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2100 évvel ezelőtt 
fellobb'ant hősi küzdelem fényét idézik 
chanukka lángjai. Hirdetik az örök igaz
ságot, hogy a ihit nem a passzív lemon
dás .fájdalmas megdicsőülésében éri el 
teljességét, hanem tudja és meri kezébe 
venni a kardot is — nem hogy más hi
tet leigázzon, hanem hogy magát az el
nyomástól megvédelmezze. A hit harco
sai, a Makkabeusok, nem önmagáért vál
lalják az erőszak eszközeit, hanem mert 
hitük erős fölvenni a harcot az erőszak 
ellen is, az egyetlen módon, mellyel az 
erőszakra felelni lehet. Tragikus szüksé
gessége a világnak, hogy a hitnek, mely 
az élet megszentelését s az élet szentsé
gét hirdeti még a gyilkos fegyvert is 
meg kell ragadnia, nem hogy magát meg
szüntesse, hanem hogy magát igazolja.

Hiszünk a történelem isteni rendelte
tésében, hogy az erőszak eszközeinek 
egyszer el kell tünniök a népek életéből. 
A Chanukka lángjai akkor is ragyogni 
fognak, s akkor ragyognak majd legéke
sebben. Mert ezek a lángok békét hirdet
nek, „háborút a háború ellen," nem az 
erőszak és elnyomás háborúját. Azt hir
detik, 'hogy a hitnek, mely tiszta akar 
lenni, erősnek is kell maradnia.

Erős hitre van szüksége a mostani 
zsidóságnak is. Az a kétezerszáz év 
előtti zsidó fiatalság tudta, hogy hitének 
fennmaradásáról és történeti igazolásáról 
van szó. Vájjon tudja ezt a ma zsidó 
ifjúsága is? Tudja-e, hogy a létéért és 
hite fennmaradásáért vívott mostani 
harcban — ebben a harcban, melyet a 
szellem és az erkölcs fegyvereivel kell 
megvívnia — a zsidóság egész öröksé
gét kell a pusztulástól megmentenie? 
Tudja azt is, hogy ebben a harcban 
szellemi és erkölcsi fegyverzetének ma
kulátlan tisztasága az egyetlen menek
vés?

A Chanukka lángjainak tisztán kell ma 
is lobogniok. A zsidó ifjúság hitének mé
csese egy hatalmas, tragikus fenségében 
tiszta és szeplőtelen örökség világosságát 
hirdesse...

Chanukka -lángok
Irta: Dr. Kriszháber Adolf, a budai izr. hitközség elnöke

Gyermekkori emlékek rajzanak lelki 
szemeim előtt, amelyekből apró kis 
lángocskák villannak elő. Nem ezüst, 
vagy arany menórákból villannak, ha
nem apró kis gyertyaszálacskákból, 
vagy pedig dióhéjba öntött — olajba 
mártott apró belekből. Mégis oly szé
pek, oly kedvesek, oly szívhezszólóak 
voltak, hogy élemedett korban is me
legség járja át szivemet, ha reájuk 
gondolok. Mikor ott álltunk mi gye
rekek nyolcán körülötte és hallgattuk 
az apának melodikus hangját, mikor el
énekelte a moauz cur himnuszát és mi 
együtt énekeltük különféle hangokon 
vele, valóban ez volt az égből való 
hang, amely boldogsággal töltötte el a 
szülői házat, mert az ősi melódiák 
hangzottak el ajkainkról — mintegy fi
gyelmeztetésül, hogy ez nem egyszerű 
szertartás, hanem égi figyelmeztetés, 
égi újmutatás az ősök dicsőségére. 
Azoknak az ősöknek a dicsőítésére, 
kik évezredekkel ezelőtt életüket ál
dozták fel hitükért, sikra szálltak a be
tolakodó idegenek ellen és bár az ide
genek teúlnyomó többségben voltak, 
néhány elszánt bátor vitéz az egész 
megriadt ősi nemzetséget nagyszerű 
erővel ruházta fel Istenre való hivat
kozással, hogy ne engedje apái föld
jét elrabolni és helytálljon azért a 
szentélyért, amelyet annak idején a vi
lág egyik csodájának ismertek el: Sa
lamon templomának megvédéséért.

Az elszánt csapat nem aranyért, 
nem hatalomért, nem dicsőségért állt ki 
a túlnyomó többséggel szemben, hanem 
csak az Egyetlen Egy nevének dicső
ségéért és hitének évezredekre való 
megvédéséért. Ez a szentséges, belső 
tűztől áthatott erős elhatározás, ez 
adott erőt nekik arra az ellentállásra, 
amely még az ellenséget is bámulatra 
késztette és minthogy az ellenségben 
nem volt meg az Egy Isten tudata. 

pogány hittel, megrettenve visszavo
nultak.

Mikor elmentek, a hősöknek nem az 
volt a főtörekvésük, hogy szemkápráz
tató diadalmenetet tartsanak az ellen
séges foglyoknak megaláztató felvonul
tatásával, a zsákmányok harácsolásá- 
sával, hanem legfőbb gondjuk az volt, 
hogy a megszentségtelenitett templo
mot megtisztítsák a pogány szennytől 
és visszaállítsák az Isten tiszteletére.

A megtisztított templomot fel akar
ták avatni, de nem találtak szentelt 
olajat többet, mint egy kis korsóra va
lót. De ez a kis korsó olaj elegendő 
volt arra, hogy amig az új szentelt 
olaj elkészült, — Isten dicsőségére és 
szolgálatára legyen s 8 napon át égett, 
ami valóságos csoda volt és Isten je
lének tekintetett, mert azt látták ebből, 
hogy Isten felszentelt népét a legna
gyobb szerencsétlenségben sem hagyja 
el és mihelyt igaz megtérést lát, népét 
felemeli a nyomorúságból.

