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Zsidókérdés
4932-ben

(Dr. K. P.) A politikai élet hul
lámverései megint felszínre ka
varták a zsidókérdést. Ennek spe
ciálisan politikai okait kutatni 
nem. feladatunk, de hozzá kell 
szólnunk a magyar zsidóság szem
pontjából. Három kiváló vezérpo
litikus foglalkozott a zsidókérdés
sel: Darányi Kálmán miniszter
elnök, gróf Bethlen István és 
Eckhardt Tibor. Sajnos, nem ál
líthatjuk, hogy bármelyikük ál
lásfoglalása is a magyar-zsidó 
sors javulásának beharangozása 
lett volna, mindazonáltal el kell 
ismernünk, hogy különösen gróf 
Bethlen István és Darányi mi
niszterelnök beszédében voltak 
részletek, amelyekből a vérmesebb 
reménykedésre hajlók, a krónikus 
optimisták még megnyugvást is 
meríthettek. Mindenesetre meg
nyugtató, hogy a szélsőséges agi
táció megfékezésének szükségessé
gét mindenki hangoztatta és meg
valósítását a miniszterelnök meg 
is ígérte; megnyugtató, hogy el
ismerte, hogy a zsidók nélkül is 
fennállnának azok a bajok, melyek 
az országnak a legtöbb szenvedést 
és nélkülözést okozzák; megnyug
tat, hogy hitvallást tett a tör
vényelőtti egyenlőség elve mellett. 
De sajnos, vannak e megnyugtató 
momentumok mellett fájdalmas 
negatívumok és pozitívumok is. 
Fájdalmas negatívum pl. az, hogy 
a miniszterelnök beszédében nem 
esett szó arról, hogy a zsidósággal 
szemben nemcsak gáncsoskodni 
lehet, hanem a zsidóság jelentős 
szolgálatokat is tett a hazának, a 
magyar kultúrának, a magyar 
közgazdaságnak, a magyar tudo
mánynak és művészetnek, ame
lyeknek értékét a nagy- ilág is el
ismerte. Fájdalmas negatívum 
volt a megbecsülés hangjának 

majdnem teljes kirekesztése az 
egyébként széles orkeszterü és 
nagyszabású politikai beszédből. 
És fájdalmas pozitívumként kell 
elkönyvelnünk, hogy a miniszter
elnök a magyar zsidóság kérdésé
vel kapcsolatban szólt a kazár 
invázióról, mintha ezt is az itt élő, 
magát izig-vérig a magyar nem
zet egészéhez tartozónak valló zsi
dóság rovására lehetne írni. Fáj
dalmasan esett, hogy amikor a 
miniszterelnök azt hangoztatta, 
hogy a törvényeket mindenkinek 
egyformán meg kell tartania és 
azok kijátszásától tartózkodni kell 
még az üzleti életben is, ezt a 
zsidókérdésről szólva tartotta 
szükségesnek elmondani és nem 
ott, ahol pl. a törvényeket sem
mibe vevő és hetykén felrúgó 
randalírozásokról esett szó, vagy 
ahol a gazdasági életben a tör
vényelőtti egyenlőségnek erősza
kossággal és igazságtalansággal 
való helyettesítéséről lehetett 
volna* szó.
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Megbukott a statútum!
Stern Samu szenzációs bejelentése a Pesti Izr. 
Hitközség választmánya előtt — „Nehézségek 
merültek fel a statútumok jóváhagyása körül**

A Pesti Izraelita Hitközség vá
lasztmányának ülésén — értesü
lésünk szerint — Stern Samu el
nök elégikus hangon bejelentette, 
hogy a statútum jóváhagyása kö
rül „nehézségek” merültek fel. Ez 
a bejelentés kiszivárgása után 
óriási feltűnést keltett az egész 
zsidó közvéleményben, mely élénk 
figyelemmel kíséri a statútum kö
rül folyó harcokat. Utánajártunk 
a dolognak és megállapítottuk, 
hogy a hír megfelel a valóság
nak.

Igen természetes, hogy a közlés 
azokat döbbentette meg, akik a 
statútumokat hatalmi céljaik szol-

Mégis bizalommal fogadja a 
magyar zsidóság a miniszterelnök 
szegedi beszédét, mert alaphangja 
és legfőbb célkitűzése a törvényes 
rend feltétlen biztosítása volt.

Megnyugvást keltett gróf Beth
len Istvánnak kijelentése is, hogy 
Magyarországon nincs^árjaparag
rafus és hogy olyan állások be
töltésénél, mint amilyen egy egye
temi katedra, mindenekelőtt a tu
dományos képzettséget és képes
séget kell figyelembe venni. Meg
nyugvást kelthetett volna ezzel 
kapcsolatban egy miniszteri kije
lentés is, amely leszögezte, hogy 
egy egyetemi tanár kinevezésénél 
kizárólag a tudományos szempont 
érvényesülhet. De ezzel szemben 
mégis meg kell kérdeznünk:

1. Ha Magyarországon nincsen 
árjaparagrafus, akkor mégis — 
miért van úgy, mintha lenne?

2. S ha Magyarországon van 
törvényelőtti egyenlőség, akkor 
miért van úgy — mintha nem 
lenne?

gálatába akarták állítani; ben
nünket nem. Ellenkezőleg, öröm
mel regisztráljuk, hiszen évek 
sora óta hirdetjük, hogy a zsidó
ságnak nem az az érdeke, hogy 
ez a statútum életbelépjen, ha
nem ellenkezőleg az, hogy azt a 
felügyeleti hatóság soha jóvá ne 
hagyja.

Számtalanszor ismételtük el eze
ken a hasábokon, hogy a statú
tumban foglalt adózási határoz- 
mányok kizárólag a pesti hitköz
ségre és néhány nagy vidéki hit
községre nézve kedvezőek, de nem 
kívánatosak a neológia más részei, 
még kevésbé az orthodox és a sta-
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ZSIDÓ ÉLET 3

a magyar zsidóság gyásza
Kecskeméti Vilmosért

, Egy hónapja múlt már, hogy 
utolsó útjára kísértük Kecskeméti 
Vilmost, lapunk megalapítóját, 
lelkét, irányítóját, a magyar zsi
dóság harcos, lelkes, puritán pub
licistáját. Még túlságosan sajog 
az a váratlan ökölcsapás, mellyel 
a Végzet lesújtott ránk. Még be
leomolva gyászunkba nem tudjuk 
átérezni veszteségünk nagyságát. 
Pedig minden cikk, melynek kéz
irata fölött tanácstalanul töpren
günk: jöhet... hagyjuk ki... nem 
opportunus ... túl éles... túl 
lanyha ... — mind arra emlékez
tet bennünket: nincs már közöt
tünk az irányító szellem, mely 
biztos szemmértékével, csalhatat
lan ösztönösségével, évtizedes gya
korlatával pillanatok alatt dön
tött a kérdés felett.

De itt vannak a részvétlevelek 
és táviratok a maguk impozáns 
tömegében, hogy tudassák velünk, 
nemcsak mi, az egész magyar 
zsidóság tudja, milyen nehezen 
pótolható rést ütött harcos vé
delmezőinek, irányítóinak sorai
ban Kecskeméti Vilmos halála. És 
mi nem tehetünk mást, nem hálál
hatjuk meg a baráti együttérzés
nek ezeket a gyönyörű megnyilvá
nulásait mással, mint az üze
nettel: igyekezni fogunk mél
tók maradni főszerkesztőnk emlé
kéhez és lapját áz ő szellemében, 
az ő céljai felé, földöntúli akara
tának megfelelően visszük tovább.

Legutóbbi számunk megjelenése 
óta a következő részvétlevelek és 
táviratok érkeztek a gyászoló csa
ládhoz és szerkesztőségünkhöz.

Néhai jó Főszerkesztő Uram!
Legutolsó levelemben azt ígértem, 

ha a félünnepekben Pestre kerülök, 
akkor meglátogatom. Meg is tettem. 
De én nem ilyen látogatást akar
tam. Jóságos arcát akartam látni, 
okos szavát akartam hallani. S ehe
lyett a néma, de mégis beszédes aj
kú koporsó fogadott. Ez mindent el
mondott. És én nem tudtam szólni, 
valami fojtogatta torkomat. Csak 
riadt gondolataim csapongtak. Pe
dig én nagy örömnek részesévé 
akartam tenni, mert atyai jósággal 
fogadott engem, az ismeretlen, szür
ke, kis vidéki tanítót .mikor először 
érdeklődtem személyesen kéziratom 
sorsáról. Nagy szeretettel látott, 
biztatott, kérdezgetett, irányított. 
Mikor távozni készültem, tovább 

marasztalt. Nagyrabecsüléséről 
szólt amit érez a zsidó tanítókor 
iránt. Mikor elmentem, búcsúszavá
val lelkemre kötötte, ha Pestre jö
vök, soha el ne kerüljem. Ennek 
mindig örömmel tettem eleget. Nem 
sokára meg is jelent Írásom, kissé 
lerövidítve. Mennyire örültem, mi
kor már teljes egészében leközölte 
Írásaimat és mennyire megtisztelt, 
mikor tavaly azt írta: „Nincsen vé
letlenül kéznél purimi tárcája, visz- 
szaemlékezése? Sürgősen várja, régi 
híve...” Elküldtem. Megjelent. Ez
után megakadt minden. Hónapokig 
ott feküdtek írásaim. írtam értük; 
viszakértem. Jóleső választ kaptam: 
„Nem küldöm vissza és nem adom 
oda senkinek. Még magának sem. 
Erős legénykék és szeretem is őket. 
Sorrakerülnek...1

Mindez eszembe jutott a fekete 
lepellel borított koporsó mellett. 
Eszembe jutott kishitűségem, mikor 
késett egy-egy Írásom megjelenése. 
Odaléptem a koporsóhoz, rátettem 
kezemet és elmondtam némán sut
togó ajakkal: Ich bet dich möehile, 
erst von Gott, dann von deiner hei- 
lige nősömé... Azok nevében is 
kértem, kik megbántották az élet 
csúnya harcában, de nem jöttek 
ide, hogy megengesztelve elmondják 
a megbékélés búcsúszavait...

Azután belülre folytak könnyeim, 
míg csak jót és szépet mondható 
szónokok beszédeiket tartották. Az
után én is vittem annak a koporsó
ját, kivel még sokat szerettem 
volna beszélgetni... Azután — bo
csásson meg kedves Főszerkesztő 
Uram, nem vártam a temetés végét. 
Elcsukló hangon rebegtem: Léch bö 
solajm, menj a békesség honába... 
És a Bész-chajimból, az Élet házá
ból elsiettem, mert az élet ország- 
útján összetalálkoztam valakivel, 
kivel egy életen keresztül szeretnék 
együtt vándorolni és ennek előké
szítéséhez kellett elmennem...

Ezt az örömömet akartam közölni 
Főszerkesztő Úrral...

Bocsásson meg, Főszerkesztő 
Uram, de én nagyon haragszom 
magára, hogy ezt le kellett írnom 
és nem mondhattam el élőszóval.

Az Önt feledni nem-tudó tisztelője 
Richter Arthur 
(Dunaföldvár)

Mély megrendüléssel és nagy 
megdöbbenéssel értesültünk arról a. 
súlyos csapásról, mely Nagyságos 
Asszonyt boldogult férje elvesztésé
vel érte. Méltóztassék nekünk meg-
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engedni, hogy egyesületünk elnök
ségének és választmányának hatá
rozatából valamennyiünk mélyen 
átérzett őszinte és igaz részvétünk
ről biztosítsuk Nagyságos Asszonyt. 
Adjon a jó Isten erőt e súlyos és 
pótolhatatlan veszteség elviselésére 
és nyerjen vigasztalást gyermekei 
boldogulásában. Fogadja, Nagysá
gos Asszonyunk, együttérzésünk is
mételt kifejezését és vagyunk mély 
tisztelettel

Izr. Tanügyi Értesítő, 
Orsz Izr Tanítóegyesület 
Schiehtanz Ármin elnök, 
dr. Vilner Ferenc titkár.

Mély fájdalommal értesültem 
kiváló szerkesztőjüknek szomorú el- 
liunytáról. Benne mindenkor az 
igaz zsidót, hitének hűséges fiát és 
az ideális lelkii, abszolút jóhiszemű 
újságírót tiszteltem. Publicisztikai, 
nagyszerű képességeit emlegéssék 
mások, engem az érint legmélyeb
ben, hogy egy igaz emberrel és jó 
zsidóval kevesebb jár közöttünk. 
Hamokaum jenachem.

Dr. Pfeiffer Pap Izsák kér. för.
Monor

Édesapja halála által ért súlyos 
csapás és mély gyásza alkalmával, 
fogadja legőszintébb részvétemet. 
Igaz tisztelője

vitéz Majoros Pál
Atyja elhunyta alkalmából fo

gadja őszinte részvétemet
Weisz Márk
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Zsidóvíta a „napos oldal körül
Irta: Dr. KECSKEiMÉTI GYÖRGY

Újabban sok szó esik a napila
pokban a. zsidókérdésről. Egyike 
a legnépszerűbb szólamoknak ma
napság, hogy „zsidókérdés van”; 
s akik ebbe a megállapításba ka
paszkodnak, egyúttal bizonyított
nak veszik, hogy zsidókérdés Ma
gyarországon a zsidók hibájából 
van, illetőleg azért, mert a zsidók 
túl nagy számban „özönlöttek el' 
Magyarországon bizonyos jöve
delmező pályákat. Megállapíthat
juk, hogy valahányszor a magyar 
nyilvánosság előtt a zsidókérdésre 
terelődik a szó. ez a szempont 
kerül előtérbe. És ezt bizonyos 
tekintetben kedvező jelenségnek 
kell tartanunk: hisz ez annyit je
lent, hogy a magyar közvélemény 
még megőrizte egészséges ítélő
képességét legalább annyira, hogy 
nem hajlik a faji misztika jelsza
vaira. Egyáltalában nem a vér és 
a faj misztikus tulajdonságai 
alapján feszegetik nálunk a zsidó
kérdést — az antiszemiták is azt 
vetik szemére a zsidóságnak, hogy 
túl sok helyet foglalt el a „na
pos oldalon”.

