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főrabbi, a szegedi egyetem tanára

Bölcseink sok jelképes vonatkozást 
magyaráznak bele a Szukkót szertartá
sos növényeinek használatába. Benne rej
lik — mondják — a tóratudás szimbó
luma. is.

A zsidóságnak egyik legszebb jellem
vonása, hogy a szellemi nagyságot be
csüléssel, hódolattal veszi körül. A leg
ragyogóbb érdemi, ha valaki Tórát tanul. 
A talmid chóchom jelterítette a zsidó szá
mára az élet minden dicsőségét. A zsidó 
tudás erősen megcsappant a modern zsi
dóságban. Lehanyatlott az ősi zsidó élet
eszmény. Nagy és végzetes eltolódás tör
tént a zsidó hagyományos életlátásban.

A zsidóság társad a1 mi helyzetének 
gyökeres megváltozása, az újkor hozta 
életlehetőségek, a mohó művelődés hát
térbe szorították a régi vallásos ideálo
kat, a tóratani.lást, mérhetetlen kárára a 
zsidó szellemi energiatermelésnek is, mert 
a ,,Tóra* ‘ minden tudományos pá’yán 
szellemi erőforrást jelentett.

A modern zsidóságban ritkább a tal
mid chóchom-tipus. Vigyázzunk, hogy el 
ne kallódjék teljesen a zsidó ismeret. A 
hitoktatástól1 várhatunk segítséget. Egész 
jövőnk ettől függ: milyen lesz az uj sza
bályozás. Akármilyen lesz is a conditio 
sine qua non: a szülői ház támogassa az 
iskolát; e nélkül nincs eredmény.

Szinte emberfölöttien nehéz föladat 
megküzdeni az ateizmussal. De mindent 
meg kell próbálnunk, hogy a közöny és 
hitetlenség e mai világában is gyakorlati 
zsidókká neveljük gyermekeinket, akik 
nemcsak vallják, hanem élik is a zsidó
ságot. Ha már nem lesznek talmid chó- 
chommá, ne legyen köztük am ho-órec 
sem. Tanulják és értsék meg a zsidóságot, 
hogy meg ne tántorítsa s el) ne sodorja 
őket az istentagadó korszellem.

Erkölcsi öntudatosság, (lelkiség, hit: 
ezt kell megerősíteni. Képezzük a szivet 
is, ‘nemcsak az elmét, mert a vallás nem
csak intellektuális, hanem érzelmi ügy.

Sátrak alatt ,
Irta: Dr. Dénes Lajos ny. tankar, kir. főigazgató ''*•

A sátor szó a zsidó gondolatvilágban 
két képzet-csoportba kapcsolódik, egy 
történetibe és egy szimbolikusba. Amab
ban a zsidó őstörténet emlékképeihez 
vezet el, a negyvenesztendős pusztai 
vándorlás történetéhez, amelynek küz
delmes, megpróbáltatásokkal teli és 
viszontagságos évtizedeire a sátrak 
mélyén kínálkozott a megpihenés, a fi
zikai és lelki erőgyűjtés áldott lehető
sége. Szimbolikus kapcsolódásban pedig 
ez a szó olyan jelentésre utal, amely
nek keletkezése lélektanilag bizonyára az 
előbb említett történeti képzetkapcsola- 
tokra vezethető visza, de amely ezen 
túl mégis inkább szellemi vonatkozású 
és főkép az eszmélkedésre, az elmélye
désre, a szellem felfrissülésére cs erő
kapására utal.

Az üldözött ember lélektanához tar
tozik, hogy amikor társaságban van, 
akkor érzi magát leginkább egyedülva- 
lónak, elhagyatottnak. Mert akkor fel
rajzik lelkében és aktivizálódik az üldó- 
zöttséggel járó minden képzet, minden 
érzés, minden félelem és minden gátlás. 
Viszont, ha fizikailag egyedül tan. na 
önmaga társaságába húzódhatik vissza, 
a sátor mélyébe, akkor a szűk sátor
falak között a végtelenségig tágul ki 
szellemi és morális világának perspik- 
tivája, minden gátlás égj szerre megszű
nik és éli, kiéli a maga intellektuális s 
szociális szükségleteit.

Sátrak alatt, a sátrak mélyén ünne
pel most is a zsidóság. És most is el
mélkedik. A most is üldözött, a most is 
elnyomott, a most is csorbított jogú, a 
most is lenézett, de azért most is kihasz
nált, vagyonával most is szolgáló, meg
alázott, megrugdosott, egyénenkint és 
összességében megcsúfolt zsidóság. A 
fájdalmas körültekintés, amellyel pil
lantásunkat a világtájak messzeségébe 
irányítjuk, a barbarizmusnak, a minden 
kultúrát megcsúfoló embertelenségnek 
szinte hihetetlen szörnyűségein akad

meg. És nem is a távoli. Vilárészek ci
vilizálatlan törzseinek életterületén, 
hanem itt, a közelben, Európa kellős kö
zepén történhetik meg az, hogy a beteg 
lázban fetrengő kis zsidó gyermek nem 
kaphat orvosságot, mert zsidó, hogy a 
zsidó ember nem használhatja a telefont 
ha élelmet akar a boltban rendelni, MA : 
zsidó gyermek nem kaphat tejet, stb; j 
csak azért, mert zsidó ... (y

Aztán a távolból visszahozzuk tekin
tetünket és itt jártatjuk körül a magunk 
portáján. Itt hála Istennek nincs úgy! 
De azért itt is van pl. numerus clausus. 
Eddig csak a tanulás terén volt. Most 
készülnek kiterjeszteni az ügyvédekre. 
Az egyetemi numerus clausus terén a 
fejlődés az volt, hogy' amig az eredeti 
Haller-féle törvényben a megszorítás a 
faji szemponttal kapcsolatban történt, 
addig a második törvényből, a Klebels- 
berg féléből ez a szempont kimaradt. 
Az ügyvédi numerus clausus törvény 
most újra restituálja a faji szempontot. 
Ugyanilyen természetű korlátozásokra 
.készítenek most elő, kifejezetten, vagy 
burkoltan, lehetőségeket a különböző 
iparos tanoncképzőkre és egyéb szakis
kolákra vonatkozóan tervbevett meg
szorító rendelettervezetek. Arról nem is 
szólunk, hogy a zsidó ma Magyarorszá
gon pl. köztisztviselői álláshoz egyálta
lán nem jut. Nemcsak hogy a kedvelt 
százalékos arányt sem respektálják e 
téren, de a zsidó köztisztviselő által be
töltött hely megüresedése esetén sem 
számíthat zsidó arra, hogy odajuthas
son.

És amikor a sátrak mélyébe, csendes 
magányába visszahúzódva érzéseink ré
vén szélesre tárul az intellektuális és 
szociális közösségünk és magába öleli 
a jogfosztottakat. a jogaikban megcsor- 
bitottakat, az életlehetőségekből és nem
csak az élethez, de a megélhetéshez való 
jogaikból is kisemmizetteket, halkan és 
szerényen támadnak fel bennünk a kér- 
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(lések: Hát hogyan vagyunk mi azzal a 
polgári jogegyenlőséget statuáló tör
vénnyel? Megvan az, vagy nincs? Es ha 
van. miért nincs? Vagy ha van: de 
nincs: akkor miért nem — gondolko
zunk legalább egy kicsit a dologról? 
Meg lehetne, talán meg is kellene gon 
dőlnünk, vájjon helyesen, a magvar zsi
dóság és az ország érdekeinek megfele
lően élünk-e jogainkkal? Mert a zsidó
ság érdekei nem lehetnek ugyan ellenté
tesek az ország érdekeivel, de az sem 
gondolkozik, vagy cselekszik helyesen, 
aki az ország érdekei és a magyar zsidó
ság érdekei között próbál ellentétet sta
tuálni. Itt nincs és nem is lehet pártpoli
tikáról szó. hiszen itt a magyar alkot
mánynak egy konstituens k mponensé- 
ről. az európai kultúrközösségbe tarto
zásnak elvitázhatatlan kritériumáról, 
a törvénybe iktatott polgári jogegyen
lőségről van szó. Ezt védeni, ezt rekla
málni, ezt nem engedni — polgári köte
lesség. mert ez a meglévő törvény érvé
nyességének a védelme.

Mi hát a teendő, hogy a jogaiban és 
életlehetőségeiben megszorított zsidó
ság valahogy mégis megállhassa a helyéi 
a megsúlyosbodott életküzdelemben.' 
Videant consules és értsék meg ők is, 
amit ellenségeink már régen nagyon jól 
megértettek, hogy a zsidóságnak a leg
főbb ereje a moralitásában és intellck- 
tualitásában van. Moralitása ellen a 
divide ct impcra elvével, intellektuali- 
tása ellen a tanulás, a kiképeztetés le
hetőségének korlátozásával próbálnak 
harcolni. A divide ct inipera abban mu
tatja borzasztó és morált züllesztő ha
tását. hogy a zsidóság nagy tömegei 
előtt azt a látszatot igyekeznek kelteni, 
mintha a jogokból való kirekesztő.- vagv 
a jogokban való korlátozás nem egy
formán érné a zsidóság minden rétegét, 
mintha itt különbség tétetnék a zsidó
ság egyes társadalmi rétege: között. Bi
zonyos az, hogy a zsióság szegényebb 
rétegeiben sokszor hallani a pana-zt. 
hogy nincs meg a szolidaritás a zsidóság 
társadalmilag magasabb és alacsonyabb 
rétegei között, hogy amazok összekötte
tések és befolyások révén segítenek va
lahogy magukon emezeket pedig a jogi é 
egyenlőségének védelmében magukra 
hagyják. í'ideant consules és értsél: 
meg a vezetők, hogy ezt a hitet nem 
szabad a tömegekben megerősödni 
hagyni, a zsidó szolidaritást, amelyről 
annyit beszélnek a zsidóság ellenfelei é; 
az ezen épülő moralitást helyre kel! ál
lítani, hogy ha már emlegetik, legyen 
is! Akkor aztán a szolidaritás ki fogja 
védeni a másik támadást is a zsidóság 
ellen, amely intellektualitását akarja 
aláásni. Ha elveszi tőlünk és társaink

tól a tudományos munka lehetőségét, 
teremtsük meg mi nekik azt, ha elzár
ják ifjainktól az átrétegeződés, az ..át
képzés’- útját nyissuk meg azt számukra 
mi! Áldozatot jelent? Nincs és nem le
het ennél sürgősebb és fontosabb ál I - 
zai. ..Nem lehet megcsinálni?” A non 
possumus pusztulást és ami még S/ör- 
ciyübb: pusztulásba va’ó beletörődést 
jelent. De nem is okos ezt mondani 
mert ma már a tömegekre sem áll. hogy

Zsidók — „J^daoroszlánja” 
országában

Az olasz-abesszíniai háború fokozott 
mértékben fordítja Európa zsidóságának 
érdeklődését a fallasák felé, ahogy Abcsz- 
színia zsidóit nevezik.

A fallasák Abesszíniának főleg a Tana
id környékén fekvő területein laknak 
Gondar, Somén. Cilire. Dembea és Se
kelt tartományokban. Számukra vonat
kozóan különböző megállapítások ismere
tesek.- Nalioum konstantinápolyi főrabbi
aki az Alliance Israelit expedícióját ve
zette a fallasák közé, jelentésében 6—7 
ezerre teszi számukat, dr. Jaques Fair 
lovits viszont második abesszíniái uta
zása alkalmával 1908—9-ben 50.000 -ben 
adja meg a fallasák számát. Végül 11. 
Menelik király Clarké angol misszioná
riushoz intézett levelében több, mint 
300.000 iallasát említ.

Az etiópjai keresztény egyház rítu
sai sok közös vonást mutatnak fel a zsidó 
vallás szertartásaival. Így a megkeresz- 
telés szertartását, melyet negyven nap
pal a fiú születése után hajtanak végre 
megelőzi a körülmetélés. Az etióp keresz
tények megtartják a szombatot, melyet 
..kis Sabbat'-nak neveznek ellentéttel a 
..nagy Sabbat"-tal. a vasárnappal, melyet 
szintén megünnepelnek. Az Ötestamen- 
tmn Etiópiában szentebb az Evangélium
nál, az etiópok, akár a zsidók hisznek a 
Jertizsálemba való visszatérésben.

Az abesszín zsidók külsőben semmi
ben sem különböznek az országukbeli 
keresztényektől. Ügy ök. mint papjaik 
ugyanolyan öltözetben járnak, mint ke
resztény társaik, ugyanazt a nyelvet is
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körút sarok. O 

énájini lohcm, völau jiru, oznájin lohem 
völau jismou, igenis látnak éshallanak 
és ami még fontosabb. — bírálnak cs 
ítélnek.. .

. . Sátrak mélyén, a magányos el
mér, edés csendességében, a zsidó kö
zösségbe táguló önérzéslien arra kell 

cinünk, hogy egy igazi feladata 
■an és lehet minden igaz zsidónak: a 
.ló meralitás és inlcllekli'oiitás alku 
iiélki'h scNgálnta.

beszélik. Zsidóságuk Mózes öt könyvének 
parancsain alapul némi helyi színnel, sem 
a Misnát. sem a Talmudot nem ismerik. 
Nem használják a héber nyelvet és való
színűleg soha nem ismerték a Biblia hé
ber szövegét. Az Ótestamentumnák 
ugyanazt a verzióját használják, mint az 
abesszín keresztények. Vallási könyveik 
nyelve a gucez. .A legismertebbek: a 
fiadia Adam (Adám története), Gadla 
Abraham (Abrahám története). Gadla 
Mnssic (Mózes története), Mota Mussie 
(Mózes halála). Siena Ajlnid (A zsidók 
története. Josphus Flavius -könyvének 
fordítása), Teessasa Sen.bat (utasítások 
a szombat betartására), végül a Mushafa 
Astaserit (kivonat az Ötkönyvből, a Zsol
tárok Könyvéből és a Prófétákból). A 
szombat parancsait rendkívül szigorúan 
tartják be. étkezési, tisztálkodási szabá
lyaik tökéletesen Mózes öt könyve után 
igazodnak. A secliita kötelező, Jom-Kip- 
pur ünnepe nemcsak az engesztelés 
napja, hanem megemlékezés Jákob gyá
száról József után, akit elveszettnek hitt. 
A Hosszúnap imái hallatlanul bensősé
gesek. íérfiak. asszonyok, gyermekek 
valóságos extázisbán imádkozva töltik 
ezt a napot. Hisznek a Messiásban, akit 
Tliéodore-nak hívnak és akit Jeruzsálem
ből várnak, az ő eljövetele jelenti az örök 
békét, minden teremtmény számára és 
jövetele napján térnek vissza a fallasák 
ősi hazájukba, Ciónba.

A nők helyzete igen kedvező közöt
tük. : férfiakkal teljesen egyenlő jogo
kat élveznek, nőm viselnek fátylat sem. 
A papok (cahenim) és a tanítók inkább a 
gyermekek vallási nevelésével foglalkoz
nak. a Biblia ismertetésével, a zsoltárok 
tanításával. ímádkoztatással, mint a betű
vetésben való oktatással és az írással. 
Ezt a hiányt akarta pótolni Faitlovits dr. 
amikor Addis Abebában a fallasa gyer
mekek számára iskolát alapított. A fal
lasák igen ritkán foglalkoznak kereske
delemmel. inkább földművesek és iparo
sok.
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Szukkót
Irta; Dr. Rubinstein Mátyás

szekszárdi főrabbi

Két alkotmány
Irta : dr. Czukermann Andor, a szentesi izr. hitközség elnöke

A szukkó az isteni oltalom jelképe. 
Az iin lepi igéből1 ez nem tűnik ki határo
zottan. Az ige szerint lehet a sátor csu
pán csal; történeti emlék is. Az ige csak 
.szukkót-’ említ. Ezért vitatkoznak is 
Rabbi Eliezer s Rabbi Akiba azon, bőgj' 
mii kell c szón: „Szukkót-' érteni. R. 
Akiba szerint ..valóságos sátort", R. Eli- 
izcr szerint nem sátorról, hanem az 
Örökkévaló, sátorszerii oltalmazó fellegé. 
röl v -n szó. („Anóné hakkóvoó’L) A 
közfelfogás R. Eliczerrel tart s a sátor
ban az isteni o'talom jelképét látja. Va
lóban. Ilii történeti jelkép.

Milyen rettenetes szakadékot élt át 
Izrael az ókorban, azután a középkorban 
- s mi gmaradt. Isten megoltalmazta. 

Erre mutat rá a sátor. S nemcsak a je
lenre, hanem a jövőre nézve is Ígér az 
ige oltalmat: ,,lömáá-i jédöv. dórószé- 
cbem hogy megtiltják nemzedékeitek.” 
Az isteni Gondviselés előre tudta, hogy 
Izraelnek szüksége lesz minden jövőben 
oltalomra. Hite elkülönítette a vi'ág 
összes népeitől. Olyan volt, mint egy szi
getecske a nagy Óceánban, mint egy bá
rány hetven farkas között, mint a Mid- 
ras mondja. Az isteni oltalomnak e kü
kül jelképe meg is felelt Tzráel gondolat
világának, amely kezdettől fogva optimiz
musra hajló volt. ..És látta az Isten, hogy 
igen jói mindaz, amit alkotott.*  Jo ez a 
világ, az elképze'hető világok között a 
legjobb.