Ennek emléke a Ghanukka. És évez
redeken keresztül ez a sokat hányatott 
nép. melyet Izraelnek neveznek, nem 
felejtette el a visszamaradt korsó olaj
nak szentséges történetét, hűvösségét 
és erejét, ez a szentelt olaj képezte Iz
rael ősi isteni hitét, bizalmát és re
ménységét, ez ad neki erőt minden 
hányattatás közepette, ez biztatja arra, 
hogy soha ne csüggedjen, hanem az 
Egyetlen Egybe helyezze reménységét 
és attól várja nyomorúsága megszün
tetését. Ezek a Ghanukka-lángok soha 
nem lesznek időszerűtlenek, hanem 
mindig előállanak akkor, ha Izrael né
pét veszély fenyegeti. Ezek égi jelek, 
melyek bennünket visszatartanak a két
ségbeeséstől, új erővel látnak el ben
nünket akkor, mikor újabb elnyomatá
sok mutatkoznak körülöttünk, mikor a 
népek tengerében új vihar keletkezik 
és elnyeléssel fenyegeti azt a szerény 
bárkát, amelybe Izrael menekül. Isteni 
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csodának újabb és újabb forrása ez, 
mely arra int bennünket, hogy a régi 
ősök által megszentelt hagyományokat 
soha el ne felejtsük, hanem újra és 
újra feltámasszuk azokat, ragaszkod
junk hozzájuk, mint elpusztíthatatlan 
erőkhöz, mert ezek adják meg nekünk 
a lelki megnyugvást, a vigaszt és re
ménységet, hogy semmi körülmények kö
zött nem kell attól tartanunk, hogy a 
népek tengerében elveszünk. Ez erősít 
bennünket és biztat el'entállásra, ha 
túlerővel is állunk szemben, mert ve
lünk van az Egyetlen Egy, ki megtisz-

Romániában, Lengyelországban 
napirenden vannak a zsidóellenes zavar
gások. A nyugtalanság majdnem minden 
esetben az egyetemi hallgatóiktól indul 
ki, akik írígylésreméltó és kiváltságos 
helyzetükben elég szabad idővel és ener
giával rendelkeznek az ily heccek még’ 
szervezésére — közben pedig szintén 
írígylésreméltó önbizalommal magukat 
tartják a nemzeti élet kérdéseiben dön
tésre egyedül illetékeseknek. Lengyelor
szágban a hatóságok — az egyetemiek 
is — valamint a bíróságok elég erélyesen 
lépnsk fel az eröszakoskodók ellen, de 
nem elég erélyesen, hogy iizelmeiket tel
jesen megfékezzék. Legutóbb Kattowicz- 
ban robbantak bombák a zsinagógában 
és egyes zsidók lakásán. Általában azon
ban el lehet mondán*,  hogy az utóbbi 
időben a helyzet nem súlyosbodott.

Sokkai aggasztóbb a helyzet Romá
niában. Bukarestben legutóbb az ügy
védi kamarai választások során valósá
gos utcai harcok voltak. Antiszemita di
ákok megáhították a villamosokat és 
autóbuszokat, igazoltatták és bántalmaz
ták a zsidó utasokat. A zsidó ügyvédeket 
erőszakkal akadályozták meg a válasz
táson való részvételben. Az antiszemita 
lista győzelmét sikerült is ezen a módon 
elérni. A mentők tíz súlyos sebesültet 
részesítettek segélyben, de a súlyos ese
tek száma sokkal nagyobb. A rendőrség 
többször is beavatkozott és le is tar
tóztatott ötven zavargót, de a demokra
tikus sajtóban általános a panasz, hogy 
a hatóságok nem lépnek fel elég erélye
sen a békebontók ellen és a rendőri be
avatkozás általában elkésve követke
zik be.

A nürnbergi törvények 
végrehajtására vonatkozólag a birodalmi 
belügyminisztérium körrendeletét adott 
ki. A rendelet pontosan mehatározza a 
. zsidók", „kevertvérüek" és „német- és 
rokonvérüek" fogalmát és házasságjogi 

telt bennünket az ő Tórájával; reánk 
bízta azt örökségül, amely mindenkor 
megvéd bennünket a hitetlenségtől és 
visszatérít bennünket, ha netán meg- 
tántorodnánk és elhagyni készülnénk 
azt a szentséges oltárt, melyen őseink 
— dédapáink és apáink ihletett szívvé, 
áldoztak az Ö szentséges Nevének.

Ezért üdvözöljük ujjongó szívvel a 
visszatérő emléknapot; gyújtjuk meg 
bizakodással a chanuka-lángot és éne
keljük malaszttal teljes szívvel azt a 
himnuszt, mely balzsamként hat a há
borgó szívre: „Moauz cur iesuoszi.” 

helyzetét. Tilos a házasságkötés zsidók 
és német- vagy rokonvérüek között to
vábbá zsidók és ..másodfokú kevertvé" 
ríiek” — jíidische Mischlinge zweiten 
Grades — közt, akiken azokat értik, 
akiknek csak egy zsidó nagyszülőjük van, 
tilos végül az ilyen ..másodfokú" misch- 
lingek egymás közötti házassága is. A 
birodalmi belügyminiszter és a birodalmi 
vezér külön engedélyével azonban köt
hető házasság ..elsőfokú kevertvérüek" 
(félzsidók) és német- vagy rokonvérüek 
között. A jövőben minden házasságkötés 
c'őtt a jegyesek kötelesek az anyakönyvi 
hivatalban származásukat igazolni. Ha 
mindkét házasságkötő fél külföldi, akkor 
,i törvény nem nyer alkalmazást; ha 
azonban egyikük német honos, akkor a 
faji hovatartozást tekintetbe kell venni.