Nézzünk szembe ezzel a váddal. 
A közelmúltban több hírlapi vita 
folyt a kérdés körül. így említés- 
reméltó dr. Molnár Kálmán pécsi 
egyetemi tanár vitája Kadosa 
Marcellel a Magyar Hírlapban, 
meg Németh Imre képviselő és 
Káldor György eszmecseréje a 
Pester Lloyd hasábjain. Molnár 
Kálmán professzor érdekes mó
don emelt szót először a nyilvá
nosság előtt a zsidókérdéssel kap
csolatban, mikor igen határozott 
formában ítélte el az egyetemi ve
rekedéseket és azt a gyáva erő
szakoskodást a törpe kisebbség
gel szemben, mely az egyetemi if
júság egy részének szinte rend
szeres gyakorlatává vált. Később 
Molnár professzor kiegészítette 
ezt az ál’ ’.si'oglalását. Megállapí
totta, hogy amilyen nyomatékosan 
ellenzi az erőszakos és törvény
ellenes kilengéseket, éppoly szük
ségesnek tartaná a zsidókérdés 
törvényes és gyakorlati megoldá
sát, mert szerinte is a zsidóság 
túl nagy részt hasít ki magának 
a nemzeti jövedelemből. Ugyanez 
volt Németh Imre Pester Lloyd- 
beli fejtegetéseinek lényege is. E 
cikkekre az illető lapokban meg
felelő választ adott Kadosa Mar

cell és Káldor György; nem is 
érezzük szükségét, hogy a vitá
ban elhangzott egyes érveket és 
ellenérveket megismételjük, csak 
magáról a legfőbb pontról, a zsi
dóságnak a „napos oldalon” való 
elhelyezkedéséről szeretnénk né
hány szót szólni.

Hogy a zsidóság „arányszámán 
felül” szerepel egyes, a kapita- 
lisztikus termelő tevékenység 
szempontjából fontos pályákon, az 
kétségtelen. Azonban mi követ
kezik ebből? Semmiesetre sem az, 
hogy tehát a magyarságnak szű
kösebb kenyérrel kell megeléged
nie, mint zsidók nélkül részéül 
jutna; s az sem, hogy az állások, 
jövedelmek és vagyonok átcso
portosításával meg lehetne szün
tetni ezt az aránytalanságot. A 
zsidók nem „sajátítottak ki” ma
guknak jövedelmeket és vagyono
kat Magyarországon, hanem azt 
az ipari és hitelapparátust, mely
ben a zsidóság gazdaságilag ve
zető rétege helyet foglal, maguk 
hozták létre. Emellett a zsidóság 
legszámosabb rétege középosztály
beli és kipolgári, sőt a proletár
súg éval egyszintű társadalmi hely
zetet foglal el.

A zsidók tehát — az a leggaz
dagabb és gazdaságilag „leghatal
masabb” réteg is, amelyről annyi 
szó esik a „napos oldal” vitájá
ban, — nem sajátítottak ki gazda
sági lehetőségeket, hanem azál
tal, hogy Magyarországot bekap
csolták a 19. századi Európa tőke
áramlásába, ilyen lehetőségeket 
maguk teremtettek meg. Az or
szág teherbíró képessége, az egész 
lakosság életszínvonala lényege
sen megnövekedett ezáltal; lehe
tetlen, hogy a megcsonkított or
szág sűrűbb népessége és megfo
gyatkozott nyersanyagbázisa mel
lett a legsúlyosabb gazdasági 
süllyedés nélkül élhette volna át 
a békekötés utáni nehéz időket, 
ha nem állott volna rendelkezé
sére az a gazdasági, főként ipari 
apparátus, melynek megalapo
zása nagyrészben a zsidók fel
adata volt. De ettől eltekintve is, 
az antiszemitizmus „arányosító” 
jelszava képtelenség és felelőtlen 
demagógia. A „gazdag” és „túl- 
gazdag” zsidók ellen lehet hangu
latot csinálni, de az ilyen hangu

latból nem származhat se szociá
lis igazságtevés, se az „arányta
lan” vagyon- és jövedelemmegosz
lás kiigazítása. Aki ismeri a tőke 
szerkezetét, tudja nagyon jól, 
hogy nincs „zsidóvagyon” és „ke
resztény vagyon”. A magántulaj
don rendszerében nem lehet va
gyonokat egyszerűen átcsoporto
sítani. Nincs mód arra, hogy a 
vállalatok zsidó részesedését ki
hámozzuk az érdekek összefonó
dásából ; legfeljebb arról lehet szó, 
hogy bizonyos vállalatok meg
szűnjenek. Ez azonban nem csak 
a zsidóság kára volna.

Aki a jövedelem- és vagyonel- 
oszlás igazságtalanságain hábo
rodik fel, annak tisztában kell 
lennie azzal, hogy az antiszemita 
megoldás semmiféle igazságtalan
ságot nem szüntet meg, de igenis 
új igazságtalanságokait hoz létre. 
Minden fajta antiszemita tör
vényhozás — akár a minálunk a 
20-as években hozott törvényeket, 
akár a németországi nemzeti szo
cialista törvényeket tekintsük — 
megegyezik abban, hogy nem a 
zsidó vagyon és zsidó tőke ^túl
súlya” éllen .hanem a küzdő és 
dolgozó zsidó egzisztenciák ellen 
hoz intézkedéseket. Továbbá az 
ilyen törvények kihatásai is meg
egyeznek abban, hogy nem eme
lik a dolgozó rétegek életszínvo
nalát, csak bizonyos, ugyancsak 
munkájukból élő rétegekét csök
kentik.

Mindent összevéve tehát: a tár
sadalmi igazságosság jelszavával 
dolgozó antiszemitizmus csak arra 
jó, hogy elterelje a figyelmet az 
igazi társadalmi problémákról és 
összezavarja a tömegek fogalmait, 
a csak zsidók élnének a „napos 
oldalon” és minden zsidó ott élne, 
akkor össze lehetne keverni a 
társadalmi kérdést a zsidókér
déssel. Ez azonban még gazdasá
gilag legerősebb pozícióiban sem, 
mint ..kisajátító” réteg helyezke
dett el. még ottani szerepe is 
együttjár a „gazdasági haladásnak, 
új életlehetőségeknek kiépítésével. 
De aki antiszemita alapon, vagy 
ha tetszik a „zsidókérdés” alapján 
akar társadalmi nivellálódást lét
rehozni. az végső soron nem eze
ket a pozíciókat támadja meg, 
hanem küzdő és dolgozó zsidó ré- 
‘ egek létalapját, melyek pedig 
eléggé kiérdemelték azt, hogy a 
nemzet alkotó munkájában tehet
ségük és szorgalmuk szerint részt 
vehessenek.
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Don Izsák ben Jebuda Abravanel 
(1437-1508) 

Születésének 500. évfordulójára 
Irta: Dr. HELLER BERNÁT
A második diaspora

Diaspora, szétszóródás a zsidóság
világtörténelmi sorsa. R. Hósája 
amóra azt vallja, hogy Isten jótéte
ményt gyakorolt Izraellel az által, 
hogy szétszórja a népek közé. (Pe- 
szachim 87). A tiz törzs elszóródott 
az asszír birodalom rengeteg terüle
tén, fölolvadt benne. Az igazi dias- 
porát a kereszténység második szá
zadától számítjuk, amikor Bar 
Kochba függetlenségi harcának el
bukása után Izrael, ekkor már a 
zsidóság, Kelet felé az iránti biro
dalomban, Nyugat felé a római im- 
perium országaiban szóródik el.

De beszélhetünk egy újabb, 
ugyancsak jelentős diasporáról, 
amely a XV. század végén indul 
meg, amikor a zsidóságot kiűzik a 
pyreneusi félszigetről, előbb Spa
nyolországból, csakhamar Portugá
liából is.

A hontalanná vált százezrek le
olvadtak ezrekre s menedéket talál
nak Törökországban, Itáliában, Hol 
landiában, Hollandián keresztül Ma 
nassé-ben Izrael odaadó közbenjárá
sára Cromwell puritán Angliájá
ban is.

A zsidó egyénekkel szétszóródik 
a zsidó tudomány, a zsidó szellem. 
A török birodalomban Don József 
Nászi, Naxos hercege, képviseli a 
zsidó államférfim képességet. Jó
zsef Káro. a Sulehan Arueh szer
zője, a zsidó tudományt. Az Itáliába 
menekültek közt államférfim jelen
tősége által is, tudományos érdemei 
címén is első, legelső Izsák Abra
vanel.

Izsák Abravanel családja 
és élete

Uriel Acosta a maga sorsát ön
életrajzi művének címében úgy je
löli: Exemplar humanae vitae, em
beri élet példája, így jelölhetnék 
Izsák Abravanel zaklatott hányt- 
vetett, nagyszabásií életét.

Családját mondái hagyomány, 
melyet Izsák Abravanel őrzött meg 
számunkra. Dávid királyra vezeti 
vissza. Fiai és származottai az 
olasz zsidók történetében, sőt az 
olasz renaissanceban tesznek szá
mot. Késő unokája Manasse ben Iz
raelnek lett a felesége.

Az Abravanel család Spanyolor

szágban vert gyökeret. Egy század
dal a végleges katasztrófa, az 1492. 
iki kiűzetés előtt, 1391-ben gyilkos 
üldözés folyt a spanyol zsidók ellen. 
Izsák Abravanel nagyatyja, mint 
marannosz egyidőre a keresztény
séget vallotta. Fia Portugáliába 
menekült. Itt, Lissabonban szüleit 
1437-ben nagy rab ivatott fia, a mi 
Izsák Abravanelünk.

A legelőkelőbb zsidó és nemzsidó 
körökben otthonos. V. Alfonz portu
gál király megteszi őt kincstárno
kává. Mélyen beletekint az állami, 
kivált a közgazdasági életbe. Ennek 
majd Velencében is még hasznát 
látja. Barátokat szerez a legmaga
sabb körökben. Egyik ilyen barát
sága végzetessé válik: az, mely Fer- 
nando de Braganza herceghez fűzte. 
II. Joao portugál király a braganzi 
herceget, mint felségárulót kivégez
teti s annak meghitt barátját, Izsák 
Abravanelt maga elé idézi. Abrava
nel. vagyonának feláldozásával Spa
nyolországba menekül 1483-ban. Már 
a következő évben Kastiliai Ferdi- 
nánd megteszi kincstárnokának. 
Ebben a méltóságában éri őt az 
edictum, mely a zsidókat Spanyol
országból kiűzi. Abravanel maga 
talán maradhatott volna, — de ami
kor tekintélyének latbavetésével 
sem bírja elhárítani a végzetet a 
testvéreitől, megosztja a sorsukat.

Nápolyban talál menedéket. Ná
polyi Ferdinánd kegye csakhamar 
magas állásba juttatja. Ezt meg
tartja II. Alfonzo alatt is. Ennek 
halála után Korfuba vonul vissza. 
Majd visszatér Itáliába s megtelep
szik Apuliában, Monopoli városá
ban.

1503-ban Velencébe költözik. Itt 
tudományos munkálkodása köze
pette is módot talál arra, hogy ál
lamügyekben serénykedjék. Ebben 
az időben Vasco de Gama és Cabral 
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merész, nagyszabású vállalkozása 
Portugáliának megnyitja India 
nagy területeit. Portugália a borsot, 
fahéjat, szegfűszeget, gyömbért és 
egyéb fűszert eddig hallatlan olcsó 
áron veti a világpiacra. Velence 
világkereskedelme megrendül. Ab
ravanel a velencei signoria elé gya
korlati tervet terjeszt, hogy Portu
gáliával kereskedelmi szerződést 
kössön. A signoria kitüntető hálá
val fogadja Abravanel javaslatát.

Életét Abravanel Padovában fe
jezte be.

Ifesák Abravanel jelentősége
Önmagában Abravanel életének 

folyása, hullámzása is már törté
nelmi példa arra, hogy a legkegyet
lenebb zsidóüldözések korában a 
zsidóüldöző országokban zsidó em
ber magas államférfiúi rangra 
emelkedhetik. A zsidó-arab fénykor 
hajnalán ott áll Chaszdai ben Izsák 
ibn Sáprut, Sámuel Hannagid, Jó
zsef hannagid; a zsidók spanyolor
szági történetének alkonyán ott vá
lik ki Don Izsák Abravanel, a zsidó 
szellem képviselője, a zsidóság szó
szólója. Hogy a végzetes történelmi 
erők ellen még ő is tehetetlennek 
bizonyul, az tragikus nagysággá 
emeli.

De Abravanel nemcsak államfér
fiú. sorra Portugáliában, Spanyol
országban, Nápolyban, Velencében, 
— hanem amellett folyvást lanka
datlan munkása a zsidó tudomány
nak. Állam férfiúi tapasztalatait is 
a Szentírás-magyarázat hasznára 
fordítja s ezért vonzódik a törté
nelmi könyvekhez. De magyarázza 
a tórát és a prófétai könyveket is s 
messiásváró reménnyel Dániel 
könyvét. Mint tudós lezárja a zsidó
spanyol fénykor Szentírás-magya- 
rázó és bölcseleti alkotásait. Nem 
alkot önálló filozófiai művet, de ma 
gyarázza Maimúni főművét, az Út
mutatót. Némikép emlékeztet Ábra
hám ibn Ezrára, aki világjáró út
jain Itáliába, Franciaországba, 
Angliába vitte el a zsidó-arab nyelv
tudomány és exegesis eredményeit.

Azonban míg a nagy elődök 
Chajjúds és Abulvalid óta az arab 
tudományon nevelkedtek, Abrava-
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nel, ámbár a mélyen vallásos Ghaz- 
zalinak is hatása alatt áll. a keresz
ténység nagyjaitól tanult. József 
dél Medigo vitatja, hogy Abravanel 
sokat vett át Basilius Magnus, 
Szent Ágoston. Aquinoi Tamástól. 
Sőt mindmáig ismétlik Mózes Al- 
mosnino állítását, hogy Abravanel 
lefordította Aquinoi Tamásnak egy 
értekezését: Quaestio de spirituali- 
bus creaturis. Ezt Steinsehneider 
(Hebr. Überstzungen 486) megcá
folta. De kétségtelen, hogy Abrava
nel figyelme az európai és a ke
resztény irodalomra is kiterjedt. 
Úgy látszik, az Egyházat maga
sabbra tartotta, mint az iszlámot: 
Maajné hajjesua e. művében úgy 
látja, hogy a Szentföldért folyó 
végső küzdelemben a kereszténység 
kerekedik fölül.