Ilyen gondolatvilágból fakadhatott a 
messiási Ilit is, miszerint az idők végeze
tén minden jóra fog fordulni s minden 
tekintetben a lehető legbo'dogabb állapot 
fog bekövetkezni. \ in is valami célzás a 
prólétai igében a sátornál kapcsolataim <i 
messiási időre: „Azon a napon feleme
lem a Dávid leomlott sátorát. A sátor 
napjainkban egy hatalmas országnak 
megalázást s elnyomást szenvedő testvé
reink helyzete folytán különös időszerű
séget nyer. Ne essenek kétségbe, mi se 
csüggedjünk cl. Isten végül meg fogja 
hozni az üdvöt és segítséget.

A sátornak általában, sajnos, nem 
nagy jelentőséget tanúsítanak. Pedig ha 
törődnének vele s megismernék s meg
szívlelnék értelmét, sok baj és szeren
csétlenség volna elkerülhető. Az emberek 
megtanulnának bízni Izrael örökkévaló 
Istenében, aki mindig kiterjesztve tar
totta olt Imának sátorát Izrael felett s 
Úrin csüggednének el s nem esnének 
olyan könnyen kétségbe. S talán csök
kennének ennek hatása alatt a kitéré
sek is.

A Szukkot-ünoepet és egyben őszi 
szép és magasztos ünnepeink sorál a 
Tóra örömünnepe fejezi be. Örvende
zünk. hogy ismét végighallgathattuk a 
Tóra tanításait és örvendünk, hogy 
megadatott nekünk, hogy újra hozzá
kezdhessünk annak meghallgatásához. 
A Tóra a zsidó vallás szent hagyo
mánya. Emellett van másik alkotmá
nyunk is. amely a neológ zsidó hitköz
ségek közéletét irányítja s ez a kong
resszusi statútumok gyűjteménye. A 
lezárult esztendő hozta meg a felekezeti 
alkotmánynak tökéletesedését s az ün
nepek után készülünk arra, hogy a kor- 
inányhatóságilag jóváhagyandó új al
kotmány szellemében rendezzük be hit
községünk életét.

A két alkotmány a mi életünk alapja. 
Az első alkotmányi szent örökségképen 
kaptuk, a másik alkotmányt magunk 
készítettük. Re kell vallanunk, hogy az 
ősi, szent alkotmány előírásait az idők 
és viszonyok- változása folytán nem 
mindig tudjuk betartani. Az ezer esz
tendők változásai okozzák a tórabeli 
parancsok teljes meg nem tarthatását, 
de nem hallgathatjuk el azt sem, hogy’ 
minden változás és modernizálódás el
lenére is vannak olyan tanítások, ame
lyek csekély áldozattal betarthatók len
nének.

Az úi felekezeti alkotmány is sok
áldozatot követel. A Tórának kijár a 
díszes hajlék, a pompás és hatalmas 
templom, de ugyancsak hatalmas épület 
emelését kívánja meg tőlünk a feleke
zeti alkotmány is. gyakorlat lesz hi
vatva eldönteni, hogy hclycs-c azon 
meglátásunk, hogy sok Vonatkozásban 
túlméreteztük felekezeti alkotmány épü
letet s hogy túlságosan nagy szerveze
tek létesítése válik szükségessé az új 
felhőzeti alkotmány rendelkezéseinek a 
végrehajtására .amely túlméretezettnek 
mutatkozó szervezetek jelentős anyagi 
áldozatot is követelnek a hitközségektől, 
illetve a hitközségeket fenntartó adó
fizetők részéről és követelik mindezt 
különösen a zsidóságra nézve gazdasa- 
gilag legsúlyosabb időkben, amikor bi
zony a Tóra rendelkezéseinek egyikel- 
másikát is sóiban figyelmen kívül hagy
ják éppen azért, mert anyagi áldozatot 
kívánnak azok.

Az úi felekezeti alkotmánynak is 
most keletre örvendeznünk, mikor az ősi 
alkotmány örömünnepét üljük, de az 
örömünkbe ürömként keveredik az a 
gondolat, hogy különösen a vidéki hit
községek csak terhet lesznek kénytele

nek meglátni az alkotmányból s nem az 
előnyöket. Mindenesetre az úi alkot
mány gyakorlati végrehajtásánál fel
tétlenül figyelembe kell venni ezt a 
szempontot és a zsidó vallás nagyszerű 
egyszerűségéhez illő keretek között kell 
felépíteni az alkotmány hajlékát. A szel

lem a sátorban is szellem marad s a 
Tóra szelleme akkor is ragyogott és 
éltetett, amikor a puszták sátrában volt 
a hajléka. Az új felekezeti alkotmány
nak is az a legfontosabb rendeltetése, 
hogy erősítse és terjessze a Tóra szelle
mét, a zsidó szellemet, és a szellem 
érvényesülését nem szabad megnehezí
teni súlyos áldozatok követelésével.

Hevesi-emlékkönyv
A szóval való ünneplés tiszavirág 

élete mellett időtálló jelentőségű emlék
követ is állított a magyar zsidóság He
vesi Simon vezető főrabbi negyvenéves 
papi jubileuma alkalmával abban a tar
talmas és kellemes kiállítású könyvben, 
amely az ünneplés napján került a nagy
nyilvánosság elé dr. Guttmann Mihály, 
dr. Hevesi Ferenc, dr. Löivinger Sámuel 
és dr. Friedmann Dénes szerkesztésében. 
A munka írói a jubiláns főpap tanítvá
nyai. barátai és tisztelői, közöttük fele
kezeti, irodalmi és társadamli életünk 
legkitűnőbb nevei. Wertheimer Adolf 
egyszerűen emberi, bensőséges hangú be
vezetője után Stern Samu üdvözli a fő
rabbit az Országos Iroda és a Pesti Iz
raelita Hitközség, Székely Ferenc a Rab
biképző vezérlőbizottsága és a Patro- 
nage Egyesület. Buday-Goldberger Leó 
az (IMIKE nevében, maid dr. Kálmán 
Ödön rajzolta meg tanulmányában He
vesi irói. humanista, szociológusi .hitszó
noki. szervezői és lelkipásztori profilját. 
Dr. Goldbcrger Izidor Hevesi szüleinek 
emlékét idézi elénk, Hajdú Miklós pedig
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templomának légkörét idézi. A rabbikol
légium elnökét dr. Farkas József, a Rab- 
biképző tanárát, dr. Vidor Pál mutatja 

■be nekünk, dr.. Ballagj Ernő a publicistát, 
. Scheiber Sándor pedig az írót ismerteti, 

■ dr. Presser Béla viszont beszédeiből közöl 
: ■ részleteket.

A könyv további része már nem sze
mélyi tartalmú, hanem értékes tanulmá
nyok sorozata, melyek mondanivalók gaz
dagságával vonnak méltó keretet a nagy 
pap személye köré és egyúttal íróik ne
vével vesznek részt az ünneplésben. Dr. 
Blau L. a Biblia történeti szemléletéről 
értekezik, dr Groszmann Zsigmond a pesti 
zsidó gyülekezet alkotmányának törté- 

. netét írja meg, dr. Guttütann. Henrik 
újabb adatokat", ■isijisrtet a''jeruzsálemi

>VU.AGQ
A német zsidóság szenvedései

Soha még a zsidóság nem ült oly szo
morú Ros Hasónó-ünnepet. mint amilyen 
az idén jutott ki németországi ’hittestvé- 
rainknek. A nürnbergi zsidótörvények 
által teremtett, új helyzet, melyben elvesz
tették polgári jogaikat és megalázó ren
delkezések kirekesztették őket a német 
társadalom közösségéből, még súlyosabbá 
vált azáltal, hogy a nemzeti szocialista 
párt irányító szervei féktelen agitációt 
indítottak és a legraffináltabb intézkedé
seket eszelték ki, hogy a zsidók helyze
tét 'Németországban elviselhetelenné te
gyék. Az a várakozás, hogy az új törvé
nyek bevezetése legalább megszünteti 
egyes helyi szervek önkényes zsidóül
dözését és gazdasági téren nyugalmat 
szerez a zsidóságnak, nem teljesedett be. 
Ellenkezőleg: gazdasági és társadalmi té
ren féktelen áradata indult meg a helyi 
zsidóbldözéseknek, melyek eszközikben 
is egyre brutálisabbak. Egyes helyeken 
valóságos pogromok játszódtak le; sok 
helyütt a gyűlölködő propaganda vissza
taszítóan gonosz képekben és szobrok
ban lázit a zsidók ellen. Bajorországban, 
Baden számos helyén bojkott-tüntetések 
vo tak zsidó üzletek ellen. Hannoverben 
is plakátok figyelmeztették a közönséget, 
hogy ,.népáruló”, aki zsidónál vásárol. 
A bojkott következtében számos zsidó 
cégtulajdonos kénytelen volt üzletét sür
gősen , árja" vevőnek eladni. Cottbus- 
ban rohamosztagosok egy zsidó lapcláru- 
sítót véresre vertek. Drezdában valósá
gos pogrom játszódott le, egy zsidó üz
letet leromboltak, zsidó üzlettulajdonosok 
kénytelenek voltak üzleteiktől megválni. 
Breslauban és más városokban visszata
szító „faigyalázó”-iildözéseket rendeztek. 
Számos helyen a pártterror odáig vitte, 
hogy zsidóknak a gyógyszertárak nem 

második szentély pusztulásáról, dr. Hof- 
fér Ármin a halachikus törvénykönyvek
ről szól, dr. Kecskeméti Lipót Ézsajás- 
könyvéből közöl egy részletet, dr. Kiss 
Arnold Maimuni Mózesről ír, végül dr. 
Zsoldos Jenő Job könyvéről írott tanul
mánya emelendő ki a sok tartalmas 
munka közül, melyek íróinak sorában ott 
szerepelnek még dr. Csetényi Imre, dr. 
Deutsch Gábor, dr. Fokos Dávid, dr. 
Katona József, dr. Kohlbach Bertalan, dr. 
Löwinger Sámuel és Takács Pál is. A (hé
ber rész szerzői Fleischer Lipót (Temes
vár), dr. Krausz Sámuel (Wien), dr. 
Marmorstein Artúr (London), Heilpirn 
Izráel (Jeruzsálem). Libovitz N. S. (New- 
York), dr. Blau Lajos, Ha-hn István és dr. 
Guttmann Mihály.

A n

szolgáltatnak ki gyógyszert, sőt péksé
gek és élelmiszerüzletek is megtagadják 
zsidók kiszolgálását; még gyermekek 
sem jutnak tejhez. Ez a (helyzet Elbing- 
ben, Schwerinben, Marienwerderben. 
Dessauban, Fürstenwaldeban és Magde- 
burgban is. Mainzban a városi üzem meg
tagadja zsidóknak a villamos áram és 
gáz szolgáltatást.

Csekély vigasza a német zsidóságnak, 
hogy a német nép nagy többsége nem 
vesz részt ezekben a kegyetlenségekben, 
sőt a legtöbb helyen a lakosság jóérzése 
fellázad a pártterror módszerei ellen. 
Mannheimben verekedésre is került sor 
a pogromhősök és a jobbérzésü járókelők 
között. Nem szorul bizonyításra, hogy 
nem spontán akcióról, hanem tudatosan 
megszervezett zsidóüldözésről van szó. 
melyet a párt központi szervei irányíta
nak, hogy a helyi pártcsoportokat foglal
koztassák és a figyelmet a párt szociá
lis követeléseiről eltereljék.

Újabb jogfosztások
A zsidók jogi helyzetét véglegesen 

szabályozó rendelkezések (a nürnbergi 
törvények végrehajtási utasításai) még 
nem jelentek meg. Nemzeti szocialista 
körökben még nézeteltérések vannak ab
ban a tekintetben, hogy a kikeresztelke
dett zsidók leszármazottait és fél- vagy 
negyedzsidókat a zsidókkal azonos elbá
násban részesítsék-e vagy lehetővé te
gyék nekik az árja társadalomba való 
beolvadást. Ettől függetlenül azonban is
mét hatósági rendelkezésekkel számos 
zsidó egzisztenciát tettek tönkre. így zsi
dóknak egészen megtiltották a közjegy
zői foglalkozást, ami által sok száz zsidó 
ügyvéd vesztette kenyerét, aki mint 
frontharcos eddig gyakorlatot folytatha
tott; ezután, minthogy a közjegyzői gya
korlat az ügyvéditől elválaszthatatlan, 
egzisztenciájukat úgyszólván teljesen el

vesztették. Más rendelkezés szerint 25 
éven aluli zsidó nőt magánalkalmazottak 
elbocsátandók és helyüket árjákkal kell 
betölteni. Az elbocsátás egy évre szól, 
de nyilvánvaló, hogy az állás újbóli el
foglalása a legtöbb esetben ki van zárva. 
A „Die Deutschc Volkswirtschaft' 'című 
nemzeti szocialista folyóirat már azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy elvben zsi
dóknak és zsidó cégeknek nyújtott hite
leket fel kell mondani, mert ezek a né
met gazdaságot megkárosítják.

Nem lehet csodálkozni azon, ha ezek 
után a német zsidóságot az ünnepek so
rán, melyek a legtöbb német zsidó csa
ládra kétségbeesést hoztak, ma csak egy 
gondolat foglalkoztatja: a szervezett ki
vándorlás.

Végezetül csak a nemzeti szocialista 
antiszemitizmus beteg szellemének jel
lemzésére hozzuk fel, hogy Streicher an
tiszemita vezér legújabb kirohanása szr- 
int az olasz-abesszin háborúért is — a 
zsidók felelősek ...

Roosevelt elnök a zsidóságról
Az Egyesült Államok elnöke Franklin 

D. Roosevelt, a kormány tagjai és az 
Unió államainak kormányzói az Újév al
kalmából üdvözletei intéztek az amerikai 
zsidósághoz. Roosevelt elnök üdvözlete 
így hangzik:

„A Ros Hasónó-ünnep alkalmából 
minden zsidóhitű polgártársunknak őszin
te üdvözletemet és újévi jókívánságaimat 
küldöm.”

Cordeli Hull külügyminiszter a követ
kező üdvözletét küldte:

„Ros Hasónó ünnepének alkalmát 
örömmel ragadom meg, hogy zsidó pol
gártársaimat az egész országban szívből 
üdvözöljem, őszintén remélem, hogy a 
zsidó 5696. boldog és kielégítő lesz és 
hogy a kölcsönös megbecsülés, megértés 
és barátság, melyet a zsidó és keresz
tény hitű amerikaiak egymás iránt tanú
sítanak. ezután is, mint eddig, erősödni 
fog."

Lehman newyorki kormányzó, aki 
maga is zsidó, a newyorki zsidókat fel
hívja németországi testvéreik megsegíté
sére.

Roosevelt elnök a san diegói nemzet
közi kiállítás megnyitása alkalmából be
szedett mondott, amelyben állást foglalt 
a szabadság és egyenlőség elveinek 
megsértése ellen. „Bár nem tartozik bí
ráskodásunk alá, ha más országok olyan 
törvényeket hoznak, melyek a mi felfo
gásunkkal összegyeztethetetlenek, mi 
imégis azt valljuk, hogy a vallás és an
nak gyakorlata csak az értelem és a 
meggyőződés, nem pedig az erőszak és 
kényszer ügye” — mondotta az elnök 
többek között, és szavaiból világosan ki
érezhető volt a nürnbergi zsidótörvények 
elvi elítélése.
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Stern Samu elnök esete 
a budakeszi Ahasvérral
— Szerkesztő úr: mikor találja meg 

végre az én szerencsétlen öreg férjem, 
a. földönfutóvá lett Scháchter Salamon 
az igazságát?

— Igazán sajnálom, jó asszony, de 
türelemmel be kell várnia a törvényes 
eljárás végét. A „Zsidó Élet” f. é. febr. 
23-iki szántában az Ön férjének, a bu
dakeszi metszői állásából történt statá- 
riális eltávolítása alkalmából már meg
írta, hogy milyen áldatlan bonyodalma
kat idézett fel az összes felekezeti jog
hatóságoknak egv kézben való közpon
tosítása. Mi nem is hibáztatjuk Stern 
Samu elnököt azért, hogy nem tudja hi
bátlanul ellátni hitközségi elnöksége 
mellett a VI. községkerületi cs drsz. 
irodai elnökség funkcióit is. Ez már a 
személyi kóvedek halmozásának szo
morú, de természetes következménye.

— Sajnos, én nem tudok ilyen hig
gadtan gondolkodni erről a dologról. 
Négy éve hurcolják a férjemet, fórum- 
ról-fórumra megyünk, de végeredmény
ben kenyértelen földönfutók lettünk.

— Hogy is áll most az Önök ügye?
— Stern Samuval, mint a pesti VI. 

községkerület elnökével és társaival 
folyó büntető ügyemben a budapesti kir. 
Büntetőtörvényszék a legutóbbi tárgya
láson a valódiság bizonyítását közérdek
ből elrendelte az általam kiadott röpirat- 
ban foglalt és inkriminált állítások te
kintetében s •beszereztetni rendelte a 
PcStvidéki kir. Törvényszék előtt folyó 
büntető per iratait. Egyben la további 
eljárás folytatását a Pestvidéki Tör
vényszék előtt folyó büntető per [jog
erős befejezéséig felfüggesztette. Azt a 
kérelmet, hogy jogos magánérdek vé
delméből rendeltessék el a bizonyítás, a 
kir. Törvényszék elutasította, mert jo
gos magánérdek sérelme a férjemmel, 
Scháchter Salamonnal szemben forog 
fenn, nem pedig velem szemben, már 
pedig Scháchter Salamon vádolva nincs.