A törvény rendelkezései alól való 
felmentést (tehát vegyes házasság enge
délyezését) az illetékes felsőbb közigaz
gatási hatóságnál kell kérelmezni. Ennek 
a hatóságnak dolga ily esetben a kérel
mező családi történetét, háborús múltját, 
személyes és jellembeli tulajdonságait 
kipuhatolni és ennek alapján a kérést a 
birodalmi belügyminisztériummal szem
ben véleményezni. A tendencia nyilván
valóan az., hogy az előkelő, különösen 
porosz nemesi családok vegyes házas
ságaiból származó egyének ne viseljék 
szüleik liberális eltévelyedésének követ
kezményeit. Hogy ez a tendencia, ki
derül abból is, hogy nem minden „misch- 
ling“-nek van megengedve a vissza- 
asszimilálódás, hanem csak bizonyos ki
váltságosaknak.

A hivatalos magyarázat 
szerint, melyet Ériek birodalmi belügy
miniszter adott a törvény alkalmazásáról, 
a cél a „mischlingek’’ kategóriájának 
megszüntetése. Ezek nem tartoznak sem 
a német-áriák, sem a zsidók közé, tehát 
arra kell törekedni, hogy a zsidók felé 
tendáló részük a zsidóságba olvadjon 

vissza, más részüknek pedig megenged
tessék, hogy a németségbe szívódjanak 
fel. Addig is: a félzsidóik megszerezhetik 
a birodalmi állampolgárságot, gazdasági 
tekintetben egyenjogúak az árja-néme
tekkel, de állami hivatalt vagy nemzeti 
szocialista párttagságot nem szerezhet
nek. A „másodfokú" kevertvérüek be
olvadásának siettetésére szolgál az a 
rendelkezés, mely szerint ilyenek egy
más között nem köthetnek házasságot.

Ériek miniszter szerint a nürnbergi 
törvényeknek nem célja a zsidók élet
lehetőségeiknek megszüntetése. Másfe
lől azonban, mint láttuk, maga jelentette 
ki, hogy a zsidók gazdasági tekintetben 
sem egyenjogúak az árja-németekkel. A 
faji különbség magyarázatára is vannak 
sajátságos érvei Fricknek. Elismeri, hogy 
a német nép nem tartozik egy fajhoz, 
hanem igenis erősen kevert s hogy ezért 
nincs semmi akadálya vegyes házasság
nak németek és bármely „Európában 
zártan települő" nép közt. Valószínűleg 
az amerikai fehérek és németek közötti 
házasság útjában sem gördít fajpolitikai 
akadályokat. Egyetlen faji csoport van, 
melynek keveredése német vagy hasonló 
véríiekkel szerinte „feszültségeket és gát
lásokat" okoz, s ez iá zsidó. De hogy 
esetleges egyéni tragédiák és belső 
meghasonlások éppen csak következmé
nyei a faji törvényhozásnak és ismeret
lenek ott, ahol ilyen törvényihozás nincs, 
azt már elhallgatja. Például angol vagy 
francia zsidó-mischlingeknek nincsenek 
belső gátlásai és feszültségei, ami nyil
ván mutatja, hogy nem faji, hanem poli
tikai gátlásokról van szó.

Kaftános zsidó 
a körúton

Irta : Komlós Aladár

Ijedt-szemű öreg a körúton, 

honnan jössz, árva, kaftános zsidó ? 

Onnan, hol péntek este gyertyafényben 

mosolyodik el minden házikó ?

Hol régholt rabbik lelke jár az utcán, 

és mint végtelen oszlopsor alatt, 

járhatsz közöttük, s ök midőn elalszol, 

fölötted védőn összehajlanak ?

Kelettől, hol a falakra legendák 

kúsznak sürü repkényt terítve szét ? 

a jó kisvárosokból, hol a Bál Sem 

hallgatta a füvecskék énekét,

Éjjel meg rabbi Nachmann szállt fogatján, 

mert messzi városok vártak reá ?
öreg zsidó, hü mécses az elomló 

évezrek sírján, égsz-e még soká ?

— Ijedt-szemű, kaftános, vén zsidó, 

egy idegen ur soká néz utánad, 

s lelkében zengő sófárhangokon 

felsír egy érthetetlen, furcsa bánat.
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elsiet
Beszélgetés Heller Bernáttal

— Mit szól professzor úr az ön ellen 
indított hajsza megszervezéséhez és ál
landósításához? Mit szól a felekezeti 
sajtó koncentrikus támadásához?

— Ezeket a bizonyos lapokat, mint 
rendesen, ezúttal sem olvastam. A táma
dás alighanem tényleg koncentrikus. Egy 
középpontból indul ki.

— Mi mondanivalója van arról a tá
madásról, melyet Alapi Béla igazgató a 
Budai Izr. Hitközség képviselőtestületé
nek közgyűlésén professzor úr ellen in
dított?

— Sorra veszem kijelentéseit:
1. Alapi igazgató úr azt állította, hogy 

én a rabbiképzö megkerülésével a minisz
tériumhoz folyamodtam V-ik fizetési 
osztályba való előléptetésemért. Nem 
igaz. Ismételten folyamodtam ezért az 
előléptetésemért, mindannyiszor az igaz
gatóság útján. Folyamodásra Hausbrun- 
ner Vimos, a tanári kar jegyzője szólított 
fel. Eleinte ellenállottam. Csak ismételt 
unszolására folyamodtam, bátorítva 
Mezey Ferenctől a vezérlöbizottság dicső 
emlékű elnökétől. Mezey felolvasta ne
kem sajátkezű fogalmazványát, arról a 
módfölött meleg ajánlásról, amellyel a 
kérvényemet felterjesztette. Csak kora 
halála miatt maradt el a kedvező elinté
zés. Mezey fogalmazványának ott kell 
lennie a vezérlőbizottság irattárában.

2. Alapi igazgató úr azt állítja, hogy 
Blau Lajos volt igazgató úr elégedetlen
kedett az én tanításommal, főkép avval, 
hogy „egy régi protestáns könyvből* ’ ad
tam elő. Hogy ezen bájosan naiv vád 
mennyire alaptalan, azt azért nem fejt
hetem ki, mert Alapi igazgató úr előadá
sában megvallotta, 'hogy ez a kérdés 
„meghaladja értelmi szemkörét’.