A spanyol zsidóságot a hűség 
jellemzi. Ennek a hűségnek egy bá
mulatos példáját jegyezte fel Ya- 
huda volt madridi egyetemi tanár. 
Ö viszont dr. Hausertől hallotta, a 
magyar származású orvostól, aki 
Madridban telepedett le. Itt előkelő 
köröknek lett az orvosa többek közt 
Mendoza pénzügyminiszternek. 
Mendoza közeledni érezvén halálát, 
arra kérte dr. Hausert, vegye őri
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOCSOQCXXXXJCCO

„Azé legyen a föld,
aki megmunkálja"

„Hzé legyen a föld, aki meg 
munkálja” ez a földreformtörvény 
alapja és gerince, amelyre az 
egész törvényt hibáival együtt fel
építették, Erre való hivatkozás
sal ütötték el, nem egészen az 
Igazságnak megfelelően, sok hit- 
sorsosunkat egész életük munkáid
nak jogos gyümölcsétől.

A törvénynek ezen pontjára 
való hivatkozással kérjük és min
den rendelkezésünkre álló tisztes
séges eszközzel szorgalmazzuk is 
az illetékes tényezőknél, hogy a 
sok, sok protekció áldozatainak 
helyet szorítva ezek, saját fizikai 
munkájukkal családjuk részére 
kenyeret kereshessenek.

Az országos arányszámnak meg
felelően több mint százezer hit 
sorsosunknak kellene földművelés
sel foglalkoznia és ezeknek alig 
5—6 százaléka van itt elhelyezve.

Természetesen nem elegendő a 
napszámos, robotos munka, hanem 
meg kell tanítani liitsorsosainkat 
a földnek és mellékágazatainak 
okszerű kezelésére is. Nem gondo
lok tudósok termelésére, de egy 

zetbe családjuknak egy régi erek
lyéjét. amelyet az ő nagyatyja még 
gyakorlatilag használt. S evvel át
adott neki egy pár tefillint. Ez a te- 
fillin tehát a XV. század óta atyáról 
fiúra szállott a marannosz Mendoza 
családban a XIX. századig.

S miként a marannoszok a zsidó
ságon. oly hűségesen csiingenek a 
szefárd zsidók annak a hazának, 
mely őket elűzte, múltján, nyelvén. 
Amíg lehetett, csüngtek magán a 
hazán. Amikor a kiűzetés fenyegeti 
őket. Abravanel úgy beszéli, ő maga 
fölajánlja a spanyol zsidóság egész 
vagyonát, csakhogy hazájukat meg
tarthassák. Amikor pedig testvé
reinek ezreivel mégis kénytelen el
hagyni a mostohává lett édes hazát, 
magával viszi a spanyol zsidóság 
évszázados legszebb hagyományait, 
tudományban, vallásban. Ö zárja le 
méltón a dicső spanyol-zsidó kor
szakot.

(Jól esik ehelyütt az elismerés 
meleg szavával megemlékeznünk 
egy törekvő ifjúnak. Komlós Ottó
nak becsületes kutatás alapján ké
szült. imént megjelent tanulmá
nyáról. Címe: Don Izsák Abravanel 
működése és korához való viszonya. 
Budapest 1937.) 

évi oktatás alatt — amelyből a 
nyári hónapokat fizikai munká
val töltenék — mindent elsajátít
hatnak, ami a racionális gazdálko
dáshoz szükséges.

Más kérdés, hogy tudásukat itt
hon vagy messze távolban érté
kesítik-e. nem különben az is, 
hogy vallási ügyekben mely ár
nyalathoz tartoznak, a fő, hogy 
összes hifsorsosaink javára csele
kedjünk.

Ezen eszmék harcosa volt a 
megboldogult Kecskeméti Vilmos,
— hiszen tőle eredt ..Az ifjúság 
problémája" című cikksorozat is
— tegyünk meg legalább annyit

Pensione Rístorante

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

az ő emlékére, hogy mindazok, kik 
az ö időelőtti elhúnytát gyászol
juk, jöjjünk össze és beszéljük 
meg. miként lehetne ezen eszmé
ket megvalósítani.

FIIIED IGNÁC

Baracs Károly emléke
Elhunyténak nyolcadik évfordulójára
Az évek múlnak, az élet megy 

tovább, de az igazán nagy ember 
emlékét a feledés moha nem ké
pes megtámadni.

Nyolc esztendeje, hogy körünk
ből Baracs Károly a legdicsőbb, 
halhatatlanság útján eltávozott. 
Sokszor hiányzik és képtelenek 
vagyunk az Ö helyét méltóképen 
pótolni.

Nem áldozott hangosan a szok
ványos vallási oltárokon, nem mu
togatta a világnak, hogy a tör
vény formaságait híven betartja 
és mégis úgy áll előttünk — ma 
inkább, mint életében — mint egy 
nagy szent, az örökemlékezetű 
Lőw-ök méltó utódja.

TIa nevét a gyülekezetben kiejt
jük, meleg áhítat járja át szívein
ket. Ügy éreezük, hogy lelke ve
lünk van és irányítja cselekede
teinket. Láthatatlan vezérünk ö 
és példaképünk.

Vájjon ki ér föl Hozzá finom
ságban, műveltségben, jóságban, 
kötelességtudásban, zsidó önérzet
ben és tökéletes magyar hazafias
ságban? Minél jobban távolodik 
tőlünk időben, annál tisztább és 
erősebb lesz a kötelék, mely őt, 
mint a vezérségre leghivatottab- 
bat hozzánk fűzte.

Szeplőtleniil adjuk át nevét és 
emlékét utódainknak féltett és 
örökké megőrzendő örökség gya
nánt. Mindig Ö lesz a mi budai 
..elnökünk”, soha el nem halvá
nyuló büszkeségünk, aki a mi má
sik szentünkkel, az újlaki kis 
templom feledhetetlen nagy pap
jával együtt olyan szellemet te
remtett közöttünk, melyből csak 
áldás fakadhat a budai közösségre 
és a magyar zsidóságra örök idő
kig. Legyen érte áldott az emlé
kük és édes a síri nyugalmuk!

Dr. Herényi Sándor

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
lőwy-nél Budán

II.. Fő-u. 79. Tel • 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybu'z indulási állomá
sától 2 percnyire.
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Hozzászólás az V. és VIII. kerületi 
tesnplomkörzeti választásokhoz 
Irta: HÁMOS GYULA

A hitközségi képviselőtestületi
választás 1936. március 1-én za; 
lőtt le. Az V. és VIII. kér. temp 
lomkörzeti választásokat tehát eg> 
évvel későbben, 1937. március 30 
án tartotta az V. kér. Csák.v-utca 
templomkörzet,másnap pedig mái 
idus 31-én a Vili, kér., Nagyfu 
varos-utcai templomkörzet. A ké 
választásról az alábbiakban szá 
mólunk be.

Az V. kér. templomkörzet vá
lasztmányi ülésének tárgysoroza
tán a. községi elöljáróság megvá
lasztása és a bizottságok megala
kítása szerepelt. Az ülésen részt 
vettek, mint a központ kiküldöttei 
dr. Dési Géza és Eppler Sándor 
főtitkár. A választmányi ülést 
Romját Ernő körzeti elnök meg
nyitó beszéde vezette be. aki a 
megjelent kb. 40 választmányi tag 
üdvözlése után, Eppler főtitkár
hoz intézett beszédében megkö
szönte a körzet iránt mindenkor 
tanúsított jóindulatát. A kérelme 
úgy aposztrofálta őt. mint akitől 
függ, hogy az elöljáróság a kör
zetet törekvéseiben továbbra is jó
indulatúan támogassa. Az elnöki 
megnyitó szokatlan hangja, a vá
lasztmány tagjaiban ellenérzést 
váltott ki és az ülés után többen 
is megjegyezték, hogy a főtitkár
ral szemben használt hang helyte
len, mert a főtitkár szerepe nem 
határozathozó és rendelkező, ha
nem, mint a hitközség első alkal
mazottjának. csupán végrehajtó 
szerepe van. Az elnök megnyitója 
után a tisztújílás; a tett javaslatot. 
Ezzel kapcsolatban Markovits vá
lasztmányi tag jelentkezett szó
lásra. aki tiltakozását fejezte ki a 
választás megejtésén. k módja el
len. A választmányt befejezett 
tények elé állítják, azzal, hogy 
kész névsort terjesztenek elő s így 
a szabályzat szerinti választás he
lyett a tisztségek egyszerű kine
vezés útján kerülnek betöltésre. 
Az elnök válaszában kijelentette, 
hogy a megválasztandók névso
rát a kijelölő bizottság állította 
össze s ő ennek javaslatát ter
jeszti a választmány elé. Ezek- 
után felolvasta a jelöltek névso
rát. s miután ellenvetés nem volt 
a jelölteket megválasztottaknak

Az újonnan megválaszott tisz
tikar kiválasztásánál az az észre
vehető tendencia mutatkozott, 
hogy „megbízható” elemek kerül
jenek be, de nem vették figye
lembe a döntő személyi körülmé
nyeket, mint pl.: vallásos érzés, 
templomlátogatás, a vallás meg
tartása ... Bántó hatást váltott ki. 
az is. hogy a hadviselt és fronton 
küzdött réteg egyáltalában nem 
jutott képviselethez.

A központ részéről elkövetett 
mulasztást pótolunk, mikor a fenti 
tudósítást közöljük. Nem sikkad
hat el ez a választás a nyilvános
ság elől, azért sem, mert a más
nap megtartott Nagyfuvaros-utcai 
templomkörzeti választásról a fe
lekezeti sajtó egyforrásból eredő 
hasábos tudósításban számolt be.

A VIII. kér., Nagyfuvaros-utcai 
templomkörzet elöljárósága vá
lasztmányi gyűlésén, melyen kb. 
40 választmányi tag volt jelen, — 
a központ részéről megjelentek 
Stern Samu elnök, Eppler Sándor 
főtitkár és Csergő Hugó főjegyző.

Szegő Sándor, az újonnan kine
vezett körzeti elnök rövid meg
nyitó beszédében megköszönte a 
belé helyezett bizalmat s átadta a 
szót Stern Samu hitközségi elnök
nek, aki beterjesztette a vezető
ségi és elöljárósági tagságra a ki
jelölő bizottság által ajánlottak 
névsorát. Stern Samu valósággal 
magához ragadta az ülés vezeté
sét s a szólásra jelentkezők mel
lőzésével. szavazást rendelt el. 
Csak erélyes protestálásra adta 
meg a szót. dr. Jesák Ede főorvos
nak. aki a felolvasott listát nem 
fogadta el. Indokolatlannak tartja, 
hogy az évtizedek óta önzetlenül 
és áldozatkészséggel dolgozó, val
lásos életmódot folytató és a kör
zet területén lakó tekintélyes sze
mélyek elejtése azok érdekében 
történt, kik vagy soha a körzet 
területén nem laktak (pl. Szegő 
Sándor körzeti elnök), vagy már 
évek óta nem laknak a körzet te
rületén (pl. Braun Vilmos alelnök, 
Wertheimer Lajos elöljáró). ,Rifo 
q ásott a és szabálytalannak minő
sítette az eddigi ügyvitelt, melyet 
egy háromtagú direktórium inté
zett. Ilyen intézményt sem az

alaiwzabályok, sem a körzeti sza
bályzat nem ismernek. Ezzel a 
választmány ellenőrző tevékeny
sége bénult meg. Ugyancsak sza
bálytalannak tartja azt a körül
ményt is, hogy választmányi 
ülést mindezideig nem tartottak, 
annak ellenére ,hogy az a nemrég 
megalkotott körzeti szabályzat 
szerint a választó közgyűléstől 
számított 30 napon belül megtar
tandó. Dr. Izsák főorvos beszé
dét nagy helyeslés fogadta. Pr. 
Rlegler Tibor választmányi tag 
szintén nem helyeselte, hogy olyan 
személyeket jelöltek, kik részben 
Ismeretlenek, részben pedig nem 
alkalmasak arra, hogy a Stern 
Samu elnök által hirdetett pro
gramúi megvalósításához a hívek 
csatlakozását megnyerjék. Eddigi 
szereplésük hatása már elég bizo
nyítékot nyert a körzet széthúzá
sában, békéjének feldúlásában s 
i n tézményeinek visszafejlődésé
ben. Végül ellenlistát nyújtott be 
s titkos szavazás elrendelését 
kérte, hogy a jelenlevő hitközségi 
tisztviselők s választmányi tagok 
szabad akaratnyilvánításukban 
feszélyezve ne érezzék magukat. 
Stern Samu válaszolt a felszólalá
sokra s leszögezte, hogy azért nem 
tartatott egy évig választmányi 
ülést, mert az elöljáróság így ren
delkezett. A direktóriumi rend
szerért ugyancsak vállalja a fe
lelősséget. A más körzetbeliek je
lölésére vonatkozólag kijelentette, 
hogy ha az illető néhány utcával 
távolabb lakik, az nem lehet aka
dálya, a körzetben való szereplé
sének. A jelölt személyes gestiói- 
ért személyesen vállal garanciát. 
A titkos szavazás javaslatát 'el
veti. Szerinte az elnökkel szemű
ben sem nyíltan, sem titkosan 
úgy’ Sincs különvélemény. Akik
nek a dolgok nem tetszenek, vo
nuljanak vissza. A körzetben már 
évek óta nincs nyugalom — ek
kor élénk közbeszólás hangzott el, 
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hogy 60 évig rend volt, csak most 
nincs! — ő, már mint Steril Samu, 
rendet fog csinálni. Zajos jelene
tek között rendelte el újra a sza
vazást, mely elfogadta a hivata
los listát. Megválasztották ezután 
a bizottságokat és a templomépítő 
bizottságot, melynek elnöke Vér
tes Emil lett.

Dr. Scheiber Lajos körzeti rabbi 
emelkedett szavakban köszönte 
meg 70. születésnapja alkalmából 
való ünnepeltetését, majd megál
dotta az új vezetőséget.