— Nos és mi van az alapperével?
— A kultuszminisztérium irattárá

ban tudakozódtam és azt a felvilágo
sítást nyertem, hogy az ügy összes ira
tai 1934. évi július havában lekiildettck 
az Orsz. Irodához véleményezés végett 
és azóta ott vannak.

— Szóval közel másfél éve tanul
mányozza Stern Samu irodai elnök a 
Stern Samu községkerületi elnök téve
déséből támadt bonyodalmak aktáit?

— No, igen, de miért tart az olyan 
sokáig?

— 1 udunk egy ügyről, amelyiknek 
aktái még tovább feküdtek az Orsz. 
Irodában, mint a Scháchter Salamon 
ügye. A legutóbbi hitközségi választás

Élénkül a pesti hitközségi 
választási mozgalom

A hitközségi választások ellenzéki kö
reiben az volt a szándék, ihogy a nagy- 
iinnepek elmúltáig szüneteltetni fogják a 
mozgalmat, hogy a régi hagyományok 
tiszteletbentartásával az ünnepi áhítat 
nyugalmát kíméljék. Azonban még a 
templomok körül is, különösen az isten
tiszteleti szünetek alatt, fökép egyes kör
zetekben

rendkívüli volt a választási hírek 
iránt való érdeklődés.

A hozzánk befutott értesülések arról szá
molnak be, hogy

az ellenzék megmozdulására az em
bereket valósággal a fölszabadnlás 

érzése fogta el.
Mindenki csak az első szót várta. És ime 
már az első hírekre nemcsak érdeklődé
sek, de már tömörülések is észlelhetők, 
anélkül, hogy az ellenzéki szervezet már 
a nyilvánosság elé lépett volna. Az ünne
pek után természetesen ez is sürgősen 
meg fog történni. Nem is lehet csodál
kozni azon,'hogy az ellenzék, amely a jog, 
törvény és igazság alapján áll, olyan ha
mar tudott népszerűvé válni, amikor

Lelkes 
reménykedéssel
vesznek részt sokan ismét abban a le
hetőséiben, amit az uj osztálysorsjáték 
nyújt. Aktnak sorsjegy*  van, alapos 
a kilátása, hogy egy kis befektetés árán 
nagy vagyonra tehet szert.

Hol rxyerh-t ara 30, 40, 50, 100, 200, 
vagy 300 ezer pengőt?

A m. kir. osztálysorsjáték módot, al
kalmat ad, hogy kisebb-nsgyobb nyere
ményben részesüljön bárki, mert min
denkinek és az összes sorsjegyek
nek egyforma a nyerési esélye.

Az uj sorsjáték húzása október 
19-én kezdődik Az elsőosztálvu 
sorsjegyek hivatalos éraís ’/t = 24, 
i/,= 12, ‘/s = 4, */a = 3 pengő az 
összes iőárusitóknál.

után Stern Samu ellenzékének vezére, 
Schccr Samu lapot akart indítani •' és 
ez a kérés véleményezés végett az Orsz. 
Irodához került. Addig tanulmányozták 
az ügyet, amíg Stern Samu és Schecr 
Samu összcbékültek egymással.. .

a felekezeti közéletben eddig csak 
önkénykedéssel, gőggel, kultúrát- 
lansággal és a zsidó szellemiség 

semmibevevésével találkozott.
Bizonyos, hogy
a csatlakozások aránya rendkívüli 
módon meg fog nőni, ha az ellenzék 
programmja nyilvánosságra kerül,

és mindenki látni fogja, milyen elhanya
golt területek és feladatok vannak meg- 
dolgozatlanul a magyar zsidóság életé
iben, hitéleti, kulturális, szociálpolitikai, 
nevelésügyi és nem utolsó sorban gazda
sági szempontból.

Meg kell említenünk, hogy különböző 
felekezeti szervezetek a választás prob
lémáival kapcsolatban már többfelöl fel
vették egymással az érintkezés fonalát és 
abban mindegyik ellenzéki csoport és 
mindegyik ellenzéki meggyőződésű fele
kezeti alakulat vagy szervezet megegye
zik. hogy a Pesti Izr. Hitközség mai ve
zetősége a legtávolabbról sem tudta ki
elégíteni a modern, európai kultúrára 
törekvő, zsidó öntudatában és magyar 
polgári életakaratában magasabb szem
pontokat célbavevö, gazdaságilag nygodt 
egyensúlyt kereső pesti zsidóságot. És 
mindenki megegyezik abban, hogy ezt

a hitközségi rezsimet sürgősen fel 
kell váltania egy modernebb, lelki- 
ismeretesebb és magasabb kultú
rájú, az igazság és a demokratikus 
polgárjogok alapján álló új rezsim

nek.
Utolsó közleményünk óta a hadállá

sok annyiban változtak, hogy

immár a IV. kerületben is komoly 
ellenzéki megmozdulásról adha

tunk számot.
Igen előkelő zsidó egyéniségek vették 
kezükbe a kerület különböző rétegeiből 
összefutó szálait a szervezésnek.

Az V. kerületben, melynek igen 
jelentékeny része eddig passzív ál
lásponton volt, újabban nagyon erős 

a mozgolódás.
Ebben az előkelőén tartózkodó kerület
ben. mely a hitközségi életnek is cityje, 
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fellángolt az ellenzéki mozgalom, és úgy 
tudjuk, hogy ebben a kerületben rövide
sen meg is fog az ellenzék szervezkedni.

A VI. kerületben egyelőre abban a 
rétegben jelentkezik erősebb ellenzéki 

mozgalom, amely Vázsonyi Vilmos 
törzsgárdájához tartozott.

A szervezet 'formális megalakulása itt is 
ünnepek utánra várható. Az idők "jelét 
kell látnunk abban, hogy

Vázsonyi lapjában egy cikk 
jelent meg. amely a hitközség el
nöke ellen meglehetős élesen és 

határozottan foglalt állást.
Erre a sípuccai kancellária hivatalos or
gánumában cáfolat jelent meg arról, ami 
az említett cikkben csak mellékesen, jó
formán teljesen hangsulj talanul volt meg
említve. — hogy t. i. a választásokat 
már az ünnepek után szerették volna 
megtartani. Természetesen ezzel csak a 
saját maguk és híveik által terjesztett 
hírt cáfolták, de olyan önérzetes és ko- 
turnusos hangon, mintha ezzel az egész 
ellenzéki mozgalom létét akarnák cá
folni.

A IX. kerületből is erős ellenzéki 
mozgalomról szólnak a hírek.

Az ellenzéki mozgalom főfészkei azon
ban. mint már legutóbb is jelentettük a 
VII. és VIII. kerületben vannak.

A nagy VII. kerület valósággal 
forrong.

Az ünnepek alatt az istentiszteletek szü
neteiben nagy csoportok alakultak és 
sok szó esett a választási mozgalommal 
kapcsolatban a Zsidó Élet cikkeiről is. 
Különösen a Bethlen-téri templomban tár
gyalták nagy izgalommal a snóderpén- 
zekről szóló híradásunkat. Még a Kazin- 
czy-utcai templom udvarán is beszéltek 
erről, és egy kiváló talmudtudós a legna
gyobb megütközéssel fejtegette, mennyire 
beleütközik a zsidó törvények és a zsidó 
etika szellemébe az az eljárás, amely a 
Tóra előtt tett fogadalmakat és felajánlá
sokat. a mögöttük rejlő szándékkal együtt 
meghamisítja. A Bethlen-utcai templom
udvaron azt fejtegette az egyik szóvivő, 
■hogy az ellenzékiség leghatásosabb kor
tese maga a hitközség főtitkára, akinek 
tagadhatatlanul invenciózus kezdeménye
zései és gazdasági elgondolásai minden 
kétségen kívül a legjobb inspirátorai 
minden ellenzéki készülődésnek.

A Vili, kerületet teljesen elbori- 
tóttá az ellenzéki özönvíz.

Ebben a kerületben játszotta el a hit
községi elnök egyik bizalmasa, a körzet 
jelenlegi kinevezett alelnöke azt a külö
nös szerepet, amelyben „csecsemőből” 
hirtelen lendülettel Napóleonná bontako
zott ki, és amely metamorfózis nem cse

kély mértékben járult hozzá az ellenzéki 
érzések felszitásához. A dolog úgy tör
tént. hogy amikor a kerület zsidóságának 
kitűnő és köztiszteletben álló vezére, a 
körzet elnöke. Weisz Márk mellé a füh- 
reri akarat Braun Vilmost delegálta al- 
clnöknek. ez a Weisz Márk népszerűsé
gének köpenyébe akarván burkolózni, 
tltogy ily szerénykedésével magának is 
biztosítson valamelyes szimpátiákat, úgy 
mutatkozott be első felszólalásában, hogy 
Weisz Márk bölcsessége, nagy hitbéli tu
dományossága. élettapasztalatai, múltjá
nak magasba rétegeződött érdemei lát
tára olyan kicsinek érzi magát, mint a 
meglett ember mellett a csecsemő, aki 
most kezdi az életet. Ez a nyilvánosság 
előtt eljátszott szerep nem gátolta azon
ban abban, hogy amikor néhány héttel 
később bizonyos ellentétek felbukkaná
sakor az önérzetesen és megfontoltan vi
selkedő Weisz Márkot ad audiendum ver
bum merték a Fiihrer elé citáltatni, akkor 
napóleoni pózba vágva magát, azt merje 
a szerény ..csecsemő" a kerület great 
old man-jének szemébe mondani, hogy 
..panasza van ellene, mert nem vezeti a 
józsefvárosi körzetet Stern Samu szelle
mében." Weisz Márk az ő bölcs botfhó- 
tniájával csak annyit jegyzett meg. hogy 
őt is kisgyermek korában csak a halottak 
szellemével szokták ijesztgetni, de minek 
emlegessük annak a szellemét, aki él és 
jelen van? Az ellentétek egyre nagyob
bak lettek és a helyzet lassanként any*  
nyira kiegyenlíthetetlenné alakult, amint 
erről már a múltkor is írtunk, hogy ennek 
Weisz Márk visszavonulásához kellett 
vezetnie.

A sipucca ekkor észrevette, hogy 
elgaloppirozta magát, mire Ros Ha
sónó előtt szenzációs kortestrükk- 

höz folyamodott.
A körzet elöljáróságát gyűlésre hívták 
össze, ahol egymásután szólaltak fel dr. 
Körmöczi Zoltán elnökhelyettes, Braun 
Vilmos és Wertheimer Lajos alelnökök, 
valamint a többi kormánypárti elöljárók, 
akik mind kifogyhatatlanok voltak Weisz 
Márk érdemeinek méltatásában.

A cél az volt, hogy Weisz Márkot 
rábírják lemondásának visszavoná
sára és ezzel a kerületet elvágják 

az ellenzéktől.
De az igazi szög csak akkor búit ki a 
zsákból, amikor egyidejűleg betegsza
badságot is kínáltak fel neki, azzal a 
hátsó gondolattal, hogy azalatt majd ök 
vezetik a közügyeket. Azt is előre meg
ígérték W eisz Márknak, hogy a választá
sok után pdig érdemeinek elismeréséül 
a körzet díszclnökévé fogják megválasz
tani. Világos volt persze mindenki előtt, 
a tulajdonképeni szándék, hogy így

Weisz Márkot végleg skartba 
akarják szorítani, de ök nem hit

ték, hogy ezt mindenki észrevette.
Hogy mennyire lebecsülték Weisz Márk 
bölcsességét, azt az is mutatja, hogy még 
ma is várják, mikor fog boldogan karja
ikba omlani. Az események krónikájához 
tartozik az is, hogy az elöljáróság már 
azt hitte, hogy nyeregben ül. és össze is 
hívta a kerület ifjsúági csoportját válasz
tási értekezletre. Amikor azonban azt 
látták, hogy a jelenlegi lázas helyzetben 
aligha számíthatnak az ifjúságnál a vá
lasztási agitáció szempontjából kedvező 
fogadtatásra, akkor az értekezletet hir
telen elhalasztották.

Itt említjük meg, mint a kerület fe
lekezeti életének egyik nevezetes mozza
natát. hogy

Wertheimer Soma szertartási elöl
járó, a kitűnő Wertheimer Adolf 
bátyja .aki Weisz Márk mellett a 
konzervatív irány legbecsiiltebb 
képviselője a Józsefvárosban és 
akit Weisz Márk elnökhelyettes
ként szeretett volna maga mellett 
látni, az Ízléstelen intrikáktól el- 
kedvtelenedve, elhatározta, hogy az 
ünnepek után lemond elöljárói 

tisztéről.
Úgy értesülünk, hogy ez az elhatározása 
megmásíthatatlan.

Lapzártakor halljuk, hogy a Demok
rata Újság hírének cáfolata mögött az 
rejtőzik, hogy

a hitközség mai vezetősége febru
árra várja az új statútumoknak a 
kormány részéről való jóváhagyá
sát és megerősítését. Megértjük ezt 
a vágyukat, mert arra számítanak, 
hogy korteseszköznek ezt igen jól 

ki tudnák használni.
Mi azonban nem tudjuk elgondolni, hogy 
a kormányhatóság épen kortescclokra és 
egy párt uralmának megerősítésére si
etne

a statútumok jóváhagyásával, ami
kor az új statutumok nyomán mély
séges és áthidalhatatlan ellentétek 
fognak támadni a főváros és a vi

dék zsidósága között.
Hogy ez az ellentét milyen súlyos vesze
delmeket rejt magában, hogy a vidéki 
zsidóság már is valósággal lázadozik, 
erre nézve legyen elég, hogy a szentesi 
hitközség elnökének lapunk mai számá
ban közzétett cikkére utaljunk.

Persze a kormánypárt is megteszi a 
maga választási előkészületeit. És az is 
csak természetes, hogy a maguk módján 
agitálnak: úgy halljuk, hogy nagy vacso
rákat fognak rendezni. Most legalább 

teljesíthetik a körzetek egyetlen.
és még csorbítatlanul hagyott hi
vatásukat: szállíthatják majd a 
híveket — akik tudniillik még meg

maradtak — a vacsorákra.
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Hog$ folytak le
az idei f©0®m©jsel§ ? 

Felemelő áhítat ©sjszágssesíe — a fővárosban testvéries összhangban folytak Se az orthodox istentiszteletek — 
Budai kultúra — 3 gsesái wes?eg templomokba nem engedtess mozisáéra a szegényeket — „Vattázott" padsorok, asiíóí’áööi? a Bohány-uéeában és más ünnepnapi furcsaságok

Országszerte rrfriccnült mélységi s áhí
tattal ünnepelt a magyar zsidóság Az ál
talános gazdasági leromláson kívül, mely 
egy aránylag egészen elenyésző számú 
rétegen kívül napi existenciájában törte 
le a zsidóságot, a világszerte megnyilvá
nuló antiszemita áramlat is súlyosan ne
hezedett rá a lelkckrc. Volt oka a zsidó
ságnak az idei főünnepen a Mindenható 
i rga’máért fohászkodni...

A fővárosban külsőleg alig változott a 
szokásos főünnepi kép. Ros-hasono kér 
napján és Jomkippurkor ünneplőbe öltö
zött testvéreink siettek a templomokba. 
Az orthodoxia templomaiba akadály nél
kül be is juthattak azok, akiket odahuzott 
a szivük. Még ha nem is tellett jegyre, 
vagy lekéstek a díjtalan fegykérésröl — 
inkvizíció néikül bemehettek a templo
mokba. A I< 'z.inczy-utcai főtemplomban 
megfigyeltük, hogy előkelő balbószok 
előzékenyen invitálták maguk mellé az 
„ingyenes44 testvéreket még machzorra! 
is ellátták őket. Hasonló jeleneteknek 
vo’tunk tanul a Józsefvárosi Imaházbm. 
a Nagy fuvaros-utcai Kaufmann-templom- 
ban, amelyek tudvaltevöleg nem hivat Jó
sán kimondott pesti hitközségi templo
mok. A budai és óbudai templomokban 
még szembetűnőbb volt a testvéries han
gulat. Az Öntőház-utcai főtemplomban 
például Jomkippurkor mázki r előtt fia 
rencőrl se láttunk. Bemeheteit, aki akart, 
pedig zsúfolva volt a templom. Feltűnés 
né’kiil álltunk be a középső padközökbe: 
az egyik szélső helyről egy fiatalember 
felállt és udvariasan átengedte a helyét. 
Budai kultúra...

Ezzel szemben a hivatalos jellegű 
pesti neológ templomokban üzleti (ezút
tal igent rossz üzleti) szellemű volt a 
rendezés. Jegyhez csak fizetők és pro
tekciós nemfizetők juthattak. A körzeti 
templomokban az elöljáróktól elvették 
azt a jogot, hogy olcsóbb vagy ingyenes 
jegyekkel 'áthassák el az általuk jól is
mert lecsúszol lakat. Igy történt, hogy 
istentiszteleteiken üres? padsorok ásitoz- 
l k vo’na ha egyes jólelkü rendezők sa
ját felelősségükre ki nem . vattázták * vo’na 
a tátongó padsorokat. De az.ént Jom- 
kippur-célben, mázkirra itt s m engedték 
i»e a szegényeket. Persze a Dohány-utcai 
főtemplomban eddig szokásban volt in

gyenes mázkirt :.s beszüntették. A Sip- 
ulc’. diktátorainak a lelke rajta. Jom- 
kippur kimenetele után rögtönzött moz
galom indult, hogy jövőre 2—3 helyiséget 
bérelnek jótékony adományokból, ingye
nes istentisztelettel. Hacsak addig alapo
san meg- m m változik a Sip-utcai szék
ház képe...