' 3. Alapi igazgató úr azt állítja, hogy 
Guttmann Mihály erélyesen ellenezte, 
hogy én mint óraadó viszatérjek a rabbi
képzőhöz. Valóságban engem nem Gutt- 
mann, hanem már Hevesi Simon pest’ 
vezető főrabbi, a szeminárium akkori ve
zetője hívott meg óraadó tanárnak, még 
pedig — 1933. február 6-ról kelt meghívó 
leveléből idézek — a tanári kar „igen 
nagy örömére* ’. Guttmann engem már 
ott talált ebben a munkakörben. Hogy 
pedig miként ítélt rólam, arról bizonysá
got tesz egy régebbi áradozóan magasz
taló levele, melyet hozzám intézett. Teljes 
harmóniában munkálkodtunk együtt mind
addig, mig a támadás Buda önállósága 
ellen meg nem indult.

4. Alapi igazgató úr azt állítja, hogy 
gazdasági okok tették szükségessé egy 
új rendes tanári állás megszervezését, 
nehogy a bejáró tanárok óradíja a költ
ségvetést túlságosan terhelje. Itt Alapi 
oly térre téved amelyen otthonosabb, 
mint én: a számok terén. Húsz órának az 
óradíja nem éri el a másfélezer pengőt, 
holott a rendes teológiai tanár fizetése a 
lakáspénzzel és családi pótlékkal már 
kezdetben is meghaladja a 3000 pengőt, 
azonfelül időnkint még emelkedik is és 
nyugdíjkötelezettséget is ró az államra.

5. Alapi igazgató úr azt állítja, hogy 
mástól is elvettek órákat, tőlem is. Az 
igazság az, hogy senkitől sem vettek el 
semmit, tőlem mindent. Sőt Guttmann 
Henrikkel egyidőben még egy új óraadót 
is iktattak be a tanári karba.

6. Alapi igazgató úr azt állítja, hogy 
óráimat a minisztérium felszólítására 
vették ei. Itt valahára oly hangot üthetek 
meg, amely bizonyára kedvesen cseng 
az igazgató úr fülébe: iktatószámot ké
rünk! Ennek a meglepő „ténynek” utána 
akarok járni. Remélem, az igazgató úr 
segítségemre lesz.

7. Alapi igazgató úr azt állította, sőt, 
közbeszólásában e kijelentésére bizonyí
tékokat is ígért, hogy én a tanulóifjúság 
körében gyűjtöttem aláírásokat, a vissza- 
helyeztetésemet sürgető bizalmi nyilat
kozatra. Itt kiütközik a plutokratikus 
elvakultság. Mintha ily aláírásokat „gyűj
teni* ’ lehetne! A pesti bankoknak együtt
véve sincs annyi pénzük, amivel a ta
nulóifjúságból olyan vallomást lehetne 
kicsikarni, amilyent mellettem önként 
tettek, hogy „az ő nevelő, vezető, példa
adó egyénisége, tanítása, lénye nekünk

A gazdasági egyesülés
mint az unifikáció előjátéka

Irta: Gesztes Ferenc
Az unifikáció egyik igen tiszteletre

méltó vezéregyéniségének megemlítet
tem a napokban, hogy a „gazdaság’ 
egyesülésiről kis előadást tartok és 
sietek Ígéretemet valóra váltam mind
azok okulására, akik első — és mondjuk 
meg őszintén — felületes hallási a talán 
hittek abban, hogy a gazdasági egyesülés 
avagy az unifikáció javára szolgál akár 
a budai, akár a kőbányai zsidóságnak.

Az eset Kőbányán játszódott le Ros- 

Zsargon zene és ének! SS* 1 Kardos Géza “X. 
esténként a Frankel-étteremben hangversenyez
A Lír. Dnennv ÁmaLal Zsidó étel-különlegességek és elsőrangú italok.
za. KIS IxOSnCr t Ili’K cl. ároly-körut 3/a. Asztalrendelés: 37-2-57 és 34-5-02

tudós mintaképünk és élő lelkiismere
tünk.**

8. Alapi igazgató úr azt állítja hogy 
minden erőlködésem ellenére a ragasz
kodó nyilatkozatot csak azokkal sikerült 
aláíratnom, akiket nem taníto.tam s hogy 
azok, akiket tanítottam, megtagadták az 
aláírásukat. Ez a kijelentés merőben ér
telmetlen. Természetesen azok írták alá, 
akik mint tanítójukhoz ragaszkodnak 
hozzám s akik engem tanítójuknak visz- 
szaóhajtanak.

— Ezen kijelentések közül melyik 
hozta ki a profeszor urat annyira sodrá
ból, hogy a gyűlést vezető elnöknek is 
közbe kellett lépnie?

— Valamennyi kijelentés egytől-egyig 
alaptalan. Alapi igazgató úr igazságsze- 
retetére kiváltképpen jellemző az a köz
beszólása, amelyben a tanulmányi fel
ügyeletért járó évi 1000 pengő tisztelet
dijat egy erkölcsi vonalra iiciy ezi azokkal 
a gazdasági előnyökkel, amelyekkel Gutt 
mann Mihály szolgálatait jutalmazzák. 
Legfelháborítóbb mégis Alapi igazgató 
úrnak az a vadja, hogy a magam javára 
a tanulóifjúság körében aláírásokat gyűj
töttem. Ez volt közbeszólásomnak és az 
elnöki közbelépésnek az okozója. Mert 
olyan tanuló, akit én az aláírásra rábe
széltem, vagy akinek rábeszélésével én 
akárkit is megbíztam, nem él. A tanuló
ifjúság ragaszkodó nyilatkozatának át
adói azt jelentették nekem, hogy a hall 
gatók töltőtollal a kezükben türelmetlenül 
sürgették mikor kerülnek sorra az alá
írásra. Ezért tartom megoko’.tnak, hogy 
semmit vissza ne vonjak abból, amit a 
közgyűlésen Alapi igazgató úrnak mond
tam.