Nekünk kevés hozzáfűznivalónk hét.
OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOCOOCXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOO

Palesztinában
még mindig kritikus a helyzet. Nem 
múlik el olyan nap. amikor új és 
új arab terrorcselekmények ne ej
tenék rémületbe a lakosságot. így a 
múlt héten a Jarkon folyam mel
letti Jarkona telepítvényeu arab 
terroristák dum-dum golyója ha
lálra sebezte a 38 éves Mali Engel- 
hardt asszonyt, aki Németországból 
vándorolt ki Erecbe. A szerencsét
len fiatal asszony férjet és két apró 
gyermeket hagyott hátra. Néhány 
nappal később Haifában Basta 
rendőrbiztost sebezték halálra re
volvergolyókkal arab terroristák, 
mikor a rendőrállomásról lakása 
felé tartott. A kiséretében levő arab 
rendőr szintén oly súlyosan sebe
sült meg, hogy sérüléseibe a városi 
kórházban, ahová beszállították, be
lehalt. A rendőrség a kettős gyil
kosság után haladéktalanul körül
zárta az arab negyedet, de a tette
seknek eddig semmi nyomuk.

Nagy izgalomban 
tartja még mindig Palesztina zsidó 
lakosságát Jákob Zicanger mérnök 
megyilkolása. Amerikai lapjelenté
sek szerint a gyilkosság egy kém
szervezet müve; Zwangernak azért 
kellett meghalnia, mert túlsókat tu
dott a Palesztinába irányuló fegy
vercsempészet érdekeltjeiről és mód
jairól. Scheinzwit, aki állítólag 
zsidó és akinek pincéjében a meg
gyilkolt mérnök holttestét megtalál
ták, letartóztatásának első percétől 
kezdve konokul tagad, holott a vele 
együtt letartóztatott Abdul Khader 
nevű arab szemébe mondta, hogy az 
ő felbujtására követte el a gyilkos
ságot. Scheinzwit előéletének vizs
gálatánál a rendőrség megállapí

van e két körzeti választáshoz. 
Mint már oly sokszor, most is
mét megállapíthatjuk, hogy a hit
község vezetősége a hitközségi 
alapszabályokat és körzeti sza
bályzatokat úgy változtatja és 
akként tartja be, ahogy azt sa
ját érdekei kívánják. Fel kell 
nyitnunk a közvélemény szemét, 
lássa meg, hogy a Síp-utcából ki
induló hatalmi törekvések még 
sajátalkotta szabályzataiktól sem 
engedik magukat korlátoztál n i. 
Céljuk, hogy a jelenlegi rendszer 
stabilizáltassék, ameddig csak le- 

totta. hogy korábban Sir Basil Zu- 
haroff képviselője volt Brazíliában. 
A gyilkosság ügyében eddig kétszáz 
személyt hallgattak ki.

A királyi vizsgálóbizottság 
jelentése még mindig késik. Angol 
parlamenti köröket élénken foglal
koztatja a kérdés: módot adnak-e 
majd a parlamentnek arra, hogy a 
jelentés tekintetében állást foglal 
jón. mielőtt a kormány intézkedé
seit megteszi. Hiába tették szóvá 
ezt a kérdést az alsóház ülésén 
Geoffrev Mander és Morgan képvi
selők: úgy Baldwin miniszterelnök, 
mint Ormsby-Gore gyarmatügyi mi
niszter kitértek a válaszadás elől.

A legkalandosabb híreknek 
ad tápot a jelentés tartalma és nyil
vánosságra hozatalának időpontja 
tekintetében fennálló bizonytalan
ság. Ellenőrizhetetlen forrásból 
származó jeruzsálemi ujságközlések 
szerint a bizottság Palesztinának 
kantonokra való felosztására fog 
javaslatot tenni. Ennek a megol
dási módnak állítólag maga a fő
biztos Sir Arthur Wauchope egyik 
legbefolyásosabb ellenzője, aki ezen 
véleményét közölte is a Jewish 
Agency végrehajtóbizottságának el
nökével. Dávid Ben Gurionnal. A 
..Haboker” héber napilap londoni 
jelentése szerint a Palesztinái kér
dés megoldására vonatkozó tárgya
lásokban nemcsak a gyarmatügyi 
minisztérium vezető személyiségei 
vesznek részt, hanem a külügy- és 
honvédelmi minisztériumok képvi
selői is. Lord Pcel, a vizsgálóbizott
ság elnöke, többízben tanácskozott 
behatóan Anthony Edén külügymi
niszterrel és lord Hálifax helyettes 
külügyminiszterrel, Sir Horace 

Rumbold, a bizottság elnökhelyet
tese Duff Cooper hadügyminisz
terrel és Thomes Inskip miniszter
rel folytatott ismételten megbeszé
lést. A „Haboker” úgy tudja, hogy 
az a terv, mely Palesztinát két ál
lamra osztaná, melyek közül az 
egyik, mint zsidó domínium az an
gol birodalomhoz tartozna, már nem 
aktuális; ezzel szemben a fentemlí- 
tett megbeszélések során felmerült 
Palesztinának három kantonra, 
zsidó, arab és semleges kantonra 
történő felosztásának terve. További 
tervek lennének: a zsidó bevándor
lás és földvásárlás korlátozása öt év 
tartamára, megállapodás Palesztina 
kormánya és Transjordánia között, 
melynek megfelelően a zsidóknak 
lehetővé tennék, hogy Transjordánia 
bizonyos területein kolóniákat léte
síthessenek, azzal a feltétellel, hogy 
jelentős tőkékkel segítik elő Trans
jordánia fejlődését.

Úgy az arab, mint a zsidó 
sajtó, természetesen élesen tiltakoz
nak a felosztási tervek ellen. Az 
arab „Palesztin” szerint ezek a ter
vek csak kísérleti ballonok, melyek 
segítségével a vizsgálóbizottság a 
hangulatot akarja kitapogatni. Az 
arab „Falesztin” szerint ezek a ter- 
godni az ilyen manőverekbe. Az 
„Islamia” utal arra, hogy a kanto- 
nizálás beleütközik a népszövetségi 
alapokmány 22. szakaszába.. A zsidó 
lapok szintén egyöntetűen a terv 
ellen foglalnak állást. Ellene van a 
terv megvalósulásának a Misrachi- 
szervezet is, mely a Zsidó Távirati 
Ügynökségnek adott nyilatkozatá
ban leszögezi, hogy a megosztás el
lentétben áll a mandátummal. Amint 
nem nyugodtunk bele soha — mond
ja a nyilatkozat — Transjordániá- 
nak Palesztinától való természet
ellenes elválasztásába, úgy nem fo
gunk soha lemondani Eree Izrael 
történelmi földjének egyetlen rögé
ről sem. Ugyanilyen szellemben nyi
latkozott az Általános Cionista Szer
vezet Palesztinái központi bizottsága 
is, mely a tervben a legsúlyosabb 
támadást látja a zsidóság történelmi 
jogai ellen.

A német zsidóság 
helyzetéről napról-napra a legszigo
rúbb hírek érkeznek. Freudenstadt 
körzetben egyetlen szálloda, pensio, 
vagy vendéglő sem ad hajlékot zsidó 
vendégnek. A kerület 28 állati köl- 
csön-intézete elhatározta, hogy zsi
dók által vásárolt állatokra nem ad 
kölcsönt. Ennek az intézkedésnek kö
vetkeztében a kerület zsidó állatke
reskedői teljesen kikapcsolta az üz- 
az üzleti életből.
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Hát meddig még?
— Beszélgetés —

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

— Mi újság, kedves tanár úr? 
Régen nem beszélgettünk már 
kile-dolgokról.

— Hát vannak még ilyenek? 
Azt hittem, minden el van már 
intézve és minden a legnagyobb 
rendben van.

— No, nem egészen! Hiszen sok 
olyan dolog van, amit el sem le
het intézni! Itt van mindjárt pl. 
az állástalanul és kenyérkereset 
nélkül vergődő zsidó ifjúság pro
blémája. Hát tudunk mi ezen se
gíteni? Maga bizonyára azt 
mondja majd, hogy rakjuk őket 
saját vállalatainknál állásba. 
Igen ám, de ez nem olyan egy
szerű! Ezeknek az állásoknak a 
betöltésével mi csak annyiban 
rendelkezünk, hogy kinevezhet
jük ezekre a helyekre az ADOB- 
mozgalom által kijelölt állástala
nokat. Hogy ezek között a kije
löltek között esetleg olyan hátul 
következnek csak a zsidók, hogy 
belátható időn belül alig kerül 
sor rájuk, ezen mi változtatni nem 
tudunk, még akkor sem. ha egyéb
ként a vállalatok legfőbb irányí
tói, sőt tulajdonosai is zsidók.

— Hát ez bizony elég szomorú! 
Annál szomorúbb, mert felekeze
tűnk hivatalos vezetői folyton 
csak azt hangoztatják, hogy leg
főbb gondjuk a zsidó ifjúság ke
nyérhez juttatása és minden tö
rekvésünk arra irányul, hogy a 
fiatalságnak ezt a kegyetlen nagy 
problémáját valahogyan megold
ják. Ügy tudom, meg is indult az 
ifjúság megszervezése. Rengeteg 
kartoték fogyott el. Körzetenkint 
összeírták a fiatalságot és szorgal
masan küldik nekik a meghívókat 
mindenféle tanulságos és szóra
koztató előadásokra, ú. n. kultúr- 
délutánokra és estékre. Csak egyet 
nem látok tisztán, hogyan lesz 
ezekből az előadott humoreszkek
ből. novellákból, versekből és jazz- 
számokból kenyér? Nem mondom, 
hogy ezek a dolgok egyáltalában 
nem kellemesek. Sőt. úgy látom, 
egészen jól clszórakoznak rajtuk 
azok az ifjaink, akiknek vagy van 
már valamiféle állásuk vagy a 
szüleik hárítják el fejük felöl az 
állástalansá.g gondjait. De a töb
biek?! A sokkal többet tevő töl: 

biek?! Azoknak éhség gyötörte ar
cáról lerí a zsidó vezetők felé irá
nyított kérdés: Mit ígértetek ne
künk? Mit várhatunk tőletek? És 
mi, is megkérdjük a vezérektől: 
Fennen lobogtattátok zászlótokat! 
Nem tudtatok ugyan többséget to
borozni köréje, de a sokkal többen 
levő többiek tisztességgel félre
álltak, hogy megmutathassátok, 
mit tudtok. Hát mit tudtok csi
nálni? Mutassátok meg, hány 
zsidó ifjúnak .mentettétek meg a 
jövőjét? Vagy akárcsak a jele 
nét is?

— Értse meg, kedves tanár úr, 
magunk is beismerjük, hogy e té
ren nem sok történt, de be kell 
látnia, hogy nem rajtunk múlt! 
Kíváncsi vagyok, más mit tudott 
volna tenni?

— Megkérdezték? Még csak al
kalmat sem adtak, arra, hogy a 
kédést mindazok, akik esetleg tud
tak és akarnak hozzászólni, meg
vitassák. Ehelyett nagyhangú ki
jelentések hangzottak :1 arról, 
hogy mi mindent fognak a fele 
kezet mai hivatalos vezetői tenni. 
Egy év múlt el, amióta „egy
hangú” választással a vezetést 
kézbe vették. Azóta semmit sem 
tudtak csinálni! Most aztán jön
nek a nyái hónapok, utánuk pe
dig az őszi nagy ünnepek. Ez az 
idő a pihenés ideje szokott lenni. 
Tehát egy félévig megint nem 
várható, hogy történjék valami. 
De mi akadálya van annak, hogy 
ez alatt az idő alatt a zsidóság 
szellemi és gazdasági vezetői nem
csak a hivatalosakat, összehívják 
a kérdés megbeszélésére?!

— Mit vár tőle?
— Látja, direktor úr, ez a ma

guk hibája! Olyan elkapatottak, 
hogy azt hiszik, csak maguk tud
nak mindent jól, sőt a legjobban! 
Hogy mit várok tőle?! Ha mást 
nem hát legalább azt, hogy nyil
vánvalóvá lesz a mai vezetők te
hetetlensége és tehetségtolensége. 
És szét fog oszlani a legenda, nem 
fogják többé elhitetni tudni, hogy 
csak ez a vezetőség teheti bol
doggá a magyar zsidóságot, mert 
egyedül ez rendelkezik alul a tö
megek és fölül a kormány bizal
mával. Ki fog tűnni, hogy sem 

az egyikkel, sem a másikkal! Na
gyon sokat tudjuk ugyanis már 
régen ezt a titkot, a tömegek bi
zalmatlanságát már a választá
sok óta, a felsőbbségéröl pedig 
meggyőződhettünk legutóbb is.

— Miből?
— Hát két: dologból is, hogy 

többet ne említsék"! Az egyik ép
pen a zsid óifjúság kérdése. En
nek a vezetőségnek semmi sem 
sikerült a kormánynál kieszkö
zölnie a zsidó ifjúság problémá
jának enyhítésére: Nem szólok a 
numerus elaustlsról, a zsidó-men
tes A DOB-listáról, amelyek válto
zatlan merevséggel tartják fenn 
kirekesztő jellegüket és tendenciá
jukat, még csak azt se mtudták 
elérni, hogy a kormányhatóságok 
legalább aziránt érdeklődnének, 
hát mi is lesz a zsidó ifjúsággal, 
mit is akarunk velük csinálni?! 
Felelösségtudatos férfiak már ré
gen azt mondták volna: ebből a 
vezetőszerepből pedig nem kérünk! 
De még inkább monták volna ezt 
a másik bizalmatlansági bizonyí 
ték miatt.

— Melyik az?
— A statútumok ügye. Hát ez 

aztán furcsa eset! Összeülnek or
szágos tanácskozásra, csinálnak 
parlamentesdit, csinálnak felter
jesztéseket. tesznek nagy kijelen
téseket aról. hogy most, amikor a 
zsidóság viharedzett hajója újra 
a gyűlölet tengerén hányódik, ak
kor ők megteremtik az egyetlen 
biztos alapot a zsidóság egységét 
és önkormányzatát, mert csak az 
mentheti már meg a magyar zsi
dóságot, az erők széthullásától, az 
elsatnyulástól, ha egy emberként 
odaáll a statútumok mellé. Persze, 
a mindenféle választási praktikák
kal „jól” összeállított kongresz- 
szus engedelmesen szuperált, a 
sajtó, az áldott felekezeti sajtó 
meg harsonázott. Egy. csak egyet
lenegy felekezeti lap akadt a 
..Zsidó Élet”, amelyben volt bá
torság megmondani, hogy a statú
tumok módosítása nem a magyar 
zsidóság egyetemének érdekét szol
gálja. hanem egy hatalmát féltő 
kis töredéknek a totalitásért he- 
viilő diktátori szerepvívőknek a 
központi kassza rajongóinak, a 
hatalom és elnökség halmozóknak 
az érdekeit. A támadásra felfi
gyeltek. de brüszkül csak annyit 
jelentettek ki: ..A statútumokkal 
pedig állunk vagy bukunk!” És 
megindult az udvarlás a kormánv 
kegyeiért. Két kemény esztendő 
minden furfangos udvarlása azon- 
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bán hiábavalónak bizonyult. A 
kormány a statútumokat — amint 
bizonyára már Ön is tudja — nem 
hagyta jóra.’ Hát ez azután más
nak, mint a kormányhatalom ré
széről bizalmatlansági bizonyíték
nak még akkor sem lehet felfogni, 
ha egyébként a kormányhatalom 
más vonatkozásokban legmélyebb 
napsugaraival aranyozza be a Síp
utca tájékát.