Befejezésül még egy jellemző epizó
dot’... Egyik ismert bankvezérünk hívta 
fel a figyelmünket Újév délelőttjén a 
Dohány-utcai templommal Szemben fel
sorakozó au.lótáborra. Ép vége volt az 
istent'szte’etilek. A hívők kitódvJtak a 
templomból és néhány percen belül olyan 
autósor verte fel tülkölésével a templom 
körüli utcák csendjét mint amilyet akkor 
szokott megbámulni az utca népe amikor 
a Városi Színházban valamelyik külföldi

A megfizethetetlen „vágatás“
— Panaszos levél —

Igen tisztelt Szerkesztő Uram!
ismét a Zsidó Elet nagy nyilvánossá

gához fordulok panaszommal, mert úgy 
látom, hogy az Ön szerkesztésében meg
jelenő független orgánum mindig haj
landó megírni olyasmit is, ami a hitköz
ség vezetőinek nem tetszik, vagy kelle
metlen, természetesen csak abban az 
esetben, ha az az igazságnak megfelel, 
és közérdeket szolgál.

'Köszönöm, hogy múltkori levelemnek 
a megfizethetetlen drága hittankönyvek 
kérdésében helyt adott és ez bátorít fel 
arra, hogy újabb panaszommal is Önhöz 

.forduljak.

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 

A 8 B A Z I A 
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban! 

Prospektust küldünk! 
TELEFON ABBAZIA 376. 

it’gyság vendégszereplése ér véget.
Ennél felháboritóbb cinizmust még 

m.in tapasztaltam — monebtta. Ideállit- 
ják a kocsijaikat pont a tempóm elé ak
kor, amikor tudják, hogy vagyunk még 
néhány n, akiknek ez vallásos érzését 
mélyen sérti. Igazán itt volna az ideje, 
hogy ha a hitközség vezetősége nem haj- 
landó rendet teremteni, a rendőrség se
gítségét vegyük igénybe...

Elnézően mosolyogtunk kedves, derék, 
igazi zsicóérzésü bankvezérünk tájéko
zatlanságán. És ?. szemben velünk indu
lásra készülő kocsira mutatunk. Amelybe 
abban a pillanatban szá’t be közéletünk 
egyik Sokat szereplő kitűnősége. Aki 
nagy szerepet játszik , hitéletünkben. — 
Bankvezérünk arcán a megértés sugara 
vonult át. Most már tudta, miért nem 
avatkozik bele ebbe az ügybe az elöl
járóság- ..

«
Hogy is szoktuk mondani?!.......Löso-

noh rabéi li-Jörusolájim”... A Pesti Izr. 
Hitközség tagjai a főünnepi tapasztala
tok után álrtatosan fohászkodnak, hogy a 
jövő föünnepekre a Sip-utca székhazában 
már másik, megértőbb, vezetőség irá
nyítsa a hívek áhitatoskoását...

Hithű zsidó vagyok, aki ragaszkodom 
a rituálékhoz, azonban sajnálattal kell be
jelentenem, hogy a hitközség kíméletlen 
és meggondolatlan pénzügyi politikája ezt 
úgyszólván lehetetlenné teszi és így nem 
csodálom, hogy napról-napra többen van
nak azok, akik a rituálékat anyagi hely
zetük miatt nem képesek megtartani.

A nagyiiiiiiepekre megvettem a szük
séges „gepohrét". Minthogy hat gyer
mekem van és így összesen nyolcán va
gyunk, ez nem kis költséget és gondot 
okozott. Bevallom őszintén, hogy fele
ségem függőié és az én jegygyűrűm is zá
logba került, hogy a vallás előírásainak 
eleget tehessek. Mégis az utolsó pillanat
ban már ott állottam, hogy nem tehetek 
eleget vallásunk szabályainak, amelyek
nek eddig még mindig eleget tettem. 
Ugyanis egy csirke vágatásáért 40 fil
lért számítottak, anti a nyolc csirkénél 
egyedül 3.20 pengőt tesz ki. Midőn ezt 
feleségem ott szóvátette, azt a választ 
kapta, hogy egyszer van hosszúnap, hadd 
fizessenek az emberek. Én azonban azt 
gondolom, hogy a hitközségnek az a kö
telessége, hogy megkönnyítse a vallás 
szabályainak a betartását és ne megne-
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hezítse, vagy úgyszólván lehetetlenné te
gye. Hiszen túlnyomó részt szegény em
berről van szó. mert valljuk meg őszin
tén. a gazdagok sorából nem nagyon to
lakodnak a' vágatásóknál. Milyen egy
szerű és üdvös intézkedés lenne a nagy- 
családú zsidók érdekében, ha a vágatási 
díjat úgy állapították volna meg, hogy 
csupán az első pár levágatása kerül 40 
fillérbe, a másodiké már csak 20-ba. míg 
a harmadiké már csak 10-be. Ez nem 
okozott volna semmi nehézséget, mert a 
vágatási cédulák igazolták volna, hogy 
ki, mennyit fizetett és így nem fordul
hatott volna elő visszaélés. Ellenben vá
gattak volna mindazok a családok is, aki
ket most a horribilis vágatási díj vissza
tartott.

Még egy anomáliáról kel! megemlé
keznem. a vágatásokkal kapcsolatban. 
Noha igen jól tudja a hitközség vezető
sége. hogy ilyenkor miiyen tolongás van 
az egyes vágatási helyeknél és milyen 
kevés ideje van a zsidóasszonyoknak, 
különösen azoknak, akik nem küldhetik 
oda a háztartási alkalmazottat, még sem 
gondoskodik arról, hogy ilyenkor hosszú
nap előtt elegendő vágatási hely és mun
kaerő álljon rendelkezésre. nehogy a val
lásukhoz ragaszkodó ' zsidóasszonyoknak 
órákat kelljen eltölteniök a várakozással, 
és a háborúra emlékeztető hosszú liba
sorban várják meg, míg sorra kerülnek.

Soraim közléséért előre is köszönetét 
mondva

maradok tisztelettel:
egy tanár.

Ono Adósem hósio nó
Hét napon át sátrakban kell laknunk, 

mert Isten őseinket is sátrakban lakatta, 
amidőn kihozta őket Egyiptom országá
ból. Bölcseink magyarázatát keresik és 
adják is annak, hogy miért üljünk ősszel 
a sátrak ünnepét, melynek jelentősége 
szorosan összefügg a kora tavasszal tör
tént egyiptomi kivonulás nagyszerű ese
ményével. A magyarázat szerint a zsidó
ság a sátrak ősz: időben való ünnepléséi 
vei mintegy kifejezésre juttatja rajongó 
istenszeretetét, amely áldozni kíván a 
végtelen jóságért akkor is, amikor az 
őszi szél hideg fuvallata mindenki mást 
a szobák enyhe melegébe késztet.

Október 11-én (Tisri 14) erev Szuk- 
koth, előkészületek az ünnepre, melyek 
közé tartozik az ünnepi csokor felszere
lése is. A csokor a következő négy nö
vényből áll: pálmaág (lulov káppoth tö- 
morim). jobboldalán — ha gerincét ma
gunk felé fordítjuk - három mirtuság 
(haddászim—ánáf év ovóth), balodalán 
pedig két fűzfaág (arovoth—árvé náchál), 
a három növényt lulov-levelekkel egy

máshoz fűzzük. Az ünnepi csokor a pa
radicsomalma (ethróg—pri éc bodor) által 
válik teljessé, mely külön áll és csak az 
imánál helyezzük szorosan a többi mellé.

Hagyományaink szerint Isten ezen az 
ünnepen ítélkezik egész évi vízszükség-
létünk fölött, ezen az ünnepen határozza 
el, hogy mikor és hol mennyi eső essék. 
Azért választottuk a víz mellett tenyésző 
négy növényt ünnepi csokornak, hogy a 
világtájak minden iránya felé való len- 
getésével, bőséges esőért, a víz életfa
kasztó áldásáért könyörögjünk a világ- 
egyetem Urához.

Az egyenes, sudár pálmaág hasonlít 
az ember gerincéhez, melynek veleje az 
agyban végződik, a mirtuság levélalakja 
a szemünkhöz, a fűzfaágé a szánkhoz, az 
ethrógé pedig a szívünkhöz hasonlít. Is
ten áldására csak azzal tehetjük érde
messé magunkat, ha szívünket és agyun
kat. érzéseinket és gondolatainkat is 
megszenteljük és Isten szolgálatába ál
lítjuk.

Az ünnep 9 napján át egész hallél-t 
mondunk. A .haliéi előtt kezünkbe vesz- 
szük az ünnepi csokrot és úgy imádko
zunk. Ha reggel már mondottunk felet
tük áldást, úgy a haliéi előtt nem ismé
teljük meg: amennyiben azonban azt még 
nem mondottuk volna, úgy ezt a haliéi 
előtt kell megtennünk. Amikor a hallél- 
imában a hódu-imarészhez érkezünk, ak
kor az előrmádkozó hódú és jómár-no, 
szakaszoknál, — azaz kétízben — a temp
lom közönsége pedig valahányszor az elő
imádkozó szavára ráfeleli a refrénszerű 
hódu-t. annyiszor végzi az említett irá
nyokban a lengetést. Mivel e szakaszok 
mindegyike Isten nevén kívül Tiat-bat szó
ból áll, ezért minden egyes irányra egy- 
egy szó jut. Isten fenséges nevének ki
ejtésénél azonban nem szabad még a len- 
getésse! sem foglalkoznunk. A lengetést 
megismételjük még: ono Adosem hosió 
nó-nál kétszer, de mivel e vers Isten ne
vén kívül három szóból áll, ezért két 
irányra jut csak' egy-egy .szó. Mindeze
ken kívül a templom közönsége még a 
haliéi imát befejező hódú .szakasznál is 
lenget kétszer.

Hogy miért épen hódú és ono 'Adóséin 
hó.s onó-nál lengetünk erre rtízve eCyes 
deciz. rok célzást találnak a k&vetkcz'6 
versekben: „oz jöránnönü ácé hájoár Plíl- 
Iifné Adósem ki vo lispót eth hoores" 
• akkor újjongjanak majd különféle fa
ágakkal, ha majd tisztultan kerülnek ki 
Isten színe elől, midőn ítéletet tart a föld
kerekség fölött" és pedig azon imaré
szeknél, melyek így kezdődnek: hódú 
láádósem és hósiónu (1. Krónikák: I 16 
33—35).

Haliéi után — és máskor is — előbb 
tesszük le kezünkből a lulov-ot és csak 

utána az ethróg-ot, mert a szívet jelké
pező ethróg nélkül nem tarthatjuk ke
zünkben az agyat, szemet és szájat szim
bolizáló Iulov-ot: az őszinte és igaz szív 
nemes érzései híján nincs értéke semmi
nek.

A töfilló után egy Tóra-tekercset eme
lünk ki a ifrigyszekrényböl, az al-memoir 
ra helyezzük és ünnepi csokorral kezünk
ben — jobbfelé tartva — körüljárjuk az: 
al-memor-t. Az előimádkozó megy' elől,, 
hósánó imákat énekel, követik mind
azokat. akiknek ünnepi csokruk van és. 
szakaszonkint ismétlik az előimádkozó' 
által recitált imát. Mikor visszaérkeznek 
a frigyszekrényhez, befejezik a hósánót. 
a Tórát pedig visszateszik a helyére. Az 
al-memor-t mindennap egyszer, ihósáánó 
rábbó napján hétszer kerüljük meg úgy, 
amiként ez a régi jeruzsálemi szentélyben 
is, Jericho városa hétszeri megkerülésé
nek emlékére szokásban volt. Ezt az ős
régi szokást egy .masszóró-magyarázattal 
támasztották elá bölcseink: „Váászóvövá 
boir, ahányszor Jericho városát kerülték 
meg, váászóvövó eth mizbácháchó. Adó
sem, annyiszor kerüljük meg oltárodat, 
óh Örökkévaló".

A „Múlt és Jövő" 
huszonöt éves

Egy hatalmas testes füzet van előt
tünk. a „Múlt és Jövő“ Jubiláns száma. 
Minden tekintetben előkelő teljesítmény, 
szerkesztési és nyomdai szempontokból 
egyaránt. A hatalmas illusztrációs anyag 
épugy, mint a szövegrész gazdag és vál
tozatos képet acl a Múlt és Jövőnek a 
magyarországi és a Magyarországon 
kivüli zsidó kultúrához való eleven kap
csolatáról. Mindenki, vagy majdnem 
mindenki, aki itthon vagy a nagyvilágban 
számottevő tényező a zsidó kultúra jele
nében képben vagy Írásban, üdvözléssel 
vagv tanítással, rájzzal-szoborral vagy 
dalia.' és verssel, tanulmánnyal vagy
publicisztikai cikkel stb. stb. felsorakoz'k 
a Múlt és Jövő 25 évének szellemi ün
neplő' közé. És minőién sor Írás, minden 
szó. m'nden kép csupa klkesedés. csupa

kultúrájáért, emelkedéséért vívott 
''zőfelme örökös, a múltból és 

"be nyúló eredményeinek. 
.,|en magyar zsidó meg- 

■ számot mert Ön- 
Mi a m a-

lelkesítés. Dicsérete a 25 év munkájának. 
Patai József költői és publicisztikai kivá- 
’^Páeának, a magyar és egyetemes zsi- 

A 
dóáSg 
kemény 
jelenből
Szeretnék. ha min, 
ismerné ezt az ünnep. • - 
tudatát, büszkeségét etáT'-'ie. 
gunk részéről A" leg:melegebben 
lünk laptársunknak: .és kitűnő 
tőjének, \

grata-•» 
szerkesz-.
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A legdrágább tankönyv: 
a hittankönyv 

Panaszos levél a szerkesztőhöz
Tekintetes Szerkesztő Ur!

A ..Zsidó Élet” szeptember 27-ikj szá
mában szóvátette egy „tanár", hogy a 
legdrágább tankönyv a hittankönyv és 
fölsorolva, hogy micsoda három könyvet 
kell megvenni a zsidó diáknak, harmadik 
helyen egy imakönyvet szerepeltett P 
1.30 fill. összegben. A tanár nyilván té
ved. Az én I. osztályú gimnazista fiam 
részére az egyik budai középiskolában 
Pollák-féle fordítású imakönyvet írt elő 
a hittanár úr. Ennek a könyvnek az ára 
pedig nem P 1.30 fill., hanem P 3.50 fill.. 
és antiquáriumos utón meg nem szerez
hető. Valószínű, hogy érdekelt fél ösz- 
szevásárolja a használt példányokat, 
hogy mindenki újat legyen kénytelen vá

„Nem tud az írni, aki küldte../4
(Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó

képű, állástalan tanár)

Jónapot, tanár tír. jónapot!... 
Sic sollen sich habén ...

— Köszönöm igazgató úr. én is 
minden jót kívánok Önnek.

— Legutóbb! beszélgetésünk alkal
mával Ön nagyon epésen emlékezett 
meg átszervezett lapunkról, amelyet — 
nem is tudom, miért — „Le<?yeső”-nek 
nevezett el. Hát mondhatom, a rosha- 
sónói tneg a jomkippun száma nagyon 
gazdag és eleven volt.

- - Hát elevennek — elismerem — 
elég eleven volt. Annyira eleven, hogy 
egyes cikkek szinte integettek is az ol
vasó felé, mint régi ismerősök. Integet
tek. mintha azt mondanák: ..Ugye, mi 
már találkoztunk egyszer, vagy talán 
kétszer is? Még pedig ugyanitt, ezeken 
a hasábokon.1’ — Meg hogy gazdag 
volt?! A gazdagságról nagyon külön
bözők a vélemények és a mértékek. 
Aszerint, hogy ki mennyire szerény. 
Nem tagadható, hogy elég sok volt 
benne pl. a kis fiúkat bizonyára nagyi n 
érdeklő rege, legenda és a több'.. És a 
mesék a világához elég stílusosan illik 
is az az említett kisértetjárás, ami a jó 
'égen, évekkel ezelőtt eltemetett cikkek
nek e hasábokon való új életrekelésében 
: nyelhető meg.

Az elnök vezércikkéről, vagy a 
Mussolini üzenetéről csak nem mond
hatja. hogy régiek, hogy már egyszer 
megjelentéit?

— Hát, ami azt a képet illeti, ame

sárolni. Ma a leggyönyörűbb díszkötésű 
munkákat lehet újonnan 2 pengőért vagy 
nagyszerű (olyan, mint az új) állapotban 
1 pengőért beszerezni, nagyon furcsa te
hát. hogy egy imakönyvnek P 3.50 fill. 
az ára. Van énnekem többféle imaköny- 
vem, egyik-másik jó magyar fordítással, 
de ezt a hittanár úr kizárta a használat
ból. mintha bizony az imádságok sor
rendje nem volna ugyanaz minden aske- 
náz imakönyvben. Annyi bizonyos, hogy 
ezt a kérdést tisztázni kellene, már a sú
lyos gazdasági viszonyokra való tekintet
te! is.