hásonóh előestéjén, amikor egy áldott 
állapotban lévő szegény zsidó takarítónő 
megjelent a templom előtt, s kérte, hogy 
engedjék be az ünnepekre, mert bár 
pénze nincs, hogy a 3 pengős állóhelyet 
megválthassa, de úgy tudja, hogy üres 
hely van elég, s azokra a szegények 
joggal igényt tarthatnak, különösen ő, 
aki rövidesen ágynak dől. hogy gyer
mekét megszülje, s imádkozni akar, 
hogy lélekben felfrissüljön, s vigaszt,
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lelki megnyugvást találjon nehéz napjai
ban. A Sip-utcából kiküldött egyik jegy
szedő röviden elutasította, mondván, 
hogy jegy nélkül a templomba senki be 
nem mehet, mire az asszony egy isme
rős urat hívatott ki, aki a jegyszedöt 
felkérte, hogy az asszonyt eressze be. 
az ö anyagi jótállása mellett, az ünnepek 
után helyette lefizeti a 3 pengőt. A ki
tünően fegyelmezett jegyszedö a garan
ciát nem találta elfogadhatónak, s hajt
hatatlan maradt, mire kihívták a kőbá
nyai hitközség mindenki által nagyra
becsült elnökét, hogy talán sikerül majd 
néki a szegény nőt bejuttatni. Am elnök 
tervez, a rendszer végez, a jegyszedö 
kijelentette az elnöknek, hogy neki nem 
parancsol, őt Eppler főtitkár úr küldte 
ide s csak az ö utasításait tartja szem 
előtt. A történeti hűség kedvéért leszö
gezem azonban, hogy az asszony mégis 
bejutott a templomba, mert jóakarói a 
jegyet megváltották.

A Síp-utca telhát a gazdasági egye
sülés révén vazallusává tette Kőbányát, 
s a központ az ünnepekre 13 idegen em
bert küldött ki, mert ha esetleg 13 kő
bányai szegényt bíztak volna meg a 
jegyszedés nehéz és komplikált feladatá
val, tartani lehetett volna attól, hogy 
ezek nyomorba jutott ismerőseiket a 
nagyünnepek alatt a templomba beeresz
tik. Ha esetleg kőbányai jegyszedö lett 
volna ott, nem történhetett volna meg 
ez sem, hogy egy ottani köztiszteletben 
álló orvost sem eresztettek be, mert 
praxisból jövet — az előre megváltott 
templomjegy nem volt nála. Előbb haza
küldtek a jegyért, aztán beeresztették, 
mert rendnek muszáj lenni.

Az sem utolsó dolog, hogy egy kő
bányai szegény nagy családjára való te
kintettel, no meg főképpen azért, mert 
szigorúan vallásos ember, olcsóbb ma
ceszt kért, de az elnök sajnálatának ki
fejezése mellett, kérésének elégét nem 
tehetett, mert neki pouvoirja nincs, il
letve — mint egyik tekintélyes ottani 
hittestvérem, aki éveken át elöljáró volt, 
nekem mondotta: „Uram a mi szavunk 
ez alatt az éra alatt annyit ér, mint a 
tavalyi hó.’’

Tovább nem folytatom, s nincs is
■■■■■■■■■■■■ ««M«a ■■■•■■■■■»■■■■■■■•■■
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célja, eleget beszélnek a tények és kü
lönösen a legutóbbi választás, mely ha
talmas szótöbbséggel juttatta be az auto- 
nómia híveit a kőbányai képviselőtestü
letbe, de nein mulaszthatom el, hogy 
ezekhez az égbekiáltó méltánytalansá
gokhoz reflexiókat ne fűzzek.

Mindenesetre rendbenlévö dolog, ha 
a föünnepekre jegyszedöket állítanak s 
őket szigorú utasításokkal látják el. 
mert a templomülések bérbeadása a hit
község egyik jövedelmi forrását képezi, 
amivel a költségelőirányzatban számolni 
kell. Ellenben a legsúlyosabban megbé
lyegezendő a mód és az eszközök, aho
gyan az ellenőrzést gyakorolják. S itt 
aztán mindegy, hogy „gazdaságilag egye
sített" templomról, vagy körzeti ima
házról van-e szó. mert a fentiekhez ha
sonló eset az V. kerületben, vagy Fe
rencvárosban éppen úgy megtörténhetik 
mint ahogy Budán megtörténnék uni
fikáció, vagy gazdasági egyesülés esetén. 
Minden szabály alól van kivétel s ha 
Kőbányán az elöljáróságnak némi kis ha
tásköre lett volna, úgy ilyen anomáliák

Hollandiai levél
Amsterdam, 1935. december.

Az amsterdami askenázi hitközség 300 
éves jubileumának ünnepében, mint min
den zsidó társadalmi eseményben a leg
teljesebb mértákben vett részt Hol’andia 
egész lakossága. De ettől eltekintve, az 
ünnepségek után olyan események történ
tek, melyek a legnagyobb örömmel tölt
hetik el minden zsidó szivét és becsüle
tére válnak annak az orszáo-nak, mely 
zsidó polgárait a második rend tagjaivá 
emelt.