— Hát ha ez így van, akkor ez 
bizony pech! De azért én nem 
esem kétségbe. A mi elnökünk 
majd kitalál valamit és eligazítja 
majd ezt is.

— Itt ment lehet valamit kita
lálni és nem lehet eligazítani. Két 
évig folyton azt hirdetni hétről- 
hétre. ország-világ előtt, hogy a 
statútumok ügye jól áll, rövide
sen, holnap, holnapután, jövöhéten

— Quousque tandem?!...
SPECTATOR 
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A szidta margójára

Acháré — Ködósitn
Irta : Dr Rubinstein Mátyás 

szekszárdi főrabbi

„Ló szikóm völó szitor esz boné 
áinechó vöohávtó löreáchó kamóchó 
ani hásém — Ne állj bosszút s ne 
tarts haragot néped fiaival szem
ben, hanem szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat, én vagyok az 
Örökkévaló”.

Kétségtelen egyike a Tóra leg
szebb tanításainak ez az ige: „Sze
resd felebarátodat, mint tenmaga
dat.” Tükrözi ez az ige Izrael lel
kűidét, amely mindenkor szeretet
tel teljes volt, befelé s kifelé. De 
nincs is ige, amelyet kívülről annyi 
ostrom ért volna, mint ez az ige. 
Különösen német részről vetették 
szemére Izraelnek, hogy a szerétéi
ről szóló tana korlátolt, hogy a 
„reáchó — felebarátodat” nem jelent 
általában embert, hanem, hogy ép
pen egy német kifejezéssel éljünk, 
csak fajtestvért. Mintha a talmud- 
mesterek már megsejtették volna, 
hogy ez az ige ilyen támadásnak 
lesz kitéve, eleve igyekeztek meg
cáfolni azt.

A Talmud jerusalmiban olvassuk: 
„Zeh széfer tóldosz ódom — szól a 
Genezisnek egy igéje — Ez az 
Ádám nemzetségének könyve”. 
Rabbi Akiba mondja: „Szeressed 
felebarátodat, mint tenmagadat” — 
ez a Tóra főtana. Ben Ázáj mondja: 
Ez az ige: ..Ez Ádám nemzetségé
nek könyve” még jelentősebb, még 
átfogóbb tan, mint amaz.

Aminek értelme az, hogy ebben 
az igében: „Vöóhávtó löréáchó ka- 

meglesz a kormány jóváhagyása... 
állunk vagy bukunk a statútu
mokkal... csak még egy kis tü
relem, már útban van a jóváha
gyás ... no. csak még egy icike- 
picike kis türelem... aztán zsupsz! 
— felébredtünk?!... Hát ezt a já
tékot nem lehet tovább csinálni! 
Akinek egy kis józansága vau a 
közéleti ..illik, nem illik” határai 
körül, az erre a többszörösen meg
nyilvánult, még pedig alulról és 
felülről többszörösen megnyilvá
nult bizalmatlanságra csak azt 
mondhatja: Adieu, nekem pedig 
elég volt!... Mert ha nem, akkor 
esetleg megtalálják kérdezni, még 
pedig lehet, hogy alulról is. de az 
is leltet, hogy felülről: 

mochó — Szeressed felebarátodat, 
mint tenmagadat” csakugyan azt 
lehet állítani, hogy „reáchó — fele
barátodat” hittestvért jelent, de itt 
Ádámról van szó: ..Ez Ádám nem
zetségének könyve”, a nemzetség 
A dámban egy — s az emberiség 
nemzetsége is Ádámban egy s az 
egész világon élő emberek testvérei 
egymásnak, tehát minden embert 
„reá”-nak kell tekinteni s minden 
embert szeretni kell.

Az általános emberszeretetet je
lenti a messiási tan is. amelynek ér
telmében az Örökkévaló tanának is
merete el fogja tölteni az egész em
beriséget. Ennek a tannak ismere
tében össze fognak forrni az embe
rek egymással, egymásban testvért 
fognak látni, egymásban testvért 
szeretni s beesülni.

Bizony, bizony, annál a szellem
nél fogva, amelyet őrizünk, ápolunk 
s képviselünk, jobb sorsra volnánk 
érdemesek. Ütnek, vernek elnyom
nak. megaláznak, gyaláznak ben 
Iliinket az egész világon.

De hogy is mondta a próféta: 
-A 1 tiröi tofáasz .Tákov möszé .Tisz- 
róél — Ne félj férgecske Jákob, 
maroknyi Izrael” Férgecske: Jákob, 
amelyen lehet taposni, de amelyet 
eltaposni nem lehet, mert örök igaz 
Ságoknak léteményese: az Örökké 
való Isten s az emberszeretet igaz 
ságának.

így mondta ezt egy másik pró 
féta: „Ló vöehájil völó vöchóách 
ki im böruehi ómár hásém cövóasz. 
— Nem hatalommal, nem erővel 
(győzni), hanem az én szellememmel 
azt mondja az Örökkévaló, a Sere
geknek Ura”. Ennek a szellemnek 
vagyunk mi az örökösei.

A statisztikus tévedett
A statisztikus megállapította 

Magva rországon a felekezetek há
zassági arányszámát, sőt megál
lapította azt is, hogy míg a ke
resztény felekezeteknél a háza
sulandók túlnyomó része az ifjú
ság ragyogó szakában keresi és 
találja meg élete párját, addig az 
izraelita hitfelekezethez tartozók 
leginkább érett korban lépnek ol
tár elé.

Utóbbi jelenségnek okát a. sta
tisztikus, aki úgy látszik nem 
zárta el füleit munkája közben 
hermetiee bizonyos nem a sta
tisztika, hanem inkább a politika 
körébe tartozó demagóg frázisok 
elől, abban véli megtalálni. hogy 
az izraelita felek-zetliez tartozók 
(óh, mily szívesen irt volna itt az 
izraelita felekezet helyett „zsidó 
fajt” a statisztikus!) lelki életében 
is túltengenék a racionális szem
pontok.

Most elkezdhetnénk vitatkozni a 
statisztikussal a gazdasági hely
zetről, mely a kereseti lehetősé 
gek megszerzése szempontjából 
jobban sújtja a zsidó fiatalságot 
a nem-zsidónál, felvethenénk a 
kérdést, hogy az ÁDOB és más el
helyezési akciók keretén belül ke
rültek-e zsidó ifjak, akár csak a 
sokat emlegetett „arányszámnak” 
megfelelően, elhelyezésre. Sok 
mindent felhozhatnánk még ebben 
vitában ellenérvül, de nem tesz- 
sziik. mert statisztikussal, csak 
statisztikai adatokkal szabad 
szembeszállni és ezek jelen pilla
natban nem állnak rendelkezé
sünkre. így a statisztikái adatok 
helyett egy újságszenzációt ho
zunk fel ellenérvül: dr. Barta 
László bankigazgató és felesége 
esetét.

Dr. Barta László zsidó bank
igazgató, mint a statisztikus is 
olvasta kedvenc lapjában — nyil
ván a statisztikus által is érin
tett racionális gondolkodásmód 
következtében érettebb férfikar
ban fiatal nőt vett feleségül. Pár
évi boldog házasság után a férj 
gyógyíthatatlanul megbetegedett. 
A fiatalasszony, aki a zsidó ra
cionalizmus ellenére gyengéden 
szerette férjét, rettegéssel gondolt 
a. közeledő végre, s amikor az el
kerülhetetlen bekövetkezett. egy 
lólrrányzott revolverlövés segít
ségével követte férjét a halálba.

Barta Lászlóim fiatal volt, szép 
volt és férte után tekintélyes va
gyont örökölt. Gondtalanul él
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hette volna özvegysége napjait, 
utazgathatott volna, el-ellátogat- 
hatott volna azokra a helyekre, 
ahol az élet napos oldalának él
vezői oly gyakran szoktak meg
fordulni és végül feleségül mehe
tett volna — esetleg teljesen ir
racionálisán — egy csinos fiatal, 
de szegény Ifjúhoz

Ehelyett azonban ö néhány 
perccel férje halála után követte 
öt az elmúlásba, mert — amint
OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HÍREK

Április 27, kedd — Tjár 16 (Szöfira 
32), — ápr. 28, szerda — íjár 17, 
(Szöfira 33), — ápr. 29, csütörtök — 
I.iár 18 (Lag-boomer. Szöfira 34), — 
ápr. 30, péntek — Tjár 19 (szombat 
bejöv.: 6.55, Szöfira 35) — május 1, 
szombat — Tjár 20 (4. perek, Szöfira 
36, szombat kimen.: 7.40) — május 2, 
vasárnap — Ijár 21 (Szöfira 37.) — 
május 3, hétfő — Ijár 22 (Szöfira 
38). — május 4, kedd — Ijar 23 (Szö
fira 39) — május 5, szerda — Ijár 
24 (Szöfira 40) — május 6, csütör
tök — Tjár 25 (Szöfira 41) — május 
7, péntek — Tjár 26 (Szöfira 42. 
szombat bejöv.: 7.04).

— Dr. Schönfeld József sírkő
avatása. A „Zsidó Szemle” elhúnyt 
kiváló főszerkesztőjének, dr. Sehön- 
feld Józsefnek síremlékét nagy és 
előkelő közönség jelenlétében avat
ták fel vasárnap délelőtt a rákoske
resztúri zsidó temetőben. Dr. Hevesi 
Simon vezető főrabbi magasan szár
nyaló avatóbeszéde után ifj. dr. 
Miklós Gyula a Magyar Cionista 
Szövetség, Szegő Béla a Pro Palesz
tina Szövetség, dr. Richtmann Mó
zes a „Zsidó Szemle” szerkesztősége, 
dr. Kálmán Imre a revizionista
cionisták és Schnabel László a cio
nista ifjúság kegyeletét tolmácsol
ták. A kántori funkciót Ábrahám- 
sohn Manó főkántor mély érzéssel 
látta el.

— A pesterzsébeti hitközség vá
lasztásai. Április 7-én választotta 
meg a Pesterzsébet Izr. Hitközség 
képviselőtestülete új elöljáróságát. 
Elnök lett Feuer Béla igazgató, el
nökhelyettes Bak Leó postataná
csos. Elöljárók lettek: Fodor Antal, 
(gazdasági), Króh Hermáim (kul

gyorsan papírra vetett kúsza bú- 
csúsorai tanúsították — nem akart 
és nem tudott férje nélkül élni.

Mi volt ez, ha nem racionáliz- 
mus? Vagy mégsem? Talán csu
pán a zsidó családi élet harmoni
kus szépségének kiegészítő, a zsidó 
hitves önfeláldozásának szívbe 
markoló gesztusa?

Feleljen ezekre a kérdésekre az 
a friss sír a budai zsidó temető
ben.

tusz), Deutsch Sándor (kultur). 
Pénztárnok: Gáspár Aladár, ellenőr. 
Farkas Mihály, ügyész dr. Gróf Ig
nác, ülnökök: Seheimann Ármin,. 
Sehwarcz Jenő, Dancz Dezső. Az 
elöljáróság tagja még Goldberger 
Jakab chevra elnök, Rottersporn 
Mór chevra alelnök és Adler Mór, 
mint körzeti kiküldött.

— Házasság. Róth Károly és neje 
leányát Klárit Budapestről elje
gyezte Frankéi Lajos Újpest. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Előadóest. Nagysikerű elő
adást rendezett szerdán este a P. I. 
H .ifjúsági Csoportja a Goldmark- 
teremben. Vázsonyi János dr. or
szággyűlési képviselő „Zsidó ifjú
sági problémák” címen tartót szak
avatott előadást. A műsoron szere
peltek még. Tordai Judit és Ligeti 
Dezső.

— Elnökválasztás az óbudai hit
községben. Április 11-én tartotta az 
óbudai izr. hitközség elnökválasztó 
közgyűlését, amelyen Kemény La
jos m. kir. kormányfőtanácsost egy
hangúlag a hitközség elnökévé vá
lasztották.

— Jisuv-gyűlés Budapesten. A 
budapesti orth. hitközség Jisnv 
Ereez Jiszróél csoportja, vasárnap, 
ápr. 18-án nagygyűlést tartott, me
lyen Horovitz Jonathán rabbi (Je
ruzsálem) tartott előadást a Szent
föld problémáiról. Az előadást óbu
dai Freudiger Abrahám elnök me
leghangú szavai vezették be, majd 
Snssmann Viktor rabbi köszöntötte 
régi, ifjúkori barátját, Horovitz 
rabbit. Ezután Horovitz rabbi egy
órás. nagy szónoki képességre valló 
előadásában ismertette a Palesztinái 
helyzetet, általános zsidó és külön
leges orth. szempontból. Felszólí
totta a hallgatóságot, támogassák a 
Palesztinában dolgozó vallásos mun 
kásságot. továbbá a Korén Hajisuv- 
alapot. hogy a közeledő sémita év
ben a mezőgazdaságban nem fogla
latoskodó munkásokat elhelyezhes

sék az iparban és az építkezéseknél. 
Anna ka reményének adott kifeje
zést, hogy a budapesti Jisuv veze
tősége az orth. központi irodával 
karöltve erre vonatkozólag eredmé
nyes munkát fog végezni. A nagy 
tetszéssel fogadott előadás után 
Kiéin Márkusz sasz-chevra elnök és 
dr. Deutsch Adolf beszéltek.

— Házitanulmányversen.v a Wes- 
selényi-utcai kereskedelmiben. A 
Weselényi utcai kereskedelmi iskola 
házitanulmányversenyén Gere Pál 
a német szakon első díjat nyert. A 
kitűnő deák egyik legesélyesebb je
löltje az országos tanulmányi ver
senyeknek.