Kiváló tisztelettel
egy apa.

lyen Mussolini a magyar zsidó diákok 
körében látható, nagyon régi ismerősnek 
hat . . . No, de hát ezek elvégre nem 
is olyan nagy bajok. És emlékezzünk 
csak — diákkorunkban nagyon jól meg
tették szolgálatukat az antiquárius 
könyvek is, amelyekből igen jól tud
tunk tanulni. Hát a „Legyező” felta
lálta, most az antiquárius-lapot is. Miért

BANKHÁZ RT.
Budapest, IV,, Szervita-tér 3. 

a m. kir. osztálysorsjáték főelárusitónál. 
Kísérelje meg szerencséjét és vásároljon 

osztálysorsjegyet T Ö R Ö K-nél
Elérhető legnagyobb nyeremény I

500.000
pengő

Nyereményhuzás :
Október 19-én és 22-én

Az I. oszt, sorsjegyárak : 

Egész
P 24.—

Fél
P 12.—

Negyed
6.—

ne? Hiszen antiquárius áron is árulja. 
Es antiquárius módszerekkel legyezgeti 
most is a „nagyok” hiúságát, mintha 
egyéb publicisztikai feladata nem is 
volna. S hogy előbbi kérdésére is felel
jek, Mussolini üzenetét nem olvastam 
ugyan még a „Legyező1’ hasábjain, de 
viszont az üzenet nem is a „Legyező”- 
höz volt adresszálva. Hát Istenem, 
nr.crt vegyen át a „Legyező” csupán ön
magától cikket, a forrás megnevezése 
nélkül, ezt megteheti ő mással is! Ami 
pedig a Síp-utcai Führer újévi cikkét 
illeti, bevallom, azt még nem olvastam 
azelőtt sehol. Ez lehet, hogv eredeti, 
amennyiben az eredetiség azt jelenti, 
hogy most jelent meg először. A stí- 
luskritika azonban az eredetiségen ép
pen mást ért. De hagyjuk ezt! Akik 
így szeretik a „Legyezőt1’, azoknak bi
zonyára nincs is ellene kifogásuk. Kü
lönben általában nagyon jól mulatnak 
az emberek a „Legyező” régiséggyüite- 
ményén, amelyben benne van Einstein
től kezdve Vészi Józsefen át Bál Sémig 
mindenki. De még jobban mulatnak 
azon a „kis bolt"-cm. amelyet sikerült 
a „Legyező1’ mesterének nyélbeütnie. 
Éveken át készítette ezt elő, céltudato
san, ravaszul, de annál teljesebb siker
rel. Sok főzésbe került ez. Kezdetben 
vala... (mennyi minden kezdet datá
lódó onnan!) . . . Kezdetben vala a köz
ségkerületi választás. Aztán jöttek a 
többi harcok, a chevrával. Rudával, 
maid a kongresszus körül... És a 
..Legyező” ott tolta a szelet mindig a 
Führer mellett, ami minden alkalommal 
hozott is egv kis pénzesőcskét a mindig 
szomjas talajocskára. Mert hát.. Hogy 
is imádkoztuk most Jomkippurkor: Ész 
asecr tóchaun, juchon. Akit ö megszeret, 
az „meg is van szeretve”. Aztán a papi 
segédlet, a fiatal pap áldásosztása is 
segített... meg a hír szárnya a nagy 
küzdelemben való elszegényedéstől, a 
tornyosuló adósságokról, stb. stb. S ha 
jött is a pénz, az mind nem volt az 
igazi „nagy bolt1’. A „nagy boltot” most 
sikerült megcsinálnia, végre... Vájjon 
kinek a pénzén? Nem tudom, nem 
fogja-e valamikor a krónikás inaid úgy 
emlegetni dicső Führeriinket, mint a 
pesti hitközség legdrágább vezérét.. . 
Miért is akar ő tulajdonképen lapkeres
kedő lenni? Miért is nem marad meg 
már kipróbált és bevált tevékenysége 
mellett tudósnak, szónoknak és írónak?! 
Mint tudós történész a szombathelyi és 
szabad-egyetemi történeti előadásaiban 
fényesen járta a tojástáncot a történeti 
igazság körül, cikkeiben pedig, mint író 
jobban tudja az igazságot felvizezni, 
mint akármelyik milimári a maga tejét. 
Mit akar hát? Miért nem marad meg 
emellett. Pont éppen a lap-üzletre vá



ZSIDÓ ÉLET 10

gyott? Hát nem mulatságos ez? Vagy 
talán éppen élsz morító?

- Megint nagyon dühös, tanár úr. a 
i'üliös embernek pedig...

I )e igenis, igazam van. Es azért 
k éppen dühös, mert igazam van. 

H "tv lehel valaki ilyen naiv?! Hogy 
c ggedheti magát így beugratni, ilyen 
s -'.repekbe? Tudja direktor úr. hogy én 
mi: gyanítok? Hogy ezt az egész manő
vert a ..Legyező” körül valami ellen
zéki alak, egy sötétben bujkált; ellen
zéki vezér eszelte ki. hogv beletigrassza 
a 1-ührert. Mintahogv bizonyára ellen
zőin cselvetők bírták rá arra is. hogv 
a hitközség pénzén, a hitközség házá
ban, egy külön s kizárólag csak kondo- 
leálásokra, gratulációkra és egyéb egyéni 
szolgálatokra berendezett irodát tartson 
Ívni. Bár erre az irodára néha nagv 
szükség van, azt beigazolta legutóbb is 
pi. a tudományegyetem jubileumának 
az alkalma. Mert erre a jubileumra is 
seilett egy szép levelet írni! Ezt várták 
az Alma Materben. Pocit éppen a Fiih- 
rcrtől es az Egyakarattól. Mert tudva
levő. hogy ök a tudománynak, a zsidó 
tudomány sságnak a íegméltóbb képvi
selői és legszilárdabb oszlopai. Ök is 
i-merlk az Egyetem épületét! Tártak is 
mar ott. Egy kis-szakasszal éppen odáig 
lehet utazni. Es aztán aki magyar zsidó 
tudós ebben az országban segítségre 
s •torul, hogy a tudományának élhessen, 
az a legbiztosabban öreáiuk számítha*.  
Meg nekik maguknak is közvetlen kap
csolatuk van a tudománnyal. A Führer 
— amint mondottam — a történettu
dományt műveli, az Egvakarat pedig — 
hja. most jut eszembe, hát persze, ő is 
a történettudományt műveli. Egyik le- 
pmália már a másikat. Már kcnkurrál- 
n:o<! Vagy talán nem olvasta? Pedig 
e g hosszú! A Mult és Jövő jubileumi 
számában az Egyakarat tollái■>«'>’ jelent 
■Bog ielőkezeli életünk utolsó 25 événe!-: 
története. Mondhatom, könnyebb volt a 
2? éven átvergődni, mint ezen a 25 éves 
történeten. Nehéz olvasmány! De hát 

lent, a Pázmány Egyetem 300 éves 
leuma, a Múlt és Jövő 25 éves jtt- 

leuma .. . az eml >er t 11a szinte ma- 
g.:t<>! elindul. Különösen az liven gya
korlott és ihletett tollak.

- - .di! csúfolódik/ Hói van az meg-
hogy mindenkinek jól kell tudni 

írni?
- - Nem i- mindenkinek! S nincs is 

megírva! De a/íi nem tud. az könyvel
jen. va .' ereskeilien . . . Egyéliként én

lanék a Führernek és 
Es -. karait ak. ha beszélhetnék ve

it : ne ülje lek fel ih í alattomos el- 
ításiiknak. Ne enge ljél ma 

gukat idegen területre csalogatni... 
Mert azok az elvetemült ármányos el- 
’ nzékiek . . . SPECTATOR

A zsidóság nagykövete ...
Sir Moses Montefiore halálának ötvenedik évfordulójára

Július 28-án múlt ötven éve annak, 
hogy miniden idők egyik legnagyobb zsidó 
államférfia és emberbarátja, Sir Moses 
Montefiore 101 éves korában megszűnt 
dolgozni az egész világ üldözött zsidó
ságáért. A zsidóság nagykövete: ezzel a 
névvel tisztelte meg kora és valóban 
megérdemelte ezt az elnevezést. Ahol 
zsidó sérelem kiáltott igazság után, ahol 
a zsidóságot fenyegető vcszdelmékct kel
lett elhárítani, almi régi jogokért küz
deni és új jogokat kiharcolni, Sir Moses 
Montefiore megjelent és megjelenése 
egyet jelentett az ügy győzelmével.

Spanyol származású szülök gyermeke 
volt, (lsei a zsidóüldözések idején Olasz
országba vándoroltak ki, ahol részben 
Livornóban, részben pedig Anconában te
lepednek meg. Montefiore Moses apja 
azonban már Londonban él. nagykeres
kedést folytat, de a család soha nem fe
ledkezik meg második hazájáról, Olasz
országról. Gyakran tesznek látogatáso
kat Olaszországban, ahol rokonaik élnek 
és a kis Moses egy ilyen út alkalmával 
ősei lakóhelyén, Livornoban látja meg a 
napvilágot. Londonban nevelkedik, iskolái 
elvégzése után apja tőzsdetagságot vá
sárol neki, hamar nagy közgazdasági kar
riert int be, amiben segítségére van az 
a körülmény, is, hogy felesége és fivére 
révén rokonságba kerül a Rothschild- 
liázzal. Közgazdasági tevékenységét ké
sőbb teljesen abbahagyja és kizárólag 
emberbaráti céljainak él, minden idejét 
zsidó testvérei sorsának enyhítésére for
dítja. 1892-ben utazik elsőízben Palesz
tinába. Ottani tapasztalatait ..Diary oi a 
journey to the Holy Land” című köny
vében írja meg és ttilajdonképen ez az 
utazása érleli meg benne azt az elhatá
rozást. hogy minden idejét a zsidóság 
ügyének szenteli. 1837-ben a londoni City 
slieriffjévé választja, nem sokkal később 
pedig a királynő a zsidóság érdekében 
kifejtett humanitárius működése elisme
réséül lovagi rangra emeli.

Szakadatlanul utazik, járja a világot 
zsidó érdekek védelmében. Ami'-.c-r Sa- 
feket és Tiberiast egy borzalmas föld
rengés csaknem teljesen elpusztítja, Sir 
.'toses Montefiore organizálja meg a merí
tési munkálatokat. 1840-ben vérvád tartja 
rettegésben Damaszkusz zsidóságát. 
Montefiore itt Is győzelemre segíti az 
igazságot. 1845-ben I. Miklós cár kíván
ságára beutazza Oroszországot. Hogy a 
lengyel zsidóság helyzetét tanulmá
nyozza és enyhítéseket érien el részére. 
1846-ban újabb kitüntetés éri: a királynő 

bárói rangra emeli. 1845-ben éhínség tör 
ki Palesztinában, Montefiore haladéktala
nul odautazik és jelentős összegű ado
mányokat visz magával Angliából. Ez az 
utazása a tulajdonképeni megindítója a 
Paiesztina-tnozgalomnak, mert a szultán
tól jogot szerez földingatlanok vásárlá
sára kolonizálási akció céljaira. De nem
csak földingatlanokat vásárol, hanem 
ipari vállalatokat is létesít és szegény
házakat a nyomorgók szántára.

1862-ben elhunyt felesége emlékére 
egész sor zsidó jóléti intézményt hív 
életre, többek között a ramsgatei zsidó 
college-t. Amikor 1863-ban Marokkóban 
zsidóüldözések törnek ki. odasiet, majd 
a szultántól rendeletet szerez, mely biz
tosítja a zsidók és keresztények jogait 
és védelmét. 1866-ban hatodszor utazik a 
Szentföldre, ahol a kolerajárványtól és 
a sáskák pusztításaitól sújtott zsidóság 
felsegítésére ismét mentési akciót szer
ez. Az 1867. év Romániában találja, ahol 
az ott tomboló zsidóüldözések lecsilla
pításán dolgozik.

Sir Moses Montefiore 1885. június 28- 
án halt meg Londonban. Mindenütt, ahol 
zsidók élnek, Afrikától—Izlandig a leg
nagyobbaknak kijáró áhítattal őrzik a 
„zsidók hercege” emlékét

Hirdetmény !
A Pesti Chevra Kadisa Izr. Szentcgy- 

lei az. általa létesített árvavédö és nevelő
alap kamataiból nyiijtandó segélyekre 
ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
mindkét nembeli 6 14. év közötti izr. 
vallású budapesti lakós, árva gyermekek. 
Előnyben részesülnek tagok árvái.

A folyamodványokat, melyekhez, szü
letési, valamint az árvaságot igazoló ok
mányok csatolandók, 1935. év október 
31-éig nyújtandók be a Chevra Kadisa 
elöljáróságához.

Egyebekben felvilágosítással szolgál 
az igazgatóság. (Budapest, VII., Erzsébet- 
köriit 26.)

Budapest, 1935. október 4’én.
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Október 12, scombat — Tisri 15 (Szukkot 
1. napja, szombat kimen. 5 50), — okt. 13, 
vasárnap — Tisri 16 (Szukkot 2. napja) — 
okt. 14, hétfő — Tisri 17 (chol hamoed 
1. n). — okt 15, kedd — Tisri 18 (chol 
hamoed 2. n ), — okt. 16, szerda — Tisri 
19 (chol hamoed 3. n.), — okt. 17, csü
törtök — Tisri 20 (chol hamoed 4. n.), — 
okt. 18, péntek — Tisri 21 (Hósánó rabbó, 
szombat bejöv.: 4.53) — okt. 19, szombat
— Tisri 22 (Sömini aceresz, má.kir, szom
bat kimen.: 5 38), — okt 20, vasárnap — 
Tisri 23 (Szimchász Thóra), — okt. 21, hétfő
— Tisri 24 (isztu chág), — okt. 22, kedd
— Tisri 25, — okt. 23. szerda — Tisri 26,
— okt 24, csütörtök — Tisri 27 (nem tar
tanak jómkippur kotonl), — okt. 25, pén
tek — Tisri 28 (szombat bejöv: 4 40)

— Boldog Szukkoth-iinnepcket kivá
runk a . Zsidó Elet” kedves olvasóközön
ségének.

— A „Zsidó Étet" legközelebbi száma 
a Szukkoth ünnep után, október 26."án 
jelenik meg.

— A világ összes zsidó templomaiban, 
imát mondtak a német zsidókért és üldö
zőikért. Hertz angol birodalmi főrabbinak 
és a zsidóság több más nagytekintélyű 
vallási tényezőjének kezdeményezésére 
vasárnap este, a legnagyobb zsidó ün
nepnek. az engesztelés napjának előes
téjén a világ összes zsidó templomaiban 
a szószékről ünnepélyes imát mondottak 
a német zsidókért és üldözőikért. Az ima 
szövegezésében resztvettek a londoni, 
párisi, varsói, stockholmi, bécsi, buda
pesti. szegedi stb. rabbiságok és rabbi- 
szcmináriuniok vezetői és mindenütt 
ugyanabban a szövegben hanzgott el az 
:ma. Az egyszerű, alázatos szavakba fog
lalt fohászt a zsúfolt templomokban min
denütt s így az összes magyarországi 
zsidó templomokban a hívek százezrei 
mélységes megindultsággal. könnyek kö
zött hallgatták.

Megkezdik a lágymányosi új temp
lom építkezését. A főváros annak idején 
a Lenkc-uton telket adományozott a bu
dai izr. hitközségnek a Lágymányoson 
építendő új zsidó templom céljaira. Mi
után a budai hitközség legutóbbi köz
gyűlésén elhatározta a lágymányosi 
templom felépítését. lépéseket tett az 
elöljáróság a székesfőváros tanácsánál 
az adományozott teleknek az adományo
zás céljaira leendő birtokbavétele iránt 
és az eljárás sorún az építkezés garanci
ájául szolgáló hitközségi pénzügyi bizony
latot is bemutatta. Dr. Szendy Károly 
polgármester, mint értesülünk, a bemu
tatott bizonylatokból megnyugtató ga-

Tépd ki a tövist
Szerettem a földet, hol házunk elveszett 

Ereztem a hitet, ha szivem beteg lett. 

Mikor a lest meghal*  lehet fii, fa, szikla. 

Csak a tört szív hantja időn túl-nak sírja. 

Szerettem az embert, akár szárnyalt lelke, 

Akár baját, kínját fedte el lepelbe. 

De mikor kezében tüzes ostort láttam. 

Megállt szavam, vérem lelki háborgásban 

Földet, otthont, hitel visszaállíthatják, 
Ápolgassuk addig remények virágát.

Csak a szivek hamván új élet úgy élhet, 

Ha a szúró tövist tövestöl — kitéped.

Vagy — ha tűz és atom ... mind már szénné 

[égeti.
Vagy — bűnnek rostja . .. pára, szén és

[jég lett.

Dr. Hernád Henrik

ranciát nyert arra nézve, hogy a budai 
hitközségnek az építkezéshez szükséges 
töke rendelkezésére áll és ennek alapján 
a telket átadta a hitközségnek, méh még 
ez idén megkezdi a templom építését Ez
zel természetesen végkép esnek a fúziós 
ellenzéknek azon inszinuáoiói. mintha a 
budai hitközségnek pénzügyi helyzete 
nem engedné meg a lágymányosi templ- 
iom felépítését.