November 21-én a ráció a „Joodsche 
Invalide* ’ a legnagyobb holland zsidó 
jótékony intézmény javára hangversenyt 
adott. Ez az intézmény tartja fenn töb
bek között az Aggok Házát is, melyet 
most bővíteni óhajt. A ráció zenekara 
többek között zsidó népdal sorozatot 
adott elő, majd dr. A. Keesung, az 
Egyesület elnöke és Gans, annak igaz
gatója beszélt. Utánuk dr. Colijn minisz
terelnök tartott ünnepi beszédet me’yben 
a jótékony egyesület nagy, népjóléti mun
káját ismertette, hiszen működése nagy
ban hozzájárul ahhoz, hogy az öregek cs 
árvák nem szenvednek szükséget Német
alföldön,

— Boldog vagyok — mondotta többek 
között — hogy elfogadtam a meghívást, 
mely engem ennek az ünnepélynek szóno
kául kért fel — hiszen Hollandia egyik 
legjelentősebb jótékony intézményről van 
szó, mely nagy energiával, meleg szív
vé] és jelentős eszközökkel tesz eleget 
nemes hivatásának. A miniszterelnök ez

kal most nem foglalkoznánk, mert az 
egész rendszert az „Egyakarat", a pa
rancsuralom jellemzik. Még azt a kon
cessziót sem adták meg a „gazdaságilag 
egyesített" elöljáróságnak, hogy saját 
hatáskörében olyan intézkedéseket vi
gyen keresztül, melyek az összességnek 
pénzébe nem kerülnek.

A legnagyobb dísz és kitüntetés, amit 
zsidó férfiú elérhet, hogy a közösség bi
zalmával kitünteti és elöljárójává vá
lasztja. Az elöljárói tisztség rendkívül 
sok munkával, áldozatkészséggel és in
trikák elleni megküzdéssel jár. Ha egy 
ilyen officium nobile elvállalásánál még 
az sem adatik meg néki, hogy saját be
látása és zsidó szíve szerint saját fele
lősségére intézkedhessék, akikor ő nem 
elöljáró, hanem üres báb. Ilyen tisztsé
gekre mi, budaiak soha sem reflektálunk, 
ilyeneket mi el sem fogadnánk, s ha mi 
reánk gazdasági egységet, vagy fúziót 
oktrojálnának, úgy mi egy percig sem 
maradnánk bent a congresszusi zsidóság 
kebelében. Bennünket igazol a mull, a 
jelen és a jövő.

után Zachariás próféta szavaival fejezte 
be beszédét: Szünet nélkül segíteni kell, 
jót kell tenni, irgalmasságot gyakorolni, 
mert a jótétemény tiszteletet és megbe
csülést hoz az ember számára.

Dr. Qud pénzügyminiszter szólt utána 
az egyesület múltját és fejlődését ismer
tetve. Ö is igen meleg szavakkal méltatta 
a nagyszerű intézmény hervadhatatlan 
érdemeit.

•
Ugyanaznap 

tett titkára és
Julianna trónörökösnő 
udvarhölgye kíséretében 

látogatást egy másik nagy zsidó jótékony 
intézménynél a ..Hét Apeldoornsche 
Bosch”-nál. Nagy érdeklődéssel és szere
tettel beszélgetett az apró növendékekkel, 
majd vezetői: Kát igazgató és G. Parser 
elnök e’őtt legnagyobb elragadtatását fe
jezte ki a látottak felett.

L. A. Ricst, cg}’ előkelő holland zsidó 
család tagját a pénzügyminisztérium fő
pénztárosává nevezték ki. Ez az á’lás 
megfelel más országokban az államtitkár 
állásának.

T A U B E R 
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 
A B B A Z I A 
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komfortfái, teljes penzió
val olcsó árban! 
Prospektust küldünk 1 

TELEFON ABBAZIA 376.
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Befejeződik 
a budai Chevra szanálása 
Az 1927 év folyamán már megkezdi a hitközségi köl
csön visszafizetését — Egyhangú bizalom a vezetőség

nek a választmányi és közgyűlésen

Lezajlott a budai Chevra választmá
nyi és közgyűlése és az események egy- 
szersm’indenkorra pontot tettek a közis
mert forrásokból eredő, állandóan fel
felbukkanó .pletykák után, melyek a 
Chevra és a Hitközség ellentétét akarták 
elhitetni a naiv és hiszékeny közönség
gel.

Biró Géza miniszteri tanácsos, a 
Chevra elnöke nyitotta meg a választ
mányi ülést Beszédében elsősorban a 
központi igazgatás rendes bevételi té
teleit ismertette. — Az adományokra — 
mondotta többek között — ebben az év
ben 3.000 pengőt irányítottunk elő a 
múlt évben befolyt 15.000 pengő helyett. 
A magyarázat az, Ihogy a műit évben 
egyesek gyűjtést indítottak a Chevra 
anyagi válságával kapcsolatban és ez 
eredményezte a magas összeget. Ezt 
idén is megtehettük volna, de ez a kol
dulásnak joggal minősíthető eljárás sú
lyosan sérti a Chevra presztízsét és a 
jelenlegi helyzet ezt nem is teszi szük
ségessé, mert a Chevra pénzügyei a tel
jes rendezés felé haladnak. Meg kell em
líteni, hogy éppen ezzel a gyűjtéssel 
kapcsolatban súlyos támadások hangzot
tak el a Chevra ellen, melyek nem fe
leltek meg a valóságnak.

Ezután megköszönte a támogatást, 
melyben a hitközség a Chevrát részesí
tette. Köszöni nemcsak azért, mert, 
hogy a közvélemény lássa, miszerint a 
Ohevra és a hitközség között milyen 
belső viszony áll fenn hanem azért is, 
mert a hitközség vezetősége is szemre
hányást kapott, hogy magára hagyja a 
Chevrát. Megnyugtatja a közvéleményt, 
hogy a hitközség mindent megtesz, ami 
a Chevra érdekében megtehető és a leg- 
hathatósabb támogatásban részesíti. A 
hitközség épp a koldulástól mentette meg 
a Chevrát és örömmel jelentheti, hogy 
az adósságok legnagyobb része már ki
egyenlítést nyert és 1937-ben, már csak 
kincstári tartozások fognak fennállni.