— A szentimrevárosi templomkör- 
zet elöljárósága ápr. 18-án tartott 
elöljárósági ülésén elhatározta, 
hogy megalakítja a XT. kerületi új 
templom barátainak egyesületét és 
a kerület ifjúsági csoportját. Pro
pagandát indítanak továbbá, hogy 
minél többen kapcsolódjanak bele a 
körzet munkásságába.

— Az „Ahávász Réim” Országos 
Felebaráti Szeretet Egylet által 
fenntartott szeretetotthon nagvrabe- 
csült tagja. Adler Sámuel 76 éves 
korában elhunyt. Végtisztességén, 
mely nagy részvét mellett folyt le. 
a zegyesület képviseletében Vájná 
József elöljáró, Weil Henrik vá
lasztmányi tag és Hiibsch Alfréd 
titkár jelent meg, a VII. kerületi 
népjóléti ügyosztály képviseletében 
pedig Ráez ejnőné. A megható bú
csúbeszédet Vájná József elöljáró 
mondotta.

— A soproni Wizo ápr. 12-én este 
ti hitközség tanácstermét zsúfolásig 
megtölt őközönség előtt nagysikerű 
kulturestét tartott. Schiff Ödönné 
társelnök rövid bevezetője után Ro- 
senberg József nol. főkántor régi 
héber és jiddis dalokat énekelt, 
majd az Aviva Barisszia tagjai, 
Bokor Tmre vezetésével újhéber, 
ereei dalokat adtak elő. Lantos Ja
kab a MCSz soproni elnöke beszélt 
alapos felkészültséggel az aktuális 
problémákról. Végül Hacker Re- 
zsőné a Werbe-Monat jelentőségét, 
a Wizo célkitűzéseit ismertette, 
majd tíltakoztt a Wizo munkáját 
elgáncsolni akaró alaptalan vádak 
ellen.

— A VÁC teniszszakosztálya az 
Abonyi u. 3 sz. alatti sporttelepen 
megkezdte tavaszi sportműködését. 
A tréningek serényen folynak, a 
kedvezményekről a VÁC titkársága 
('Wesselényi u. 44ü telefon: 144-0851 
készséggel ad felvilágosítást.
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— Kommentár nélkül. A ..Magyar 
Közgazdaság 1937 április 15-iki 16. 
számában alvassuk a következőket: 
„A napokban igen érdekes megálla
podás jött létre a Pesti Izraelita 
Hitközség, valamint a Britis Over- 
seas Bank, valamint a Prudential 
Biztosító között. Ugyanis annakide
jén a Kohner Bankház közvetítésé
vel a Pesti Izraelita Hitközség 200 
ezer font kölcsönt vett fel beruhá
zási célokra. Időközben a bankzár
lat folytán a kamatok fizetését fize
tését az Overseas Bank nem fo
gadta el. A tőkét viszont a fennálló 
rendeletek folytán amúgy sem lehet 
visszafizetni. A napokban a Ma
gyar Nemzeti Bank engedélyével 
létrejött a Hitközség és Overseas 
Bank között a megállapodás, amely 
szerint a kamatokat négy évre visz- 
szaraenőleg kifizették, a tőkére tör
lesztés azonban nem történt. A hit
községnek — értesülésünk szerint — 
négy és félmillió pengő tartozása 
áll fenn az angolokkal szemben.

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület nyaraltatási akciójára 
vonatkozó előkészületek már javá
ban folynak, mert az egyesületnek 
ez idén is szándéka nagyszámú 
üdülésre váró védenceit Diós.ienőn, 
Péterhegyen (Óbuda) és a Balaton 
mellett elhelyezni. Nehézségekbe 
ütközik azonban az ehhez szüksé
ges anyagi eszközök megszerzése és 
az egyesület a társadalom áldozat
készségétől várja, hogy nehéz fel
adatában — úgy mint azt már évti
zedek óta — segítségére legyen. Bi
zalommal fordul tehát jóakaróihoz 
és nemesszívű emberbarátaihoz cs 
kéri, hogy az idén is tegyék lehe
tővé a főváros szegény, csenevész 
iskolásgyermekeinek nyári üdülé
sét, hogy legyengült szervezetük 
újra megerősödjék. Adományok 
küldhetők az Angol 'Magyar Bank, 
a Magyar Általános Hitelbank, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
főintézetéhez, e lap kiadóhivatalá
hoz vagy az egyesület irodájában 
VII., Sip-utca 12.

— A VÁC társasutazása a párisi 
világkiállításra és Olaszországban. 
A VÁC július 6-tól 22-ig dr. Vilner 
Ferencz főtitkár és Tlückstein Zol
tán sportigazgató, tanárok vezeté
sével társasutazást rendez Parisba 
és környékére a világkiállítás meg
tekintésévé. Milánóba, az olasz ta
vakhoz, Veronába és Velencébe. Az 
ellátás szigorúan rituális. Jelentke
zések a VÁC titkárságánál VTT.. 
Wesselényi u. 44, telefon: 144-085.

— Siketnéma és nagyothalló 
gyermekek felvétele. Az. Izr. Siket
némák Országos Intézetében! Bu
dapest, Mexikói út 6) felvételt nyer
hetnek az ötödik évüket betöltött, 
mindkét nembeli siketnéma és na- 
gyotthalló gyermekek. A felvételi 
kérvényhez csatolandó a gyermek 
születési-, orvosi-, himlőoltási-, bi
zonyítványa. Szegény szülők gyer
mekei díjmérséklésért, illetve in
gyenes felvételért folyamodhatnak. 
Ez esetben szegénységi vagy va- 
gyonkimutatási bizonyítvány csa
tolandó. A növendékek bennlakók. 
A folyamodványok az intézet cí
mére (Budapest, Mexikói út 601 kül
dendők.

— A Magyar Izr. Nőegyletek 
Orsz. Szövetségének ápolónőket és 
gyermekgondozónőket kiképző tan
folyama most veszi kezdetét. Felvé
tetnek 18-30 éves korhatárig fedhe
tetlen előéletű leányok és asszo
nyok. kik legalább négy középisko
lát végeztek: érettségizettek előny
ben részesülnek. A tanfolyam 18 
hónapig tart, mely idő alatt a nö
vendékek az e célra berendezett és 
fenntartott otthonban laknak, hol 
teljes ellátásban stb. részesülnek. Az 
ellátás szigorúan rituális. Az ellá
tás díja havonta P 65. Bővebb fel
világosítást nyújt a Minosz iroda: 
VTT. Sip-utca 12. tel.: 1-419-19, ahova 
a kellőleg felszerelt kérvények is 
benyújtandók.

— A Belvárosi Tzr. Nőegylet lát
hatatlan bálja. Vasárnap délután 
uzsonnára látta vendégül a belvá
rosi leánytanoncok nagy részét a 
Belvárosi Izr. Nőegylet. Havas Alik 
süné elnökasszony meleghangú be
szédben ismertette meg velük a 
Nőegylet azon szociális elgondolását 
hogy egy leánytanoncotthon felállí
tásával kíván számukra, illetve az 
arra rászorultak részére meleg ott
honról gondoskodni. hogy ne kény- 
sozriiljenek a perifériákról belvá
rosi munkahelyeikre oly sok aka
dállyal eljutni. A leánytanoncok 
meghatottan hallgatták az elnök
asszony jóságos szavait. E cél el
érésére rendezi a Belvárosi Tzr. Nő
egylet láthatatlan bálját s ezúton 
is kéri hittestvéreink áldozatkész 
segítségét e nemes célt szolgáló tö
rekvésükben. s az er’-e szánt össze
geknek a Nőegylet címére való be
küldését. Ápr. 28-án saját helyisé
gükben (Apponyi tér 5) rendezendő 
uzsonnadélutánra szeretettel várja 
tagjait, jóbarátjait az Elnökség.

Dobroven és Palesztina
Issay Dobroven, a világhírű 

orosz karmester, aki az elmúlt évad 
bán oly hatalmas sikerrel mutatko
zott be Operaházunkban a Hovan- 
rsina betanításával és vezénylésével 
és jelenleg a Bohémélet új előadá- 

..... Palesztinában való 
tartózkodása alkalmával a Iluber- 
mann-zenekart vezényelte. A hang
verseny után fogadtatás volt, mely
nek folyamán a kiváló karmester a 
megjelent újságírók előtt a követ
kezőket mondotta:

— Zsidó vagyok, Oroszországban 
születtem és életem nagy részét zsi
dók között töltöttem. A mesterem 
Maxim Gorkij volt; ő nem volt 
zsidó, de barátja volt a zsidóság
nak. Környezetében sok zsidó tar
tózkodott. Sokat hallott így beszélni 
Palesztináról, maga is gyakran be
szélt róla. Én pedig úgy érzem, 
mintha én is részese lennék ennek 
az országnak, ahol őseim születtek, 
ahol azt a vallást hívták életre és 
azt a kultúrát fejlesztették magas 
fokra, mely az emberszeretet pa
rancsait tartotta szeme előtt.

— Soha életemben nem volt ré
szem olyan élményben, mint a teg
nap esti hangversenyem.

— Ennek a hangversenynek kö
zönsége külsőre ugyanolyan volt, 
mint azoké a hangversenyeké, me
lyeket más országokban adtam. 
Mégis, amikor a dobogóra léptem 
és átéreztem, hogy most azokat lá
tom magam előtt, akik a két kezük 
munkájával építik a zsidóság nem
zeti otthonát, mélységes meghatott
ság vett rajtam erőt. Azután fel
hangzottak a Pathetique fenséges 
accordjai, éreztem a teremből felém 
áramló izgalmat és megértettem, 
hogy valamennyien egy és ugyan
azon nyelvet beszéljük. Még nem 
láttam akkor az országot, de már 
tudtam: ez az én országom. Amit 
ekkor éreztem, amit ekkor láttam, 
örökké bevésődött a szívembe.

A temetőlátogató közönség 
szives figyelmébe!
A 9KEFE‘* kertészképzötelepe, 

amely árva és szegénysorsu gyermekeket 
képez ki a kertészeti pályára

a temetőben lévő virágárúsitó pavillon- 
ban a maga által termelt növényeket 
árusítja — Pártoljátok a ..BIKÉFE" árváit!

■A Zsidó Elet =
Hminden magyar zsidó lapja■
B Fizessen elő ! ■



ZSIDÓ ÉLET

SPECTATOR 
NO rJTJES Z AJBÖJL

A Síp-utca lapjának 
hirdetési morálja
Az E-g hirdetéseinek valláser- 

kölcsi és zsidó kultúrtörténeti érde
kességeire már nem egyszer volt al
kalmunk rámutatni. íme most is 
két érdekesség: a) Pöru novu... 
Nem ezen a címen hirdeti ugyan, 
de ezt juttatja eszünkbe az a kis 
közlemény, amely nem régiben 
(máre. 4-iki szám 7 lap) „Ogino ja
pán orvos világraszóló tudományos 
fölfedezését” és dr. T-s nőgyógyász
nak arról szóló könyvét ajánlja ol
vasóink érdeklődésébe, biztosítván 
őket, hogy „e könyvben könnyen 
érthető módon, ábrák és táblázatok 
segítségével tárgyalja a szerző a 
nőgyógyászat fontos kérdéseit”. 
Hogy melyek ezek a fontos kérdé
sek, arról hallgat ugyan az E—g 
hirdetése, de a kirakatokban lát
ható könyv hirdetőszallagjáról és 
más lapokban megjelent hirdetések
ből mindenki tudja, hogy itt olyan 
könyvről van szó, amely nem a bib
liai isteni parancs szavát hirdeti, a 
,.szaporodjatok és sokasodjatok”-at. 
hanem... hanem...

És ez a lap a Sip-utcának búsá- 
san támogatott hivatalos lapja!

b) Aon ölet. Az E—g nem régi, 
hirdetésekkel dúsan megrakott szá
mában (április 8) persze jó hátul a 
hírek között a következő Figyel
meztetés olvasható:

„Kasrusz szempontjából csak 
azon cégek hirdetései vehetők 
figyelembe, amelyek kifeje
zetten a Pesti Izraelita Hit
község fötisztelendö rabbisága 
vagy az Orthodox Izraelita 
Hitközség főtisztelendő rabbi
sága felügyelete alatt álla

nak".
Kedves olvasó, ne hümmögj és 

ne rázd a fejedet hitetlenül. Ez igen 
is megjelent. És persze ugyanabban 
a számban megjelentek olyan hirde
tések is, amelyek „kasrusz szem
pontjából” nem „vehetők figye
lembe”. Mi csak a hirdetőket nem 
értjük. Szentek ők vagy őrültek, 
hogy egyenesen felhivatják ma
gukra a figyelmet, hogy ők nem 
vehetők figyelembe! De a rabbisá- 
got sem értjük! Biztos arról a fő
tisztelendő rabbiság, hogy minden 
olvasó a méreg után az ellenmérget 
is beveheti? Miért engedi meg ezek

nek a cégeknek a felekezeti lapok
ban való hirdetését? Csak az E—g 
értjük. Egészen jó az a kis hirdetési 
jövedelemben. Mbaeh! Non ölet!

De tud a Síp-utca 
óvatos is lenni 1
A minap egyik munkatársunk 

elment a Csáky-utcai templomkör
zetbe, hogy megtudakolja, kiket vá
lasztottak meg a körzet vezetőségé
nek egyes tisztségére. Hivatalos 
funkcionáriussal beszélt, aki ugyan 
elég fiatal még, de úgylátszik máris 
jól beletanult a sip-uteai módsze
rekbe. „Kívülről nem tudom most 
megmondani— felelte — de tessék 
vasárnap a hivatali helyiségbe elfá
radni, akkor megnézzük!” Vasárnap 
új kifogással várta és azzal intézte 
el munkatársunkat, hogy levélben 
tesz majd eleget kívánságának. A 
levél megjött. Láthatóan levágva 
róla a „cégnyomás”. Tartalma? 
Csak ennyi:

„Vezetőségünk listájával kapcso
latos kívánságát rajtam kívül álló 
okok miatt legnagyobb sajnála
tomra nem közölhetem”.

Nem értjük! Hát egy templom
körzet megválasztott vezetőinek lis
tája nem tehető utólag sem közzé? 
Hjááá, megvan! Tudom már! Lehet, 
hogy azért nem szabad ezt a listát 
hirdetni, mert „kasrusz szempont
jából” talán nem egészen „figye
lembe vehető”...?! így már értem!