_  A szekszárdi zsidók az ui tolnai 
főispánnál. Tolna-vármegye uj főispán
ét vitéz Tliuránszky Lász’ót, okt. 5-én 

iktatták be Szckszárd'on. a vármegye 
székhelyén, hivatalába. Ez alkalomból a 
felekezet: küldöttségek sorában tisztel
gett nála a szekszárdi izr hitközség kir- 
döttségc is. melynek szónoka: dr. Ru- 
biíistein Mátyás- főrabbi igy köszöntötte: 

Mikor Mózes olt állott a csipkebokcr 
előtt, azt mondta ni ki az Örökkévaló: A 
hely, amelyen ál asz. szent hely. M- is 
azt mondhatjuk: A föld, amelyre Alcltó- 
ságod lépett szent föld. Tolnavármegye 
nemes hagyományokkal átitatott fö.djv. 
Ebből a vármegyéből indultak cl a B- ze- 
redyek. a Széchenyiek nemes, az embert 
jogokat tiszteletben tartó eszméi, amelyek 
azután alapjává lettek ■’ 4S“'ki dicső tör
vényalkotásnak. S őszinte örömmel tölt 
cl bennünket az a hozzánk eljutott hjr, 
hogy Méltóság, d családjában otthonos, 
hagyományos ez a szel-cm.’; A főispán 
meghatott m köszönte meg az üdvözlést: 
, Rámutatok arra. — mondotta — amit 
már a díszközgyűlésen székfoglaló beszé
demben mondottam, miszerint: a legna
gyobb egyensúly biztosítását a vallási, 
r.’.e'vi faji és társadalmi eli ntetek kikü
szöbölésében látón. Testvérek vagyunk 
valamennyien a magyar földön, különb
ség kő öttünk Semmi vonatkozásban nincs 
r 1 iövöbcn sem lehet.’’ Hozzátette még. 
hogy i’4 ismeri a zsidóság hazafiasságát 
s kérte, hogy támogassák őt működésében

>,Itt — mondotta végezetül szükség
van mind.11 emberre, minden kézre, min
den kézre, műiden agyra, minden szívre.■-

— Az Agudasz Jiszroel Jeruzsálembe- 
tartja harmadik világkonferenciáját. Az 
Agudasz Jiszroel világszervezetének ve
zetősége, mint Jeruzsálemből jelentik, 
úgy lliatározott, hogy az Aguda harmadik 
nagygyűlését (Knessia ölamit godola) a 
biblia: 5696 Sevat hónapiában, 1936. ta
vaszán Jeruzsálembe hívja össze.

— Virrasztó istentiszteletek. A fővá
ros összes templomaiban, régi tradíciókat 
követve, virrasztó esti istentiszteleteket 
tartanak Hósánó Rabbó előestéjén, októ
ber 17-én.

— Az új győri főrabbi beiktatása. 
Győrből jelentik nekünk, hogy a hitköz
ség legújabban megválasztott főrabbijá
nak, dr. Rotih Emilnek beiktatása csak 
november havában fog megtörténni. Ros- 
hasónó alatt a győri papi funkciókat dr. 
Lányi György, a pesti zsidó kórház rab
bija, Jomkippurkor pedig dr. Fábián Ti
bor rabbi végezte a hívek általános meg
elégedésére.

_  A Cionista Szövetség országos 
értekezlete. A Magyar Cionista Szövet
ség országos értekezletét október 27-én 
vasárnap délelőtt 10 órakor tartja (And- 
rássy-út 67. I. cm. Herzl-t rém). Értesü
lésünk szerint a szövetség országos ér
tekezletének középpontjában a pesti hit
községi választáson követendő állásfog
lalás, a cionisták hitközségi programmja 
és a választásokon való részvétele mi
kéntiének megállapítása áll.

— A stockholmi főrabbi kitüntetése. A 
svéd kormány dr. Ehrenpreis Márkus 
stockholmi főrabbit, az ismert tudóst el
ismerése jeléül tanári címmel tüntette ki.

_  Barmicva. Dr Endrei S. Henrik, 
a Pesti Chevra Kacis,' nagyérdemű igaz
gatójának és nejének 13 éves Emil fiát 
okt. 12-én a Dohány-utcai főtcmp'omnak 
Szukkoth első napján tartandó: muszaf- 
istentisztelete keretében avatják fel a 
zsidói élet közösségébe.

— A „gerer” nagyrabbi sajnálatos ka
landja jeruzsálemi Machpelah-.barlaugban. 
A „gerer” nagyrabbi tudvalévőén nem
régiben nagy kísérettel Palesztinába uta
zott, amelynek zsidósága nagy dísszel 
fogadta. Több ezer zarándok várta a 
hajónál és a zsidóság összes kiválóság:’! 
resztvettek fogadásán. A nagyrabbit 
azonban sajnálatos kaland érte Hebrmi 
mellett, a Machpelah-barlangban, aho: az 
előírás szerint megengedett hét lépcső
nél mélyebben szállt le a barlangba. 
Alig lehetett megakadályozni, hogy c 
miatt letartóztassák, de kíséretének tíz 
tagját a fogházba vitték és csak Ros~ha- 
sónó előestéjén helyezték őket szabad
lábra óvadék ellenében. A kerületi biztos
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az elfogottak közül 5 chaszidot 2 2 an
gol font pénzbírságra, behajthatatlanság 
iesetén 8 napi fogházra ítélte, mert enge
dély-levél nélkül hatoltak a barlangba. 
A másik 5 haszidot felmentette.

_  A VIII._ IX. kér. Izr. Nőegylet 
október 15-én, kedden este 6 órakor 
Páva-u. 39. sz. a. rendkívüli közgyűlést 
tart, melynek egyedüli tárgya az alap
szabályok módosítása. A közgyűlésre a 
nöegylet tagjait ezúton ij tisztelettel meg
hívják: Rosenberg Sándorné elnök, cir« 
Zahler Emilné társelnök.

— A palesztinai országos főrabbi-szék 
betöltése. Jeruzsálem vallásos köreiben 
már megkezdődtek a megbeszélések a 
Kook főrabbi elhunytéval elárvult palesz
tinai országos főrabbi-szék betöltésére 
nézve. Egyelőre a legmegfelelőbb egyé
niséget szeretnék megtalálni, aztán je
lentést tesznek a kormánynak a választás 
elrcndlése tekintetében.

— A M. Kir. Osztálysorsjáték szociá
lis jelentőségének és folyton növekvő 
megértésének örvendetes jele, hogy a já
tékban résztvevők száma folyton emel
kedik. Az új játék sorsjegyei iránt, az ál
talános elszegényedés és pénztelenség 
dacára, oly óriási az érdeklődés, hogy a 
sorsjegyek valószínűleg az október 19*  
iki húzás előtt elkelnek.

— Egy zsinagóga ára — 900 márka. 
Niirnbrgből jelentik: A Frankische Tages- 
zeitung jelentése szerint a Pfalz tarto
mányban lévő Höheinöd község zsidó 
lakosai túlnyomórészben elköltöztek és 
így zsinagógájuk is dobra került. 900 
márkáért kelt el a régi díszes zsinagóga, 
melyet most lakóházzá fognak átalakí
tani.

— Felhívás a zsidó szülőkhöz. Egye
sületünk elnöksége arra kéri a korrepeti
tort. vagy nevelőt kereső igen tisztelt 
Szülőket, hogy ily ügyekben forduljanak 
titkárságunkhoz, ahol szakképztt. Iházi*  
tanitásban és egyes tárgyak (héber, bar- 
nrevó, latin, német, hegedű, zongora, stb.) 
tanításában jártas okleveles tanerők cse
kély díjazás mellett állnak nagybecsű 
rendelkezésükre. Országos Izr. Tanító
egyesület. VIL, Wesselényi utca 44. hi
vatalos órák d. u. 4—6-ig. Tel. 44-0-85.

_  Szegények felruházása. A Pesti 
Izr. Nöegylet ez évben js meleg ruhane
műt szándékozik juttatni a legjobban rá
szorult szegényekének és ezért ezúton 
a jószívű közönséget, hogy mindennemű 
ruha-, fehérnemű- és cipőfcleslcgét bo
csássa a nemes cél érdekében az egyesü
ld rendelkezésére. (VI., Deseewffy-utca 
41. Telefon: 13—I—66.)

A MINOSZ által fenntartott ápoló
nőképző tanfolyamra a felvételek folya
matban vannak. A tanfolyamra jelentkez
het minden olyan leány vagy asszony, ki 
érettségizett, vagy gimnáziumot végzett.

A kabbala lényege és története
Irta: Dr. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi 

VII.
A saját fordításaim egyike M. II. k.- 

ből van véve erre a versre; És Mózes 
legeltette Jetrónak, apósának, Midján ap
jának jnliait. Rabbi Simon megszólalt: 
„Barátom az enyém és én az öve, aki le
geltet a rózsák között.” így szólt R. Si
mon: „Jaj a teremtményeknek, akik nem 
ügyelnek arra és nem tudják, hogy ami
dőn 'felbukkant Isten előtt a szándék 
■megteremteni az ő világát, az összes vj- 
íá'gok felmerültek egy gondolatában és 
■ebből a gondolatból megteremtettek 
mindnyájan. .Ezt akarja mondani e vers: 
valamennyit bölcseséggel készítetted. És 
ezzel a gondolattal, t. i. a bölcseséggel 
teremtetett ez a világ és a felső világ. 
Kinyújtotta jobbját és megteremtette a 
felső világot. Kinyújtotta a balját és meg
teremtette ezt a világot. Ez az, ami íra- 
tik: Kezem alakította ki a földet és job
bom mérte ki az eget. Azt kiáltom nekik, 
hogy együtt álljanak fönn... Tehát ami 
áll: Barátom az enyém és én az övé. Aki 
.legeltet a rózsák között, ő ott jár a ró
zsák között, ámbár a tövisek köröskörül 
.övezik azokat és senki se tud úgy járni 
■a rózsák között, mint ő. Más magyarázat: 
Aki legeltet, vagy jár a rózsák között, 
valamint a rózsa vörös, de a nedve fehér, 
így a szent, dícsértessék a világát a tör
vény princípiumáról, a könyörület elve 
felé vezérli.” A Zóhárban fordul elő Mó
zes III. k. 19. fej.-nek, a Szentség törvé
nyeinek magyarázatánál: Az öszhaj előtt 
kelj föl. Ezt úgy kell érteni, hogy a val
láshoz való megtérés még az ősz hai. 
még az öregség megtörtsége előtt, még 
a fiatal korban történjék.

Igaz, hogy a kabbala tartalmaz sok 
babonaságot, a számokkal való játékot 
és merő érthetetlenségeket is, de a most 
idézett helyek magukban is már anélkül, 
-hogy mintakollekciót akarnának képezni, 
mély értelmet, gyönyörködtető magyará
zatot foglalnak magukban és e világ chá- 
oszából egy szebb világ területére visz
nek minket. A 13. század vége már a 
spanyol zsidóság tragédiájának erőrcve- 
tett árnyékát jelenti. Megint beteljesedett 
a zsidóság végzete. Egy országból, ahol 
azt hitték, hogy második hazát nyertek, 
újra vándorbotot ragadva kellett tovább 
bolyongani és hogy Heine szavaival él
jek. megindult ismét a fájdalom kara
vánja a száműzetés útján. Vájjon ki járt 
vele, ki és mi vigasztalta őt, mi ébresz
tette föl benne az élethez való akarat 
igenlését benne a törvényen kívül álló 
népben. Nem kellett-e ismét örömmel üd- 

zövölni a Kabbalát, mely elterelte a földi 
pokoltól és egy szebb világgal kecseg
tette. Az újabb kabbala, mely Luria ne
véhez fűződik, aki a 16. században élt és 
Ccfatba, a szent földre költözött. A 
monda szerint Egyptomban a folyó mel
lett egy kis kunyhót épített magának és 
ott elmélkedett a magányban, amíg az 
Abszolutum felragyogott előtte. Sajátsá
gos. hogy Káró József a Sulchan Aruch 
szerzője is mint kabbalista vele volt. A 
községet ott spanyol számüzöttek alapí
tották. I.uriával együtt voltak Mósé Kor- 
dueró, Salamon Alkabic a Lechó daudi 
szerzője és ott különösen a szombat 
miszticizmusát építették ki. A szerencsét*  
lenség kitermelte újabban az „álmessi*  
ásókat” és az újabb Kabbala történetébe 
ezeknek az élete és működése szorosan 
a lélekvándorlás kérdésével függött ösz- 
sze. De ugyancsak a lélekvándorlás kér
dése és hite alapvető tényezője a 18. szá
zadban fellépő Chasszidizmus eszmeáram
latának. mely szintén a kabbala láncola
tának egyik későbbi szeme gyanánt lép 
fel és kisugárzásai még napjainkig is el
hatnak. Megjegyzem, hogy én sose sze
rettem a 'kifejezést, hogy ..álmessiás". Ha 
sikerült volna nekik a mozgalmuk, akkor 
igazi Messiások gyanánt ünnepelték volna 
őket. Tehát Buber megmarad az ő téte
lénél. hogy a miszticizmusnak minden je
lentkezése nem egyéb, mint a lehetetlen
nek akarása. Az álmessiásokról olvastam 
egy hasonlatot. Hogj- mi célja volt Isten
nek velük.

..Egy királynak megbetegedett egyet
len fia. Egy orvos javasolta: egy vászon
darabot erős kenőccsel bevonni és a be
tegnek csupasz testére tenni. Egy másik 
ellentmondott, mert a gyerek nagyon 
gyenge, semhogy a kenőcstől okozott he
ves fájdalmakat elviselhesse. A harmadik 
altatószert ajánlott, de a negyedik aggó
dott, hogy árthat a fiú szívének. Az ötö
dik azt javasolta, hogy az italt kanalan- 
kint adják be, óráról-órára, ahányszor a 
trónörökös felébred és a fájdalmat érzi, 
így is tettek. Amidőn Isten látta, hogy 
Izráelnek a lelke beteg, beburkolta a Ga- 
luth maró vásznába és hogy ezt viselje, 
az elfásultság álmát bocsátotta reá. De. 
hogy ez ne semmisítse meg, felébreszti 
okot óránként hamis messiási remények 
által és megint elaltatja őket, amíg az 
éjszaka le nem zajlott és a valódi Messiás 
megjelenik.
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Donáth Benjámin
Irta: Dr. Berényi Sándor

A zsidó számítás szerinti 5696. év 
ötödik napján hunyta le fáradt szemeit 
a pesti szentegylet Szeretetházában, 
hosszú, gyötrő betegség után, 79 éves 
korában Donáth Benjámin és a követ
kező napon [adták át kihűlt hamvait az 
anyaföldnek a rákoskeresztúri nagy 
zsidó temetőben.

A magyar zsidóság hivatalosan nem 
is képviseltette ugyan magát a fvégtisz- 
tességen, a megdicsőültet elparentáló 
dr. Groszmann Zsigmond' főrabbi szép 
és tárgyilagos búcsúztatójából -mégis 
megtudták ‘fizok, akik utolsó útjára kí
sérték Donáth Benjámint, hogy nem
csak a magyar Izraelnek, de világvi
szonylatban is az , egész zsidóságnak 
nagy halottját 'temettük, aki élete leg
nagyobb céljául tűzte ki a „Bosszúálló 
lsten”-ről szóló hamis legenda meg
döntését. Fanatikusa ‘volt ennek a hi
téltek és aki felolvassa az 1930-ban 
megjelent könyvét .melyben egy 'sok 
évszázados bemohosodott felfogásnak 
falait döngette és lerombolni igyekezett 
annak meg kellett\győződnie arról, hogy 
logikai, etimológiai (és történelmi pillé
reken nyugvó világos okfejtése meg
dönthetetlen és hogy a legfőbb és leg
nagyobb kegyelem és irgalom Istene 
ugyanabban a mondatban boszuállónak 
nem [minősíthető. Ha a középkori, vagy 
ennél is régebbi felfogás egy helytelen 
fordítás révén, amit Donáth '/Benjámin 
a szentírás számos helyéről vett példá
zatokkal ellentmondást nem tűrő mó
don /megcáfol, el is terjedhetett hosszú 
ülőkön keresztül „Bosszúálló Istenről” 
szóló téves fogalom, abban a pillanatban 
amikor a zsidóság szent irataiban jártas 
tudós rámutat ennek a téves felfogás
nak káros hatására és \az istenség tiszta 
fogalmát elcsúfító legendára, nem lett 
volna szabad a tudományos zsidó világ
nak közömbösséggel nézni Donáth 
Benjámint héroszi küzdelmét, hanem 
szívvel, lélekkel 1 pártjára kellett volna 
állni, még akkor is, ha /netalán fel le
hetne hozni szempontokat és magyará
zatokat, amelyek esetleg amellett szólnak 
hogy az ősrégi felfogás, az a kor, [mely
ben az isteni kegyelemről és büntetés
ről szóló nagy zsidó hitelv keletkezett, 
a maga primitívségében /elképzelhette 
Istent úgy is, mint aki az apák bűneiért 
bosszúból megbünteti a leszármazotta
kat harmad és ncgyediziglen. ,

Donáth Benjámin pírjánál állva meg 
kell állapítanunk, hogy zsidó \papjaink 
nem túlságos lelkesedéssel Sorakoztak 
melléje, gyomláló munkáját nem támo
gatták, valamely érthetetlen ridegség

gel és közömbösségegl nézték küzdel
meit, jóllehet/Donáth könyvének 40. és 
41. oldalán a bibliából vett id'ézetek 
özönével bizonyította be, hogy a „pau- 
ké‘’ szó |/ia netalán többféle jelentéssel 
bír is, a kritikus (helyen a logika örök 
törvényei szerint sem jelenthet bosszú
állást, hanem cSak beszámítást a bűnös 
apa harmad és negyedízigleni leszárma
zottai javára. Donáth 'könyvében mind
össze dr. Hevesi Simon, dr. Biichler 
Sándor, dr. Flesch Ármin, Feigl L. H. 
dr. Rubinstein (Mátyás, I dr. Weisz 
Náthán és dr. Kecskeméti Ármin buz
dító és bátorító leveleivel találkozunk. 
A Pesti Izr. Hitközség részéről bizo
nyos anyagi támogatásokban is részesült 
római utazásai és könyve kiadhatásának 
elősegítése céljából, de ha elgondoljuk, 
hogy ugyanez a hitközség ezreket és 
ezreket költ a ''budaiak elleni testvér
harcra és igen súlyos összegeket a fe
lekezeti közvélemény egyoldalú irányí
tására, azt kell mondanunk, hogy Do
náth Benjáminnal szemben 'nagyon de 
agyon szűkmarkú volt.