Az elnök ezután a .költségvetés részle
teire tért át. A költségvetés 39.100 pengő 
felesleget mutat a Központnál és 3.800.— 
pengőt a zugligeti üdülőnél, míg a Ma
ros utcai kórháznál 2.800 pengő deficit 
mutatkozik. A kórháznál a költségvetés 
14.000 pengő törlesztési összeget irányoz 
elő a banktartozásra, mely az 1936-ban 
esedékessé váló töke és kamat kiegyen 
Ütésére fog szolgálni. A zugligeti üdülő 
vásárlásával kapcsolatban 50.000 pengő 

fizetése válik esedékessé és a teljesítés 
meg is fog a hitközség segítségével tör
ténni, amivel az egész tartozás kifize
tésre kerül.

— Tudjuk, — mondotta befejezésül 
az elnök —, hogy a hitközségnek súlyos 
terhei vannak és ilyen nagy összegeket 
nem tud nélkülözni, de 1937től kezdve 
nemcsak, hogy nem fogjuk igénybevenni, 
hanem meg fogjuk kezdeni a kölcsönka
pott összegek visszafizetését, mert ed
digre a Chevra helyzete olyan lesz, hogy 
további támogatásra nem lesz szüksége. 
Soha többé olyan helyzetbe, mint ami
lyenből kikerültünk, nem akarunk ke
rülni, normális helyzetben pedig a 
Chevra a legnagyobb könnyűséggel te
het eleget kötelezettségeinek. Ezt azért 
kívánom leszögezni, mert a Chevra és 
az intézmények örökéletüek, az emberek 
-pedig nem azok és következhetik utá
nunk olyan rezsim, -mely majd nem 
tudja teljes métrékben -értékelni, mit je
lent számunkra a hitközség támogatása. 
Ezért kívánom, hogy a jegyzőkönyv a 
mostani elöljáróság ily irányú elgondo
lását megörökítse.

Az elnök nagy tetszéssel -fogadott be
széde után Gerő Jakab, Brück László. 
Katona Gyula elöljárók szólaltak fel, 
kik után dr. Kriszháber Adolf a budai 
hitközség elnöke emelkedett szólásra.

letárgyalták a költségvetést és tiltakoztak Heller Bernét 
megrendszabályozása ellen

A Budai Izr. Hitközség 1935. évi de
cember 10-én, kedden este tartotta meg 
dr. Kriszháber Adolf hitközségi elnök 
elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. 
Az elnök megnyitó beszédében részletes 
jelentést tett az elmúlt hó eseményeiről, 
melynek lényeges momentuma a lágymá
nyosi templom építésének a megkezuése. 
Kifejezést adott -annak, hogy ha a hit
testvérek kezet fognak s egymással ver
senyezve iparkodnak a közös cél meg
valósítására, úgy az csak a közösség 
javainak emelésére szolgál.

Megemlékezett a lágymányosi temp
lom alapkötételének lélekemelő ünnep
ségéről és -megemlítette hogy ki'.önösen 
jól esett közösségünknek, hogy Budi

Őszinte elismeréssel a Chevra elöljáró
sága és elnöke iránt állapította meg, 
hogy a költségvetés megnyugtató, biz
tató és minden tekintetben reális képet 
mutat. Meggyőződése, hogy a legmesz- 
szebbmenö körültekintéssel és komoly
sággal, minden körülmény figyelembe vé
telével készült el a tételek összeállítása. 
A múlt év riasztó rémeivel szemben biz
tató és megnyugtató a kép, -melyet most 
kapott. Boldog, hogy a Chevra újra ab
ban a helyzetben van, hogy ideális cél
jainak megfelelhet. Megnyugtatja a 
Chevra vezetőségét, hogy a hitközség 
ezentúl is teljesíteni fogja kötelességét 
vele szemben és még ha nehezére is 
esnék, sem vonja meg támogatását, sőt 
— a lehetőséghez mérten — azt még fo
kozni is fogja. Ezért nem jár köszönet, 
mert tudjuk, hogy a hitközségnek és a 
Chevrának karöltve kell eljárnia, hiszen 
a hitközség saját feladatát könnyíti meg, 
ha módot nyújt a Chevrának arra, hogy 
szent kötelességét teljesítse. Megnyug
vással távozik a Chevra igazgatását ille
tően. azzal a kívánsággal szivében, 
hogy a Chevra virágozzék és gyarapod
jék a budai zsidóság örömére és dicső
ségére.

Biró Géza elnök melek szavakkal mon
dott köszönetét dr. Kriszháber elnöknek 
szavaiért, majd Herczl Béla elöljáró, 
Diósi Jenő hitközségi főjegyző, Weisz 
Jakab, Adám Gyula és Gesztes Ferenc 
felszólalásaival véget ért a gyűlés.

A választmányi ülést követő köz
gyűlés Biró Géza elnökletével egyhan
gúan elfogadta a költségvetést és bizal
máról biztosította a Chevra vezetőségét.

pe.it Székesfőváros polgármer.:, e t.T á- 
csa valamint a magyar kir. ál am é - 
dőrség az ünnepségen képvt; 'tette ma
gát. A templomépítés foganatosítása 
által a hitközség ismét rauub'zonyságát 
adta é’etrevalóságának és meggyőzhette 
a bittestvéreket arról, hogy nincs ok a 
budai hitközség jövője fejőt; kétségbe
esni

Egyéb felekezeti dolgokra vonatkozóan 
felhívja a hittestvérek figyelmét arra, 
hogy a felhőzetünkhöz tartozó hittest
véreket mesterséges módon akarják ki
szorítani a megélhetési pályákról. Ezen 
káros törekvések e'len saját hatáskö
rünkben minél behatóbban kell védekez
nünk, mert gyávaság lenne tűrnünk, 
e szerencsétlen törekvést —- mely eisö- 
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sorban a zsidó hittestvérek érdekeit 
érinti,— de általában az ország hírnevé
nek és erejének ártalmára van. Mi híven 
kitartunk a haza érdekeinek istápolásá- 
ban és ezen körben egyúttal gondosko
dunk arról, hogy a mi érdekeink kárba 
ne vesszenek.