Dr. Molnár Kálmán 
professzor ur 
liberalizmusa
Előre bocsátom, hogy Molnár 

professzor úr első írása üde, szív
derítő írás volt számomra. Bátran 
nyilvánított felháborodása az egye
temi kilengések, a gondolatszegény 
zsidózás és a lovagiatlan zsidóverés 
fölött — még 1937-ben is — nagy 
cselekedett volt. Második írása, 
amelynek viszont az volt a veleje, 
hogy „zsidó, te azért őrülj, mert 
nem neked mondtam, mert én azt 
csak úgy mondtam, hiszen te való
ban ott nyöszörögsz a napos oldalon 
és nagyobb percentben voltak a gaz
dasági életben sikereid, mint 
amennyi országos arányszámod 
megillett” — hát ez a második írása 
Molnár professzor úrnak szintén 
nem vágott a földhöz — elvégre 
mégis csak 1937-ben vagyunk. De a 
harmadik írása a „Hol a követke
zetlenség?” című — már egy kicsit 
megmosolyogtatott. Ö azért rója 
meg a zsidóságot „fokozottabb ér
vényesülése” miatt, mert ő mindig 
ellensége volt — „az emberi méltó

ság elvei alapján” — a gazdasági 
liberalizmusnak, mert ennek az a 
jelszava, hogy aki bírja, marja! Hát 
ha egy zsidó itt-ottelvétve nem kap 
meg egy állást, csak azért mert 
zsidó, vagy hiába érti kitünően a 
földművelést, nem vásárolhat földet, 
mert zsidó, vagy a legjobb, legmeg
felelőbb ajánlatot teszi, de nem 
kapja meg a megbízást csak azért, 
mert zsidó, tud ilyen esetekről pro
fesszor ur? — akkor a zsidókról 
mondja Ön, hogy „aki bírja, marja” 
Aztán hol van „az emberi méltóság” 
amelyre Ön hivatkozik? Abban, aki 
tud és szorgalmas, de félrelökik, 
mert zsidó, vagy abban, aki félre
löki a másikat, mert zsidó?! Én nem 
tudom, hol van itt az Ön liberaliz
musa? Minthogy eddig sohasem azt 
sem tudtam, hogy a gazdasági libe
ralizmus azt jelenti, hogy „aki bírja, 
marja”...

Akik nem voltak jelen
Április hó 19-én, hétfőn, a rabbi

szeminárium reyuiemet tartott ve
zérlőbizottsága elhunyt kiváló tag
jának, dr. báró Kohner Adolfnak 
emlékére, aki — ha jól emlékszünk 
— a Pesti Izr. Hitközségnek is elöl
járója volt és az Országos Irodának 
is elnöke volt. Az emlékbeszédet az 
annektált Kőbánya főrabbija, dr. 
Kálmán Ödön tartotta, a kántori 
funkciót pedig Sirota Sándor bu
dai főkántor végezte. Mindakettő 
az elhunyt nagy magyar zsidó fér
fiú emlékéhez méltóan látta el tisz
tét. A jelenvoltak között ott láttuk 
a budai hitközség küldöttségét, élén 
dr. Kriszliaber Adolf elnökkel, Gerő 
Ödöu és Katona Gyula elöljárókkal. 
Ott volt a pesti hitközség egyik 
elöljárója, dr. Barna Károly is. De 
nem voltak ott, de nem voltak ott: 
sem a Pesti Izr. Hitközség nagyjai 
a főtitkár, az elnök, az alelnök, sem 
az Országos Iroda vezetői, sem el
nöke, sem alelnöke. A magyar zsidó 
szellemiség körében általános meg
botránkozást keltett ugyan ez a ke
gyetlenség, de mi megértjük tartóz
kodásukat. Hiszen a szerénység, az 
észrevétetni — nem akarás szobrá
hoz ők akarnak majd modellt ülni...

„Tudod, egységet 
hirdettek..."
Találkoztam a kitűnő íróval, aki 

a budai választások idején egy kis 
cikkel szerepelt a HEP-Értesítőben.

— Mondd, pajtás, te meggyőződés
ből csatlakoztál hozzájuk, — kérdem 
tőle — hát ismered te a két pártot, 
tudod, miről volt és van szó, miért 
folyt tulajdonképpen a harc?
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— Fenét tudom, engem nem is 
nagyon érdekelt. Nekem azt mond
ták, hogy a zsidóság egységéért, 
egy táborba fogásáért folyik a harc 
— a széthúzás, a partikuláris érde
kek ellen. Hát ennek nem lehettem 
ellene... Tudod, egységet, hirdettek, 
ügy éreztem, ez jó volna.

— Persze, persze... hát úgy gon
dolod, hogy az „egység” elegendő 
varázsige és varázserő ahhoz, hogy 
ezért mindent feláldozzon az egyik 
fél, anyagi és erkölcsi értékeit? ...

— Erkölcsi értékek? Hát ki be
szél itt erkölcsről? Szervusz!

„Szabad hozzá
szólnom" ?
Krausz Simon egy nagyon okos, 

tapraesett cikket írt ezen a címen 
a zsidókérdésről így fejezi be:

„A siberek. a mások nyomorán 
élő uzsorások, a törvény peremén 
járók egyformán gyűlöletesek min
denki előtt és legjobban mi szeret- 
nök üldözni őket. Azt az egyet azon 
bán követeljük: az uzsorást nevez
zék hitványnak, a csalót gazember
nek, a sibert becstelennek, de ne 
zsidónak, még ha az is”.

Hogy szabad-e hozzászólnia? 
Múltja, esze és szive után, meg ez 
után a cikk után Ítélve: de szabad 
ám!...

Ha nincs, mi ért van
és ha van, miért nincs?
Bethlen István gróf a minap büsz

kén hivatkozott a pénzügyi bizott
ságban a közoktatásügyi költségve
tés tárgyalása során arra, hogy ná
lunk nincs árjaparagrafus és Da
rányi Kálmán miniszterelnök sze
gedi beszédében ugyanilye nöntuda- 
tossággal hivatkozott a magyar al
kotmány egyik legfőbb pillérére: « 
magyar polgári egyenjogúságra, a 
törvényelőtti egyenlőségre, amely 
viszont van.

A magyar zsidóság hálásan veszi 
tudomásul a legilletékesebb megál
lapításokat, hogy a magyar alkot
mányban nincs árjaparagrafus, el
lenben van törvényelőtti egyenlő
ség. Senki sem kérdezi, hogy akkor 
miért van hát numerus clausus, 
miért vannak zsidómentes ÁDOB- 
listák, miért nem egyenlő sánszú 
pályázó a zsidó polgár a nemzsidó
val, mégha egyenlő qualifikációja 
van is, sem a közhivatalok előtt, 
sem a közmunkák versenytárgyalá
sain, de még a „zsidó tőke” által te
remtett állások elnyerése szempont
jából sem. Nem kérdezzük ezt. I)e 
eszünkbe jut a Rotschild-anekdóta 

snorrerja, akit adomány helyett e>! 
dulával küldtek egyik Íróasztal 
a másikhoz, míg aztán az utola 
mellől kidobták. Rezignáltan csak 
ennyit mondott a kint varakozó 
társának:

— Kapni nem kaptam semmit, de 
rend — pszt! rend, az aztán van itt!

Macesz - a zugior- 
galomban
Tudvalevő, hogy a maceszgyártás 

egyes hitközségeknek a monopó
liuma. A pesti zsidó nem vásárol
hat sem budai, sem más gyártmá
nyú maceszt, csak pestit, még akkor- 
sem. ha esetleg a más gyártmányú 
olcsóbb. A pesti macesz ára kilón
ként nettó 1.80 pengő volt, míg a 
papendekli-csomagolást is beleszá
mítva, vagyis ha a papendeklit is 
macesznak fizették meg, akkor csak 
1.40 pengő. Már most az a hír járja, 
hogy a zugforgalomban lehetett 
debreceni gyártmányú maceszt 1.20- 
ért is kapni. Kérdezzük ezek után 
az igen tisztelt síp-utcai kancellá
riától, ha a debreceni macesz szállí
tási költséggel, a valószínű láncke
reskedelmi többszörös haszonnal és 
a zugkereskedelmi haszontöbblettel
OOQOOCXXXXXXXKXXXiOC-íXXX’OtXXXlOOCCCtXXXXXXXOCKXXXXXXXJGGC

Emlékek
Ma: FELEKI SÁNDOR

Az utolsó „Emlékek” egy anyám
ról írt versemmel kezdődtek. Ezzel 
a költeménnyel kapcsolatosan le
gyen szabad két megható kis tör
ténetet elmondanom. Tíz év előtt, 
egy májusi napon a Petőfi-Társa- 
ság kiküldöttjeként jelentem meg 
Vál fehérmegyei községben, hol 
Vajda János, a nagy költő egy kis 
vadásziakban élte le ifjúságának 
éveit s melynek erdejéről írta gyö- 
gyönyörű verseit. A költő születésé
nek századik évfordulóját ülte meg 
a község, melyben egy gyönyörű 
kivitelű Vajda János-szobor díszük. 
A szobor körül folyt le az ünnepély, 
melyen részt vett a megye színe- 
java. „Vál” című versemet szaval
tam el. Utána egy szerény megjele
nésű katolikus pap szólított meg: 
„Griger Miklós országgyűlési kép
viselő vagyok. Gratulálok a szép 
költeményhez! Én doktor úrnak 
„Anyám” című versét mindig ma 
gammal hordom s otthon, paro- 
ehiámon, Sóskúton, meghagytam 
híveimnek, hogy mindenki szerezze 
be és függessze fel ezt a gyönyörű 
verset. Több mint kétszáz hívemnél 
találhatja meg doktor úr.” Volt ott 

>gyütt 1.20-ért volt kapható, miért 
'.ellett a pesti macesz árát 1.40-ben, 
üt 1.80-ban megszabni? És van még 

a.ét további kérdésünk is: 1. Mi tu- 
.ajdonképpen a Pesti Izr. Hitközség 
szemében a macesz: a vallásos ün
nepi szertartás egy tartozéka, vagy 
pedig tisztára üzleti árucikk és mi 
a fontos, hogy a pesti zsidó meg
tarthassa vallását, tehát jó zsidó le
hessen. vagy pedig hogy jó — 
vvurcni legyen? 2. Mire kell a ma
cesz révén elért — liicrum cancel 
lariae?

Stern Samu cikke
a zsidókérdésről
Hát ez igen! Ez okos és hasznos 

cikk! (Elég jól is van megírva.) Ezt 
jólélekkel és készségesen állapít
hatjuk meg. még akkor is, ha egyéb
ként fel kell vetnünk a kérdést, 
hogy amilyen teljes joggal rekla
málja Stern Samu a magyar zsidó 
szelelmiség érdemeinek elismerésté 
országos vonatkozásban, miért nem 
követeli — pedig legalább is ugyan
olyan joggal tehetné ! — és miért 
nem segíti elő ezeknek az érdemek
nek maradéktalan és feltétlen elis
merését felekezeti életünkön belül is.

(3)

beszélgetésünk közben alkalmam a 
képviselő fenkölt, liberális, 
igazi emberszeretettől áthatott gon
dolkodásmódját megismerni s a hu
manizmusnak és demokráciának 
fényes győzelme volt, hogy múlt hó
napban az én szülőhelyemen, Lovas- 
berényben, hol atyám 32 éven át 
működött mint orvos, választották 
meg nagy lelkesedéssel országgyű
lési képviselőnek. Szeretettel őrzöm 
e nagyszerű papnak meleg levelét, 
melyet azon alkalombó intézett hoz
zám. mikor egyik verses kötetemet 
elküldöttem neki. Az emberi nemes
ségnek. elfogulatlanságnak és jó
ságnak igaz apostola, aki ember és 
ember között nem ismer más kü
lönbséget, csak egyet: hűséges szol
gája-e hazájának és az egyenes út
nak. Hadd emlékezzem meg ezzel 
kapcsolatban egy másik fenkölt fő
papról. Hász István dr. tábori püs
pökről. aki mint ember, mint tudós 
és mint a magyar hadsereg legfőbb 
lelkipásztora, egyaránt kiváló és 
minden tiszteletet megérdemel. 1932 
tavaszán. Goethe halálozásának szá
zadik évfordulóján a Petőfi-Társa- 
ságban több Goethe-vers fordításo- 
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inat mutattam be. A hallgatóság so
raiban feltűnt nekem egy tiszteletet 
parancsoló megjelenésű, vörös cin- 
gulussal övezett, idősebb főpap, akit 
több paptársa vett körül s aki min
den egyes fordításomat kitüntető 
tapssal kísérte. A felolvasás befejez
tével a teremből kifelé tartottam, 
amikor a főpapnak egyik kísérő 
lelkésze utánam sietett s így szólt: 
„Túri Béla kanonok vagyok. Hász 
püspök kegyelmes úr óhajtana dok
tor úrral beszélni.” Túri Béla, a 
képviselőház jeles szónoka és a 
Nemzeti Újság jeles tollú főszer
kesztője néhány meleg szóval gra
tulált versfordításaimhoz s azután 
odasiettem a tábori püspökhöz, aki 
még akkor is több magasabb rangú 
lelkész társa kíséretében maradt a 
felolvasóteremben. Szerénytelenség 
volna, ha ide iktatnám azokat a 
végtelenül kitüntető, meleg szava
kat, amelyekkel a püspök versfor
dításaimról szólott. Mint mondá, ő 
Goethének igen sok versét ismeri 
kívülről s csodálattal hallgatta, 
mennyire híven adtam azokat visz- 
sza magyar fordításomban. Majd 
arra kért, hogy az egyiknek kézira
tát engedjem át neki s lássam el 
ezt aláírásommal. Majd átadta azt 
lelkésztitkárának azzal, hogy az ér
demes helyre kerüljön. Itt nem idéz
hető elismeréssel szólt költői mun
kásságomról s megkérdezte, hol sze
rezhetné be versesköteteimet. Meg
jegyeztem, hogy kitüntetésnek ven
ném, ha azjl.-it tő'su. eli’oga lu'i - a 
tudós főpap ez ajándékomat köszö
nettel vette tudomásul. S azután for
málisan megáldott s meleg szavak
kal kérte, hogy Isten adjon nekem 
erőt és egészséget, hogy a magyar 
költői irodalmat még továbbra is 
sok értékes munkával gazdagíthas
sam. Mélységesen meghatva, hálás 
szívvel köszöntem meg a kiváló, 
nagy főpásztornak ezen meg nem 
szolgált nagy kitüntetést Néhány 
napra, versköteteim elküldése után, 
kaptam a főpaptól a következő 
megható levelet s bár érzem, hogy 
közzététele szerénytelenség, mégis 
merészelem azt közölni, oly szép és 
annyira jellemző a nagy főpap ne
mes, fenkölt, magasztos lelkületére. 
A levél így szól:

„Nagyságos Uram! Megkülönböz
tetett mély tisztelettel üdvözlöm 
Nagyságodat!