De hagyjuk a rekriminálásokat és 
állapítsuk meg Donáth Benjámin ko
porsójánál, hogy 'amiért ő küzdött és 
nélkülözött, az kitörölhetetlenül és örök 
időkre le van fektetve az ő könyvében s 
magyar Izraelre hárul az a feladat, 
hogy ezt -a szép és okos, fölötte érde
kes magyar könyvet fokozatosan a vi
lág minden nyelvén olvashasák, hogy a 
„Bosszúálló Isten”-ről szóló legenda 
szégyenfoltja a világ összes népei [előtt 
ki'legyen törölve az emberi civilizáció 
alapját képező 'könyvből, a zsidó bibliá
ból. <•

Végtelen sajnálatomra képtelen va
gyok Donáth Benjáminról ''közelebbi 
életrajzi adatokat nyújtani ebben a pil
lanatban. Ezek az adatok ‘nem is fonto
sak, legfeljebb érdekesek lehetnének. 
Annyi bizonyos, hogy [Nagymagyaror- 
száq felvidékén a mai Szlovenszkóban 
született, mint nagyon szegény zsidó 
szülők gyermeke. Volt pékinas, a szap
panosmesterséget is tanulta. Nem hi
szem, hogy még sok olyan autodidak
tája volna a magyar zsidóságnak és 
olyan sokoldalú 1 tudású, mint ő volt. 
Fiatal éveiben Horácius és Homeros 
volt a legkedvesebb olvasmánya, majd 

Dr.Frenkel Bernát tanár zsidó nevelőintézete
VI., Aréna út 84. Telefon 28-8-43. — Internátus a városligeti villanegyedben 
minden iskolatípus közelében fiuk és leányoknak. Leánytovábbképző 14 éves

nél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú tanfolyamok.
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Dante zengzetes nyelvét sajátította el 
és néhány más modern nyugati nyelvet. 
Szinte [szédületes volt memóriája és az 
a készsége, mellyel ezekből a nyelvekből 
és a nyelvek klasszikusaiból idézni 
tudott. Hogy hol és mikor szerezte a 
bibliában és egyéb szent [iratokban való 
nagy jártasságát ,az egyenesen titokza
tos. Hogy hol vette a nagy türelmet az 
ősi héber nyelven írott foliánsok han
gyaszorgalmat igénylő átböngészésére, 
amiq fölfedezte bennük az összes elkép
zelhető, ‘helyeket, ahöl a „paukét” szó 
mindenütt a beszámítás, a jóváírás fo
galmában szerepel, az egyenesen mese
szerű.

Későbbi éveiben bankhivatalnok, 
majd újságíró volt, végül pedig óriási 
szellemű erejét aprópénzre fölváltva 
vívta küzdelmeit a mindenapi megélhe
tésért. Annyi bizonyos, hogy 'anyagilag 
nem jól menedzselte magát á mi feled
hetetlen öreg bohém barátunk.

*
E sorok írójának Donáth Benjámin

nal való megismerkedése több mint 45 
esztendős keletű. A híres, vagy hírhedt 
téli választások idején 1890-ben kerül
tünk össze a terézvárosi ellenzéki vá
lasztó polgárok valamelyik értekezletén. 
Hallottunk ott szép [és fulkmináns be
szédeket ‘és egyszerre csak fölállott egy 
jeletéktelen külsejű, ismeretlen úr, aki 
reflektált az előtte szólók szavaira a 
legfrappánsabban, citált! jobbra és balra 
a latin és görög klasszikusokból, ‘Dan
iéból és mindanyiunk, akik hallgatói 
voltunk, nagyszámú lateinerek, megle
petésünktől fölocsudva állapítottuk meg 
a betéve mondott klasszikus citátumok
ból, ‘hogy aki ezeket nekünk elszavalta, 
nem készült előre otthon, de nem is ké
szülhetett, hiszen nem tudhatta, hogy 
mások mit és miről fognak beszélni s 
hogy 'a polgárság gyűlésén mire kell 
majd reflektálnia. A szónoklatába ve
gyített citátumok mindegyike talpraesett 
az alkalomhoz és jac akkori felkorbácsolt 
politikai indulatokhoz alkalmazkodó 
volt. És így ment ez az ‘egész választási 
hadjárat alatt heteken keresztül, addig 
a napig, mig a Tcrézváros ellenzéki pol
gárságának lelkes megmozdulása a vá
lasztás ‘napján kínos kudarccal nem 
végződött. Ettől az időtől fogva bámul
tam és nagyrabecsültem Donáth Ben
jámint, a Ifővámsi szellemi élet egyik 
ritka tüneményét, akinek sajnos nem 
adatott 'meg, hogy a szívében és az 
agyában felgyülemlett óriási tüzeket és 
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energiákat az abszolút polgári jólét fo
káig kifejleszthesse. 70 éves lehetett, 
amikor a „Bosszúálló Isten”' problémája 
megkapta lelkét, de csak ötévi alapos 
tanulmányozás után lépett a gyönyörű 
eszmével a nyilvánosság elé. Több fel
olvasást tartott és sok aggódó gonddal

' kiépíteni a csúnya'legenda elleni 
támadását. Büszke kegyelettel fogok 
Reá emlékezni mindenha, mint egyike 
azoknak a médiumoknak, akikkel fá
radhatatlanul tárgyalt az ö kedvenc 
eszméjéről, mert ezen a módon akarta 
mcgingathatatlanná tenni tudományosan 
is kidolgozott nagy gondolatát, hogy az 
irgalom és kegyelem Istene nem lehet 
bosszúálló.

Mindenkinek olyan 'istene van. ami
lyennek ösztöne, vagy szelleme elkép
zelni tudja. . / Donáth Benjámin Istene 
bőkezűen fogja ontani jutalmát a sze
gény sirgödörben örök álmát 'alvó egyik 
nagy fia hamvai fölé.

Hosáno Rábbo
A sátorosünnep hetedik és ohól-hám- 

móéd ötödik napin: hósáánó-rá'bbó. Ré
gebbi neve: Jóm hósáánó. Csak később 
találkozunk a Midrás TöhilVmben a hó- 
sáánó-rábbó elnevezéssel. A misnában: 
chibbut-charojoth a neve. Nevét: Hósáánó 
rabbo-t az ahmemor hétszeres megkerü
lése alkalmával sokszor ismételt refrén- 
szerűen visszatérő hósáánó szótól kapta.

Jelentősége jóval kiemelkedik Szuk
koth többi félünnepei közül, mivel a köz
tudatban a Midrás Töhillim felfogása él. 
mely szerint Isten a jonrkippur-i megpe
csételt ítéletet véglegesen ezen a napon 
hagyja jóvá. A sorsunkról való megmá
síthatatlan ítélet isteni szankciójától való 
félelem ihletett érzése nemcsak az arco
kon tükröződik, hanem a templomok belső 
hangulatában is. Már Hósáánó rábbó elő
estéjén gyülekeznek vallásos testvéreink 
a templom előcsarnokába, hol a Jóm Kip- 
pur-ról visszamaradt gyertyák fénye 
mellett olvassák a Tóra egyes szemelvé
nyeit. majd pedig zsoltárokat énekelnek. 
(Ezen az éjjelen mondandó imák a „Tiku- 
nim” című könyvben vannak összefog- 

.) A virrasztás után egyesek — mi
ként Jóm KippurJcor — rituális fürdőt 
vesznek. Reggel a templom fényárban 
iszik, gyertyák fénye ragyog, az élő

it egyes községekben ki
vétel nélkül mindenki — fehér köntöst 
(Kittel) ölt. A frigyszekrény előtt fehér

- ':' tekercsen pe
dig fehér köntös díszük.

A sáchárith hétköznapi imarendjébe 
mizmór löthódo után az ünnepi és szom
bati zsoltárokat is közbeiktatjuk, de nis- 

tnát nem mondunk. A töfilló és egész 
báliéi után káddis, én komóchó. ribbónó 
sel ólom. A söniá jiszróél. ál liákkól és 
vö.iáázór rós-hásónói dallamon. A frigy
szekrényből egy Tórát emelünk ki, mely
hez 4 személyt hívunk fel. Utána fél-kád- 
dis. jöhálölu, ásré-uvólöcijjon, félkáddis, 
maid a muszáf ima ünnepi ködttsó. rós- 
hasónói dallamon.

A muszáf-töfilló után a frigyszekrény- 
böl az összes Tórákat kivesszük és az 
al-memor-ra helyezzük őket: Inloy-val és 
ethrog-gal a kezünkben hétszer körüljár
juk az al-memor-t. miközben az előimád
kozó recitálása mellett, a machzorban 
előírt sorrend szerint a hóssánó imákat 
mondjuk, mígnem a tááne-emunim című 
imához érkezünk, amikor is a lulov és 
ethróg helyébe az arovo-t (a nép nyel
vén ..hósáánó'') vesszük a kezünkbe és — 
az ünneprontás elkerülése végett lehető
leg zajtalanul — 'háromszor vagy ötször 
a földhöz sújtjuk a ffizfagalyakat: miköz
ben háromszor a következő. Jézsajás pró- 
fátra célzó (Jes. 52. 7) verset mondjuk: 
..kól mővászér. vöómér". Utána pedig a 
iöhi rocón kezdetű imát. A fíizfaköteg. — 
amelyhez az erhróg-nál levőt nem sza
bad használnunk — egyesek szerint 3. 
mások szerint 7 ágból áll. A legvalószí
nűbb. hogy 7 ágból kell állania, a hét 
napnak és a hét körmenetnek megfelelően.

A Tórával megrakott al-memor meg
kerülésének és a fűzfavesszők földhözsuj- 
tásának a muszáf-ima keretébe való il
lesztésében — véleményünk szerint — túl 
a templomi rituálén, mély erkölcsi taní- 

'< reTk. Röviden és ímegkapóan szem
lélteti a zsidóság évezredes tragikus tör
ténetét: egyrészt görcsös ragaszkodását 
az életet jelentő Szentkönyvhöz, másrészt 
az érette és miatta való oknélküli meg
aláztatás nyomorát. Hétszer kerüljük meg 
az al-memor-ra helyezett Tórát, hétsze
res és végtelen a mi vándorlásunk (kósza- 
vándorok—Jvrim). de ez a folytonos, 
szakadatlan vándorút, mindig a Tóra kö
rül, a Tóra miatt, a Tóráért folyik. A 
népek a van minket az arovo-hoz hason
lítanak. melynek sem illata, sem virága 
nincsen és amelyet a Hósáánó-rábbó ün
nepi reggelén földhöz sújtunk, hogy ez
zel is mintegy önön sorsunk bús emlé
keire eszméljünk, az alaptalan és okta
lan rágalmakra, amelyek a népek közé 
szórt, de J órájához hűségesen ragasz
kodó zsidóságot örök vándorútján érik.

De a zsidóság úgy hisszük — miben 
sem hasonlít az arovo-hoz. hacsak nem 
abban, hogy mint az: arovo. mely patak 
mentén, víz mellett nő és ezért levele 
még akkor is zöldelő és életdús nedvben 
gazdag, mikor más növény ;;z őszi szél 
és zúzmara fagyos érintése által már sá
padtan hullatja hervadt lombkoszorúját. 

így a zsidóság még akkor is türelmesen 
él és t cdvdiís hajtásai: egyének lelkei, 
még akkor is hősiesen küzdő mártírjai, 
annak a körpályának, melynek középpont
jában a Tóra életforrása húgyos, ener
giával táplálva történelmi hivatását futó 
mindet; egyes pontját, ha a rágalmakat 
szító népek régen a feledés homályába 
merültek is.

Az Imit évkönyve
Nehéz feladat — mint mindig — az 

IMIT évkönyvéről ismertetést írni. Nehéz, 
mert ha valamennyi közleményéről ér
dem szerint kívánnánk megemlékezni, 
kevés hely maradna egyéb közlendőink 
számára. Szelektálni pedig nem lehet, 
olyan nevek sorakoznak a közlemények 
írói közé, akiket írói rangban és közle
ményeik értékében csak árnyalatok vá
lasztanak el egymástól, akármelyik írót, 
vagy bármelyik cikket emeljük ki tehát 
a gazdag tartalomból, érdemtelenül szo
rítjuk a másikat háttérbe. Hiszen az Év
könyv nemcsak irodalmi mii. hanem en
nek a nagymultú és jelentőségű zsidó iro
dalmi együttesnek beszámolója, egy esz
tendőnek értékes és eredményes munká
járól. az Évkönyv közleményei pedig en
nek a munkának dokumentumai a közön
ség felé, mely oly szeretettel és megér
téssel támogatja a magyar zsidóság kul
turális intézményének munkáját, de még 
mindig nem azzal a lelkesedéssel és köz- 
tudattáválással. mint érdeme szerint ki
járna.

Így csak neveket és címeket sorolunk 
fel röviden, a katalógus sorrendjében. 
Wertheimer Adolf Maimuni Mózesról el
mondott ünnepi beszéde nyitja meg a dí
szes sort. dr. Guttmann Mihály ugyan
csak Maiinunival, annak kod’fikátori mű
ködésével foglalkozik, Hevesi Ferenc 
...Maimuni és Aristoteles" című közleménye 
a két nagy bölcsclkedö közt von párhu
zamot. Dr. Heller Bernét a Gőg és Má- 
góg legenda útiét követi tanulmányában, 
:i zsidóságból a zsidóságba. Dr. Sebes
tyén Károly „A zsidóság története leve
lekben" c. tanulmánya. Franz Kobler 
most megjelent lcvélgyűjteményét ismer
teti. dr. Pollik Miksa Madách Imre köl
tészetének biblikus vonatkozásait tár
gyalja. Vészi József Vadász Lipótról el
mondott cmlékbeszédét már az IMIT ün
nepe alkalmával méltattuk. Kunos Ignác 
pályájának emlékei felett mereng el. Pa
tai József Bialikról ír. Fiirst Aladár a 
Mtilt_és Jövő jubileuma alkalmával mél
tatja a kiváló zsidó folyóiratnak és szer
kesztőjének jelen tőségét,
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Az egyik nem is jött, 
a másik már elszaladt , 
a harmadik ottragadt

A ..Síp-utcai Legyező” újjászervezé
sének — amint ezt lapunk a múltkor már 
közölte — a Führer akaratából három 
fontos tényezője lett volna, egy hármas
bizottság. amelynek a lap legfőbb irányí
tása lett volna a dolga: „Egy — külön
ben igazán tehetséges — volt újságíró, 
egy volt agitátor és egy volt nyomdász." 
Hát, amint halljuk, ez a bizottság még 
meg se kezdte együttes munkáját, már 
is széthullott. Az egyik, aki bizonyára 
legtöbbet értett volna a dologhoz, a volt 
újságíró, oda se nézett. A rossznyelvek 
azt mondják, hogy éppen azért nem 
akart feléjük sem menni, mert nagyon is 
jól érti a dolgát. A másik, a nyomdász, 
odament ugyan, de úgy hírlik, hogy amit 
ott tapasztalt, attól úgy megszaladt, hogy 
kötéllel se lehet visszahúzni. A harmadik, 
az elaggott agitátor, előrehaladott ko
rára való tekintettel már nehezebben 
mozog, ö ottragadt. Örül, hogy kipihen
heti fáradalmait. Bizony, hosszú és fá
radságos volt az út a Népszavától a — 
..Legyezőig"...

A változott helyzet.
Valaki — akadnak még kíváncsi em

berek! — megkérdezte Szántó Jenőtől, az 
Országos Iroda alelnökétől, hogyan nyu- 
godhatik meg abban, minden konzekven
cia levonása nélkül, hogy a Führer bosz- 
szújának vihara mégis lesodorta Heller 
Bernátot a szeminárium katedrájáról, pe
dig ő palant ct publice, egy közgyűlés 
nyilvánossága előtt biztosította Hcllert 
és a zsidó közvéleményt arról, hogy el
lenzéki állásfoglalásáért és a vele szem
jen megkísérelt megfélemlítő fellépés le
leplezéséért semmi hátrány érni nem 
fogja. Szántó a kérdéstől egyáltalában 
nem jött zavarba. „Hja, azóta megválto
zott a helyzet! — felelte kurtán és elmé
sem — mert azóta egy új theolóigai tan
szék rendszeresítése vált aktuálissá.

