényeket. 
A zsidó őrség mindenütt viszonozta a 
tüzelést és a támadókat menekülésre 
kényszerítette.

Haifa katonai raktárából
ismeretlen tettesek elloptak 1000 úgy
nevezett Miills-bombát. A nyomok egy 
arab terirorközpont felé vezetnek. Mi
után a 'terrorhullám Északpalesztinában 
a legerősebb, .az országnak ebbe a ré
szébe katonai erősítéseket vezényeltek, 
többük között egy vadászrepülőgéposz
tagot. Különösen erősen ízapcrftották 
Tiberiás helyőrségét. A synal határt le
zárják, hogy az onntn átszivárgó ter
rorbandák menekülését megakadályoz
zák.

Fritjof Nansen fia, 
Old Nansen Oslóban önkéntes organi
zációt alapított „Nansensegély" néven, 
mely' azoknak a szerencsétleneknek se
gélyezését tette feladatává, akik háború 
forradalom, vagy más politikai okok 
miatt elvesztették állampolgárságukat.

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és é&sxerészek 

Budapest, VI., Király-u 23. TeL; 1-201-46. 
Briliáns, arany és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

A Jisnv
a legnagyobb megdöbbenéssel szemléli 
ezeket az eseményeket. A zsidó lapok 
egyöntetűen a kormánynatóságok gyen
geségét teszik felelőssé azért nogy az 
új terrorhullám kifejlődőé >;t és ily sok 
áldozatot követel. De a zsidó lakosság 
most már egyre erősebb elhatározással 
maga akarja kezébe venni védelmének 
ellátását. Haifa város lakóiból és a 
kolóniák telepeseiből álló küldött
ség jelent meg Roach kerületi vezető 
előtt és kérték, hogy Éotak Palesztina 
területére hirdesse ki a hadijogo* Roach 
kerületi vezető ígére-ct tett, hogy a kí
vánság tekintetében érintkezésbe lép J. 
D. Dili 'tábornokkal, a Palesztinái angol 
haderő főparancsnokával.

A .Jewish Agency
végrehajtó-bizottságának elnöke. Dávid 
Ben Gurion. Bernnatd Joseph jogtaná
csos kíséretében felkereste a kormány
zat jelenlegi vezetőjét, John Hathorn 
Hall vezértitkárt és követelte erélyes 
intézkedések foganatosítását az élet és 
jogbiztonság helyreállítására. Az Aguda 
ezt a követelését írásban hozta a he
lyettes főbiztos tudomására.

Az arab lapok
már tudni vélik, mi van a királyi vizs
gálóbizottság jelentésében. Szerintük a 
vizsgálóbizottság azt állapította meg, 
hogy a zavargások kitörésében sem a 
zsidók sem az .arabok nem hibásak, ha
nem ,a.z arab és zsidó szélsőséges elemek 
agitációja, nagy zsidó fegyvercsempé
szésről szóló álhírek s az arabok félelme 
a zsidók .naytömegű bevándorlásától és 
fokozódó területgyarapodásaitói. A bi
zottság jelentése szerint a zsidó beván
dorlás megszüntetése nem jöhet tekin
tetbe, mert ez ellenkeznék a Balfour- 
deklarációban vállalt kötelezettséggel, 
másrészt a kormánynak kötelezettségei 
vannak az arab lakossággal szemben is, 
melynek jogait óvni és megőrizni fon
tos érdeke. A zsidó bevándorlás tehát 
erősen csökkentendő, mely körülmény az 
arabokra megnyugtatóan fog .hatni. A 
megoldás módjára azonban a jelentés 
nem tér ki, ezt átengedi a szakembe
reknek.

Briliáns ékszerek, 
ezüst dísztárgyak, 
gyertyatartók, me- 
nórák’és tórafelsze- 
relések nagy válasz
tékban •

Rendet csinálnak Palesztinában
Legújabb jeruzsálemi távirat jelenti, 

.hogy a Palesztinái főbiztos lezáratta a 
szíriai határt, ezenkívül angolokból és 
zsidókból és arabokból álló motorizált, 
határellenörzö csapattestet sáérvezett. 
Megengedte továbbá, hogy a zsidóik 700 
főből álló fegyveres védőrséget állítsa
nak 'fel a zsidó telepesek védelmére.

A 35 éves Misrachi. 
Azon az ünnepi banketten, melyet az 
angol Misrachi Szövetség rendezett a 
világszövetség 35 éves fennállása alkal
mából, Brodetsky tanár ünnepi beszé
dében .azt követelte, hogy az angol kor
mány adja meg a zsidóknak Palesztiná
ban az önvédelem jogát, miután a kor
mány intézkedései a terroristák ellen 
nem vezettek célhoz. Dr. J. H. Hertz 
főrabai helyeselte Jabotinsky kerékasz
tal konferencia-tervét, mely közös platt
forrnia akarja hozni a különböző párt- 
.'.rnyaiatokat Palesztinában. A jubileum 
alka'.’.a-.’al tartott végrehajtó’ .izottsági 
ülésen többek között azt szögezte le az 
angol szervezet, hogy az ereci és a gá
lái más országaiban mutatkozó szomur.. 
jelenségek bizonyítják, hogy csak .a mz 
1,'ihista ideálok jelentik a zsidó pro
blémák megoldását. Végrehajtóbizott
sági ülést tartott a svájci misrachista 
szövetség is, melynek folyamán a szóno
kok örömmel állapították meg, hogy a 
misrachista gondolat egyre jobban tért 
hódít a svájci zsidó fiatalság soraiban.

A lengyel szenátus 
legutóbbi ülésén ismét több szónok kö
vetelte, hogy a rituális vágást teljesen 
szüntessék .be, mert az új vágási tör
vényt a zsidók arra használják fel, hoy 
mcnopolisztikus helyzetüket a vágási 
iparban visszaszerezzék. Érdekes ‘egyéb
ként itt megemlíteni, hogy' a vágás kér
dése most nehézségeket okoz Svédor
szágban is, ahol szintén új vágási tör
vényt terveznek, mely az állatoknak a 
vágás előtti elkábítását írja elő. A zsidó 
tekintélyek viszont nem tudtak .még 
megállapodni abban, hogy' a villamos 
úton való kábítás nem sérti-e a rituá
lis törvényeket. Az igazságügyminiszter 
most a helyzet áthidalására hozzájárult, 
hogy a törvény életbelépését egy évvel 
eltolják.

Árja üzletek. 
A német belügyminisztérium rendeletet 
készít elő, mely megtiltja az állam hi
vatalnokainak, testületéinek és hatósá
gainak, hogy zsidó üzletekben vásárol
janak, vagy' zsidókkal érintkezzenek. En
nek végrehajtása végett az árja üzle
teket külön jellel fogják ellátni.

Felelős »zerkesztő és kiadó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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