Sietve-sietek hálás lélekkel forró 
köszönetét mondani Nagyságodnak 
azért a rendkívül megörvendeztető 
és nagyon kitüntető kegyességéért, 
amellyel ritka szép és első pilla
natra is egyenesen lebilincselő gé- 

nuszának két remekművével meg
ajándékozni méitóztatott!

Öröm és gyönyörűség szállt végig 
lelkemen, mikor a könyvekbe bete
kintettem!

Boldogan várom a pillanatot, mi
kor majd csendben bejárhatom 
Nagyságod nemes lelkének hegyeit 
és völgyeit!

Már most is lelkem legmélyéről 
küldöm fel a Szépség és Jóság Urá- 
hoz-Istenéhez a fohászt:

Áldja és vezérelje továbbra is 
mindakét kezével az Ür Nagyságo
dat és segítse meg, hogy arany
lantjával még sok örömet szerezhes
sen nekünk.

Nagyságodnak,
Budapest, 1932. évi május hó 7-én 

odaadó tisztelője:
Hász István, 

tábori püspök.”
Még egy, engemet mélyen megin

dító kis történetet legyen szabad az 
„Anyám” versemmel kapcsolatban 
elbeszélnem.

Az 1925. év egy őszi napján az ut
cán járván, Tóth István dr., a világ
hírű tudós, a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem ünnepelt nőgyógyász
tanára hirtelen megállította autóját, 
odaisetett hozzám s meleg kézszorí
tás után így szólt: „Bocsásson meg, 
kedves kolléga úr, hogy itt az utcán 
támadom meg. Lássa, itt pénztár
cámban hordom mindig, állandóan 
a legértékesebb bankjegyet: az ön 
„Anyám” versét. Hordom magam
mal évek óta s ha talán szokatlan 
is, itt az utcán köszönöm meg azt 
önnek. Mert én ezt a verset nagyon 
sokszor olvasom el s ilyenkor min
dig felfrissül lelkem. De otthon, fió
komban szeretettel őrzöm a többi 
verset is, melyet édesanyjáról irt s 
most az a kérésem, szíveskedjék 
megmondani, hol kaphatnám meg 
az ön összegyűjtött költeményeit?”

Másnap elküldöttem a nagy tu
dósnak két verses kötetemet, mire a 
következő levelet kaptam:

„Budapest, 1925. XI. 6.
Igen tisztelt, kedves barátom! Mi

után az Orvosi Évkönyv azt állítja, 
hogy a te diplomád 1890-ben kelt, az 
enyém pedig 1888-ban„ tehát én va
gyok az öregebb és élek korom jo
gával s ezért merlek ilyen baráti 
hangon megszólítani s így megkö
szönni neked a tegnap vett nagyon 
kedves küldeményedet, két kötet 
versedet. Nagy örömet szereztél 
vele! Még az ágyban is ez volt 
utolsó olvasmányom s gyönyör
ködtem nemcsak aranyos verseid
ben, hanem lelked szépségében is. 
Lásd, én is így tiszteltem szüléimét. 

ha nem is tudtam annak ilyen gyö
nyörű külső jelét adni, az én 87 
éves édesanyámnak, aki 30 évig volt 
özvegy, öregségét az én pályám ara
nyozta be. Professzor lettem és hány 
és hány egyszerű asszony s nagy 
dáma csókolta meg kezét — mert 
én operáltam meg őket. Tizenkét 
éve pihen már az anyaföld ölében. 
— Ha megkapom a Tauffer profesz- 
szorról írt üdvözlésemet, azt egy 
másikkal együtt megküldöm neked, 
nagyon szerény és csekély viszonzá
sául a te pompás ajándékodnak. Ad
dig is áldjon Isten! Szeretettel üd
vözöl tisztelő barátod:

Tóth István.”
Ezen levél után a nagy tudós igen 

gyakran keresett fel soraival, ame
lyekből nemcsak a kiváló profesz- 
szort, de a nemesen érző, minden 
jóért és szépért lelkesedő igaz em
bert is megismertem, aki nem val
lása, hanem értéke szerint becsült 
meg mindenkit. Szeretettel és kegye
lettel őrzöm e leveleit és tudomá
nyos dolgozatait, amelyeknek mind
egyikét igen meleg baráti ajánló
sorokkal látta el. Szívének örömét 
és bánatát sokszor tárta fel előttem 
teljes őszinteséggel s büszke voltam 
ezen nagy baráti bizalmára. Három 
éve értesített arról, hogy bizony ő 
is írt anyjáról egy pár rossz verset 
s azokat nekem el fogja küldeni el
olvasás végett. De, tette hozzá, na
gyon gyengék s arra kért, hogy azo
kat senkinek meg ne mutassam. A 
versek helyett azonban nemsokára 
azt a szomorú hírt kaptam, hogy 
súlyosan megbetegedett és bajából 
nem is gyógyult már ki. Múlt éve 
halt meg ez a nagy tudós, ez a ne
mes szívű nagy ember, akire min
dig fájó lélekkel gondolok. Ott pi
hen a kerepesi-úti temetőben, közel 
kiváló mesteréhez, Tauffer Vilmos 
tanárhoz, aki szintén baráti szerete- 
tével tisztelt meg s aki nem sokkal 
Tóth professzor- halála előtt 84 éves 
korában golyóval vetett véget éle
tének. (Folyt, köv.)
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

— Házitanítás. A zsidó szülők 
figyelmét felhívjuk arra, hogy ál
lástalan okleveles tanítók, tanítónők 
és tanárok sezrény díjazásért, eset
leg természetbeni ellátásért vállal
ják elemi és középiskolások korre
petálását, valamint egyes tárgyak 
(bármicva, hittan .német, francia, 
latin, zene, rajz stb.) tanítását. Lel
kiismeretes oktatás, szakképzettség, 
lélektani egyéni módszer. Felvilá
gosításokkal szolgál: Orsz. Izr. Ta
nítóegyesület titkársága VII. Wes
selényi u. 44. telefon: 144-085.
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Külföldi hírek
Henry Pereira Mendes 85. szüle

tésnapja. Rabbi Henry Pereira 
Mendes, a kiváló zsidó történész, 
New-York szefárd hitközségének 
nesztora, most ünnepelte 85-ik szü
letésnapját. Amerika közéletének 
számos előkelősége, közöttük Ber
bert H. Lehmann kormányzó és 
Dr. Manning püspök üdvözölték 
ezalkalomnial a jubilánst.

Megalakult Bécsben a „Zsidó 
kulturszinház egyesület”. A „Zsidó 
kulutrszínház”, mely eddig, mint a 
Zsidó kulturegyesület egyik ágazata 
működött és a múlt szezonban 
egész sor zsidó darabot hozott ki 
példás előadásban, a következő sze
zonban új alapok, nagyobb pro
grammal, nagyobb színházban fogja 
működését folytatni, mely célból 
megalakult Bécsben a „Zsidó kul- 
turszínház egyesület”.

Meghalt a kovnoi jesiva vezetője. 
Kownoban, 60 éves korában meg
halt az Ez ehajim-jesiva vezetője, 
Rabbi Sámuel Chaim Jantschuk. 
Több ezer ismert rabbi tartozott 
növendékeinek sorában.

Méltatlan jelenetek egy zsidó hős 
temetésén. Nieodem Pollaknak, a 
lengyel nemzeti szocialista diákok 
macskazenét rendeztek. A gyászház, 
ahonnan az elhúnyt hőst temették, 
a diákotthon közelében van. Ennek 
lakói, amikor a temetési menet az 
ablakok alá ért, gúnyszavakat ki
áltoztak a menet résztvevőire, aki
ket vízzel le is öntöttek és amíg a 
Ilaller-tábornok hadtest képviselője 
az elhúnyt hős érdemeit méltatta, 
„Heil Hitler!-t kiáltoztak. Nieodem 
Pollak egyik vezetője volt Pil- 
sudski légiójának és számos magas 
francia és lengyel hadikitűntetés 
birtokosa. Temetésén kétszázad ka
tonaság és két katonazenekar vett 
részt.

15.000 certifikátot kér a Jewish 
Agency. A Havas ügynökség jeru- 
zsálemi jelentése szerint a Jewish 
Agency végrehajtó bizottsága 1937. 
április—októberi félévre 15.000 mun
kásbevándorlási engedély kiadását 
kérte.

Halálra Ítéltek egy lengyel zsidó 
házaspár gyilkosát. A lembergi tör
vényszék halálra Ítélte Chwalkát, 
Bér és Rachel Ffiedmann nyilko- 
sát. A gilkos az Ítélet kihirdetése 
után így kiáltott fel: Zsidót gyil
kolni nem bűn. Nemzeti szocialista 
rezsim alatt ezért kitüntetést kap
tam volna.

Harmadszor választották Bom- 
bay-ben zsidó polgármestert. Üt év 
leforgása alatt harmadizben válasz
tottak zsidót Bombay polgármeste
révé. Az új polgármester dr. E. 
Meses, akiket Sir Dávid Sassoon és 
dr. Meir Nissim előztek meg a pol
gármesterségben. Az új polgármes
ter egyúttal az első Bné Israel 
törzsbeli, akit erre a magas méltó
ságra emeltek. Ennek a törzsnek 
tagjai külsejükben teljesen azono
sak India más benszülött törzseinek 
tagjaival. Sötétbarna színűek és a 
Maharati táj szólást beszélik. A ha- 
gyomán szerint a törzs tagjai a má
sodik templom lerombolása után 
menekültek Indiába.

A berlini zsidó hitközség felső
iskolájának megnyitása. Igen nagy
számú szülő, tanár és tanuló jelen
létében nyitották meg a berlini 
zsidó hitközség felső iskoláját. Az 
iskola 14 osztályból áll.

Írország miniszterelnökének kép
viselője Herzog főrabbi búcsúztatá
sánál. Írország volt főrabbijának, 
dr. Isaac Herzognak búcsúünnepé
lyén akit tudvalévőén Palesztina fő
rabbijává választottak, megjelent 
Dublin főpolgármestere, Alfréd 
Byrne is, aki egyúttal de Valerát, 
a zir szabadállam fejét és Codrave 
miniszterelnököt is képviselte. Az 
ünnepélyen a hatóságokon és a po
litikai pártokon kívül a katolikus 
és protestáns felekezetek is képvi
seltették magukat.

Elhalasztották a Harand kon
gresszust. A „Harand mozgalom a 
faji gyűlölet ellen’ vezetője, Iréné 
Harand asszony közölte a Jta tu
dósítójával, hogy a faji gyűlölet 
ellen ez év nyarára egybehívandó 
világkongresszust kénytelenek vol
tak bizonytalan időre elhalasztani.

Újabb 68.000 font német zsidók 
Palesztinái letelepítésére. A Council 
fór Germán Jewry hivatalosan kö
zölte a Jewish Agencyvel, hogy költ 
ségvetésébe erre az évre 50.000 fon
tot vett fel 400 német zsidó Paleszti
nában történő letelepítésének cél
jára, akit a mezőgazdaságban he
lyeznének el. További 18.000 fontot 
fordítanak német ifjak mezőgazda
sági kiképzésére.

5000 zsidó családot telepítenek le 
a Holt-tenger környékén. A „Falas- 
tin című arab lap jelentése szerint 
a közeljövőben 5000 zsidó családot 
telepítenek le a Wadi Araba völ
gyébe, mely a Holt tenger déli 
részétől vonul a Vörös-tenger felé. 
Ezen a környéken eddig nem álltak 
zsidó telepek.

Elisabeth Bergner Palesztinában. 
A „Haarez” jelentése szerint Elisa
beth Bergner, a világhírű zsidó 
színésznő, néhány napot inkognitó
ban Palesztinában töltött.

Megnyílt a Brindisi-Haifa repü
lőjárat. A Brindisi-Haifa repülőjá
rat, a Alá Littoria olasz társaság 
alapítása, a napokban megkezdte 
rendszeres járatait.

Herzl emléktábla Párizsban. Az 
első cionista kongresszus 40 éves 
jubileuma alkalmával Dr. S. Tiom- 
kin az Új Cionista Organizáció ve
zetőségének tagja azt a tervet ve
tette fel, hogy annak a szállodá
nak falában, melynek épületében 
dr. Herzl Tivadar lakott és ahol a 
„Judenstaat”-ját írta, emléktáblát 
helyeznek el. Ugyanekkor Prof. 
Schabat felkérte a bázeli kaszinó 
igazgatóságát, ahol az I. cionista 
kongresszus üléseit tartotta, hogy 
ezt a jubileum alkalmával emlék
táblával jelölje meg. Az igazga
tóság az indítványt azzal az indo
kolással utasította el, hogy a nem
zeti szocialista propaganda követ
keztében bazelbau az antiszemita 
hangulat az utóbbi időben meg
erősödött.

A párizsi világkiállítás Palesztina 
pavilonja. A világkiállítás Palesz
tina pavilonjának építkezése gyor
san halad előre, úgy, hogy május 
elsejére készen fog állni. A pavi
lon végleges neve „Israel Paleszti
nában” lesz. A május 3-ra kitűzött 
megnyitáson résztvesz dr. Weiz- 
mann is.

Angol akció a héber egyetem ér
dekében. Sir Philip Hartog veze
tésével Londonban sajtófogadtatás 
volt, mely arra szolgált, hogy a 
sajtót a Jeruzsálemi héber egye
tem jelentősége és feladatai tekin
tetében tájékoztassa. A fogadtatá
son részt vett Sir Herbert Sámuel, 
Dr. Chaim Weizmann, Prof. Nor
man Bentwich és Erich Mendels
sohn is. Sir Herbert Sámuel ismer
tette az egyetem jelentőségét az 
egész \ ilag zsidó tudománya szem- 
pontjából és további fejlesztésének 
szükségét. Bentwich tanár az Ang
liában kezdeményezett akcióról be
szélt, melynek célja, hogy Angliá
ban 10.000 font évi támogatást biz
tosítson az egyetem számára.
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