Mi ugyan úgy tudjuk, hogy az emlí
tett tanszék rendszeresítéséhez senkitől 
sem kellett órákat elvenni. — De hát Is
tenem. valamit csak kell mondani. És ha 
egy mélyen szántó címe olyat mond, ami

Minden cikkei legolcsóbban 

vásárolhatunk

Kiéin Hutai
KIRÁLY UCCU 49.
C»á»yl uccu sarok. 

az egyszerű ember számára érthetetlenül 
hangzik, azon igazán nem lehet csodál
kozni.

Halló, Egyakarat? — 
Jegyezze kérem elő ;

Egy kiváló pesti fiskális a minap A|- 
berti-Irsán járt kever ovosz-on. Más év
ben is megtette, de az idén nagy megle
petés érte: a temető kapujában az őr be
lépődíjat kért tőle. 1 pengőt. Barátunk 
csodálkozva csóválta a fejét, aztán, mint 
aki megörült valami jó gondolatnak, ha
mar kifizette a pengőt, a jegyet pedig — 
zsebre tette.

És elhozta jeggyel együtt az ideát is 
ide Pestre. Persze, fel volt háborodva, 
hogy ilyen mesés ideát, egy ilyen kitűnő 
bevételi forrást, elhanyagolnak, hogy erre 
itt senki se gondolt, hogy ezt Alberti- 
Irsáról kell Pestre importálni! Hát miért 
van nekünk egy Kcpplcriink?! (Az az egy 
betű, ugyan kérem, az csak nem számít!) 
("), aki olyan jól tudja a csillagok járását, 
de főként a Csillagét, pont erre a cse
kélységre nem jött rá? Hja, hogy ez a 
Chevra ügye volna, ő pedig a hitközség 
Egyakarata?! Ez igaz. Hát akkor majd 
telefonálok neki, hogy legalább mentse 
meg a kitűnő ideát akkorra, ha már majd 
a Chevránál is az ő Egyetlen Akarata fog 
dominálni. ..Halló, kedves Egyakarat. ké
rem. jegyezze elő... Ne hagyjon ennyi 
fórt Alberti-Irsának!”

Versenyfutás az ígé
retek foldj én

Ugye, méltóztatnak még emlékezni az 
unifikációs mozgalom első idejére? Nagy 
feltűnést keltett hírt kolportáltak minden
felé: azt, hogy az unifikációsoknak állít 
tólag sikerült volna ügyük mellett élhar
cosnak megnyerniük a budaiak első pap
ját. Kommentárokat is fűztek akkoriban 
ehhez a fordulathoz. A kávéházi Konrá" 
dok erősen fogadkoztak, hogy még a bu
dai élről is előlépési jelent a Pestre-jutás 
és hogy — bár a messze jövő ködébe 
vesző lejárattal ugyan — a „vezető" papi 
állás nem okvetlenül a Duna túlsó part
jához van kötve, meg hogy addig is le
hetne talán szó valami elölegtéléröl is. pl. 
olyan formában, hogy a Dohány-utcában 
is végezhessenek a Duna másik oldaláról 
átliívott lelkész-kapacitások funkciókat, 
teszem fel esketéseket. Az sem lesz baj. 
ha az ilyen vendégszereplések véletlenül 
— jövedelmeznek is. Elvégre...

l eltek, múltak aztán a napok, a he
tek. a hónapok. Egyszerre csak Kőbánya 
eléberugtatott Budának. Akkoriban járt 
le ott a pesti macesz-szerződés és annak 
peripetiáin keresztül „meggyőző” papi ér
velés nyomán létrejött a gazdasági 
együttműködés Pesttel. És mit tesz Isten: 

a korábban takarékossági okokból lecsök- 
kentett papi fizetést az „együttműködő'’ 
pesti hitközség kancelláriája prompt visz- 
szaállította a régi színvonalra, sőt pesti 
hittanórák is röpültek át a kőbányai zó
nára. akkor, amikor családifenntartó hit
oktatóktól, akik már évek óta szolgál
nak óraadókként, kellett azokat elvenni az 
ő javára. Sőt niég mit tesz Isten: havi 
200 pengők ellenében hirtelen sürgőssé 
válik egy vallásgondozói állás kreálása 
és ha a pesti Rabbinátus tagjai, egynek 
kivételével, véletlenül távolmaradnának 
az egyik szerdai ülésről, a következő na
pon már külön autóbusz közlekedik Kő
bánya és Pest között a Dohány-utcai es- 
ketési szertartások célirányosabb lebo- 
nyolíthatása végett.

A kőbányai nyáj őrzője kiváló, előzé
keny és szolgálatkész férfi. De végre a 
budaiak első pásztora határozott papi, 
szónoki és költői kvalitás, akire nem kel
lett volna így rálicitálni. Ejnye, kérem, 
ejnye...

A zsidó szív
Emlékszünk még a lágymányosi temp

lom körüli csúnya 'kortesharcra. A lágy
mányosiak évek óta harcoltak, hogy 
templomot kapjanak. A Fíihrerék meg is 
ígérték nekik az unifikáció esetére. Vi
szont Kriszháberék a legkomolyabb for
mában megoldották a problémát. Az 
építkezés most már túl is van az ígéret 
stádiumán. Mit csináltak erre az unifiká- 
ciósok és mit csináltak az autonómisták? 
Amazok, minden lehetőt elkövettek a 
templomépítés e'gáncsolására. S az auto- 
nóir'Sták? Szépen, szerényen, lárma nél
kül sorra snóderoltak a nagyünnepeken 
— e'öbb az újlaki, aztán az Öntöliáz-utcai 
templom oltára előtt is.

Ehhez nem kell kommentár.

Álhir
A Pázmány Péter Egyetem környéké

rő1 azt az ellenőrizhetetlen hírt kaptuk, 
liog; a Führert és az Egyakaratot az 
egyelem levelező tagjaiul lógják ajánlani.

„Száll a mese szájról-szájra"
Ezen a címen jelentette meg Neumann 

Albert dr. Bernstein Béla előszavával 
azokat a szivbemarkoló bájú meséket, 
történeteket és példázatokat, melyeket 
a Talmud a Midras gazdag kincseshá
zából és a zsidó népköltészet tele vényé
ből gyűjtött össze megértő gondoskodás
sal a zsidó fiatalság okulására. Most, 
amikor olyan gyakran hangzik cl a szó
rnom megállapítás, hogy zsidó ifjúsági 
iroda’om tulajdonképen nincsen cs a 
zsidó szülő nem is tudja, milyen olvas
mányt adjon serdüli’* gyermeke kezébe 
ajánljuk c könyvet.



ZSIDÓ ÉLET

De a zsidó hercegnő gyalog jött és 
mezítláb, mintha nem is Heród-'S-k vére 
■lenne. — akinek fényűzése egész Rómát 
elkápráztatta, — hanem koldúsnő. Ru
hája nincsen me’iittai drága szövetből, s 
nincsen testén babilóniai selyem, öltözéke. 
— dísztelen zsákruha, amiilyenben a kér
vényezők járnak. Rövidre nyesett haja 
födetlien, arca halottfehér é? nincsen ken
dőzve, amint megád a bírói emelvény 
alatt, sápadtan, soványan, térdig föltüit 
tubában. mezítláb és mégis íönségesen.

— Kegyelemért esedezem a jeruzsá
lemi elitéltek számára — kiáltotta tiszta 
és csengő hangon, fehér karját kitárva a 
tribün ál felé.

A prokurátor zavarba jött... mako
gott valamit. A tisztek összenevettek és 
megpróbálkoztak tréfálódzni a hercegnő
vel, aki azonban sápadt és komor maradt. 
Leste a választ Florus ajkáról. De ez nem 
volt kedvező. Florus dicsérte a hercegnő 
jószivét, azonban asszonyi irgalommal 
nem lehet sokra menni, ha a csőcselék 
forradalmi megmozdulásáról van szó. A 
hat vcsszőnyaláb tekintélyének sértetlen
nek kel! maradnia, s végre ő felelős 
azért, hogy rend legyen Júdeábán. Nem 
fogja eltűrni, hogy olyas emberek, akik 
az adót sem fizették ki, szemtelenkedje- 
nek vele.

Berenike csüggedt arccal tért vissza a 
palotájába, tulajdonképen nem intézett el 
semmit — ennél a megátalkodott közhi- 
vatalnoknál, — akinek a hatalom gőze a 
fejtbe szállott. De utáni szendergéséböl 
újabb orditozásra riadt. Jeruzsálembe 
két lovas-koiiorsz érkezett — s meg fé- 
lemlitett nép, hogy Florusnak kedvében 
járjon, papokkal és szent edény ükkel a 
kapukhoz vonult, hogy a lovasokat üdvö
zölje, — ezek azonban attakot intéztek a 
tömeg ellen, végigszáguldtak a sikátoro
kon, s az Asamoneusok ablakáig hatolt a 
■etiport és vérbefagyott emberek velőtrázó 
..sémái* ’ kiáltása.

Estére pedig tovább folyt a fosztoga
tás. A katonák lerészegedve a bortól, amit 
a Szent pincékben zsákmányoltak, már 
nemcsak a piacteret dúlták föl, hanem be
ható’tak az előkelőségek palotáiba is. erő
szakoskodva és harácsolva mindenütt. 
Úgy látszott, hogy már a saját tisztjeik 
sem bírnak velük, — s az egész úgy’ ha
tott már. mint valami katonai zendülés, 
Berenike hercegnő élete sem volt bizton
ságban, ezekben a válságos órákban, s 
már sajnálta, hogy lovas idumaeusait ha
zaküldte Tigeriásba. Testőrtisztje] kivont 
karddal ébren virrasztottak és fölfegy
verezték .a régi heródesi udvartartás óriás- 
cunuchjait is, akik megmaradtak a palota 
szolgálatában. Berenike nem merte á’omra 
hunyni a szemét, mert részeg római kato
nák fenyegetőzve ordítoztak az ablakai 
alatt.

Másnap a sokszázezernyi lakosú város 
magához tért a rémületből és ellentá’lott. 
A zeloták és a fegyveres ifjúság. — akik 
mostani g a pincékben rejtődzködtek el, 
hirtelen megszállották az Antónia erődöt 
és megakadályozták Florust és katonáit, 
hogy benyomuljanak oda. A laposfedelü 
háztetőkről a polgárság ezrei, köveket 

zúdítottak a római katonákra, akitk tehe
tetlennek bizonyultak, a magasból jövő 
támadással szemben. A zendü’ők lerom
bolták az árkádokat is, amelyek az erődöt 
a templommal összekötötték hogy' meg
akadályozzák Florust a templom kifosz
tásában. ha katonái mégis elfoglalnák az 
Antóniát. Florus megszeppent és várat
lanul takaródét fuvatott. Ráeszmélt arra, 
hogy jeruzsálemi kirándulása csúfos bot
rányba fuiiia, ha folytatná erőszakosko
dásait. Azért, mint aki mindent rendben 
c’intézett, magához hivatta a templom 
elöljáróit és a városi tanácsot, megkérte 
őket, hogy most már ők ügyel jenek a 
rendre, s arra is gond./uk legyen, hogy' az 
adók pontosan befolyjanak. S a sikeresen 
elvégzett büntető expedíció után, katonái
val visszavonult Cacsareaba s Jeruzsá
lemben csak egyetlen kohorszot hagyott 
hátra. Hazament a főhadiszállására, maga 
mögött hagyva a porig megalázott várost.

De azon az éjszakán, mikor Florus 
katonái még javában garázdálkodtak Je_ 
íuzsálemben, — Berenike hercegnő pa
tájának magas, lapos fedélzetén sétált, 
óriás kőedényekben illatozó pálmacserjék 
között, mikor hirtelen egy' fiatalember 
toppant elébe, mintha a Phasaleon torony 
lökte volna ki magából, vagy a felhőből 
pottyant volna ide. A hercegnő annyira 
megijedt, hogy' a szó megfagyott a torkán, 
s csak pillanatok múlva ocsúdott fel.

— Ki... vagy? ...mit akarsz? dadogta 
dideregve ijedten hátrálva a párkány felé.

Magas és izmos férfi volt. A hercegnő 
először római katonának nézte, mert rö
vid köpenyl viselt, és kard lengett az ol- 
da’án. De keleties mzodulattal illesztette 
tenyerét a homlokához, mig mélyen meg
hajolt, s hibátlan galileai táj szólásban 
beszélt, a hercegnő hazájának a nyelvén.

— Föl akarom ajánlani kardomat a 
hercegnő szolgálatába.

— Hogy hívnak?
— Simon vagyok. S’mon bar Giora. 

A nagy tudományit Giorának vagyok a 
fia. — mondotta, s nagyon elcsodálkozott, 
hogy a hercegnő, az apját hírből sem 
ismeri.

— Hová vailó vagy?
— Gerasa faluban születtem felelte 

nem minden önérzet nélkül. A hercegnő 
megint elgondolkozva ráncolta össze a 
szemöldökét, — erről a faluról sem tudta 
hamarjában, hogy’ hol van.

— Voltál katona?
— Szolgáltam a massadai várőrség

ben. de ott hagytam őket, mert hasztalan 
vártam az előléptetésemet. Azután a pa
pok zso’djába szegődtem, de soványan 
pénzeltek azok is.

— És most?
— Szabadharcos vagyok... a bosszú

állásra felesküdöttek ezredéinek a kato
nája. felelte keményen.

A szomszédos házak egyikéből ijedt 
női sikoly és római katonák vad röheje 
hangzott. Talán erőszakoskodtak. Simon 
bar Giora szája kegyetlen mosolyra tor
zult...

— íme... ide vezetett a nagy barátság 
a római sertés faló csőcselékkel, — modta, 

mintha a szcmhányással egyenesen a her
cegnőt illetné.

A kandeláberban égő olaj tüze az ifjú 
arcába sütött, és a hercegnőt meglepte 
ennek az arcnak nem közönséges szép
sége. Csak a szemek voltak vadak idege
nek és jéghidegek, ami megborzasztotta. 
Ez a tekintet tiberiási palotájában őrzött 
gepárd szemére emlékeztette.

— Fölajánlom a kardomat... ismétel
gette az ifjú. Tiszt akarok lenni a királyi 
testőrségben.

— S értesz a haditudományokhoz? kér
dezte a hercegnő meglepődve a vakmerő 
kívánságon.

— Azt hiszem, hogy' igen... Már eddig 
is megö’tem négy rómait és kilenc görö
göt. A haditudomány is Istentől való, _
mutatja azt Dávid' királyunk példája is, 
— aki tönkre sí lányi tóttá a büszke filisz- 
tciisok ezreit.

Közelebb hajolt a hercegnőhöz... s 
s mintha nagy titkot akarna megsúgni, 
vak lázbtan hadarta.

— Gerasa fa’uban ezer fiatalembert 
tudok toborozni. Hires verekedők és nagy
szerűen bánnak a parittyával'. Egyetlen 
füttyszómra szívesen csatarendbe állanak 
Az akrabatenai falvakból is összeszedhe
tek néhány száz embert. Vad és kemény 
gyerekek azok is. Fenségednek is van 
hadserege és lovassága is. Ha mindany- 
ry-an összefognánk... ki tudnánk verni 
gyönyörű hazánkból a római csűrhet.

Berenike döbbenten bámult a hideg 
és kemény arcra, amely ebben a pillanat, 
bán katona-ősének, a hadviselt Antip.i- 
t érnek. halotti maszkjára emlékeztette. 
De ez a f ckó nyilván bolond. Mit tudhat 
ez a rómaiakról. Am Berenike Rómában 
nagy katonai parádékat is látott — si
sakosán és hadi gépekkel fölvonu’ni, míg 
rengett a tőid a gyalogos katonák ezrei
nek lépteitől, — am:g nyomultak előre 
földrengésszerű erővel, készen arra hogy 
letiporják az egész világot. S látta a nagy 
tengeri gyakorlatot Antiumban, — míg 
fölengedték a tengernagy hajójára, s vé
gignézte félelmes külsejű matrózok ezrei
nek ijesztő masirozását. Ezeket akarja 
legyőzni ez a zsidó parasztsuhanc, mert 
Gerasában összefog néhány parittya do
báló léliütővel.

Talán résztvett már néhány utcai cs. -í 
topat éban, amelyek napirenden voltak 
kevert nemzetiségű városokban és cson
tos öklével le is teríthetett egy-két ágas
kodó görögöt. S már annyira c’bizakodoít 
hogy képes volna szembe fordulni, egész 
hadsereggel. Elszánt és h rcias legény. — 
de keveset tudhat a világból, — földrajzra 
va’amj együgyű vidéki chazzán taníthatta, 
— s talán 3zt hiszi, hogy Róma nagy falu 
csak, néhány száz stádiumnyi messze
ségre Geresától.

— Nincsen szükségem tisztekre. A ’ét- 
szám már betelt, — hadarta ijedten, igye
kezve lerázni magáról az őrültet.
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