Bejelentette ezután dr. Kaufmann Ala
dár főorvosnak a hitközség röntgenszak
orvosává való megválasztását, majd je
lentést tett a budai Szentegylet örven
detes munkájáról, továbbá arról, hogy 
a Szentegylet konszolidációja erős lép
tekkel halad előre és azok a mesterséges 
törkevések, melyek ezen intézmény hi
telét lerontani törekedtek, minden ala
pot nélkülöznek. Ugyancsak megemlítette 
a budai nöegylet önfeláldozó munkál
kodását és tolmácsolta mindkát intéz
ménynek a hitközség köszönetét.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után Auer Róbert pénzügyi 
elöljáró előterjesztette és minden rész
letre kiterjedő gondos expozéban ismer
tette az 1936. évi költségelőirányzatot, 
amelyhez elsőnek Gesztes Ferenc szólott:

— A francia irodalom egyik legna
gyobb kiválósága beszéli — mondotta — 
hogy mig Sedan előtt hatalmas európai 
nemzetek mérték össze erejüket és állott 
a szörnyű harc, mely megrengette a föl
det, süvítettek a golyók, bömböltek az 
ágyúk, tüzet okádtak a kartácsük. vil
logtak a kardok és szuronyok, emberek 
és állatok halálhörgése hallatszott és e 
szörnyű hangzavar vad orgiaként hatolt 
a levegőbe, melynek étere továbbította 
azt a világűrbe, addig a szajnamenti 
francia paraszt vígan fütyörészve vé
gezte mezei munkálatait, nógatta a lo
vakat, ökröket a szántásnál és este ha
zatérve. imát rebegett Istenéhez, szív
szorongva várta az áldást, a munka 
gyümölcsét, a termést. Mert ez az élet! 
A provenci és champagnei vincellérek 
vígan kötözgették a venyigét, kapálták 
a szö'őt, nyesegették a vad és száraz 
hajtásokat és újongva gondoltak a nap
sütötte, mézédes, mosolygós szőlöfür- 
tökre, Isten áldására, a termésre. Mert 
ez az élet!

— Amig hitközségünkben immár hu
zamosabb idő óta pártok viaskodnak 
ennek a patinás közösségnek léte és a 
nemléte felett, amíg közgyűlési teremben 
és kint az utcán áll a szörnyű harc ha
talmi kérdések miatt, addig az élet egy 
pillanatra sem állhat meg. mert az em
berek, a hívők azért templomba igye
keznek. s megkívánják, hogy hygienikus. 
jó! fütött imaházban kiváló mesterek hir
dessék az Úr igéit, hogy kellemes hangú 
selichaj cibur-ok közvetítsék fohászai
kat az Egek Urához; az iskolákoan 
buzgón tanítanak a hitoktatók, hogy a 

jövő generációt -hithü. gerinces zsidókká 
képezzék ki és meg legyen az utánpótlás 
ha mi már: a budai képviselet tagjai 
sírba szállotunk; a betegek felkeresik 
az ambulatóriumot, hogy fájdalmukra 
enyhítő írt találjanak és a szegények, 
az elhagyottak, a bajbajutottak, a segít
ségre szorulók ugyancsak a közösség
hez fordulnak alamizsnáért, a szegény 
diákok élelemért, pénzbeli segítségért, 
mert ez az élet. Egyik nap követi a má
sikat. az éjszakát nappal váltja fel, 
„Vájhi erev, vájhi bajker" és az élet 
meg nem áll mert az a természet rendje. 
Istennek bölcs alkotása.

— Ezt az örök igazságot átérezte a 
mi Elöljáróságunk, amikor elénk ter
jeszti az 1936-os költségvetést, úgy, 
mintha nem kellett volna energiájának 
egy részét községpolitikai ügyekre pa
zarolni. mintha semmi sem történne oda
kint, csak bent a közösség berkeiben, 
az életben. S ha valaha rászolgált az 
elöljáróság az elismerésre, úgy a mos
tani, minden idők leghomogénebb, leg
dolgosabb, legpuritánabb elöljárósága 
előtt meghajtjuk a hála, a köszönet, a 
tiszta szívből jövő elismerés zászlaját, 
amidőn nagyszerű munkásságuk köze
pette üdvözöljük a hitközség ősz elnökét 
Dr. Kriszháber Adolfot (Éljen!), betegen 
fekvő alelnökét Dr. Csobádi Samut, 
(Éljen!) és az egész elöljáróságot össze
ségében és egyénenként, annak kiváló 
főjegyzőjét (Éljen!) és az egész tisztvi
selői kart, röviden mindazokat, akik e 
nagyszerű munkában résztvettek, fára
doztak és erejükön felül és túl a köte
lességérzeten, szorgoskodtak, munkálkod
tak.

— Ez a költségvetés híven elénk 
tárja a budai hitközség teljes konszoli
dációját, megmutatja, hogy minden jo
gos szükségletet kielégít, anélkül, hogy 
valahonnan egy fillért elvonna s mikor 
már mindent kielégített, úgyszólván a 
sorok között, nagy szerényen mondja 
meg: most pedig felépítjük a Kelenföld- 
lágymányosi templomot, de úgy, hogy 
senkitől egy fillér áldozatot nem kérünk, 
és senkinek az adóját egy fillérrel nem 
emeljük. Állni fog a templom és örök 
időkre hirdeti ennek az elöljáróságnak 
életrevalóságát, kezdeményező és kivi
telező képességét, tagjainak a közért 
való pompás munkakészségét, az ősrégi 
zsidó tradícióktól való túlfűtöttséget, 
eszményekben való gazdagságát, melyet 
átad a késői generációknak örök meg
emlékezésül, hogy azt tovább hirdessék 
Izrael gyermekei nemzedékről-nemze- 
dékre. Amikor én templomról beszélex. 
lehetetlen, hogy meg ne emlékezzem 
azokról a kelenföldi hittestvérekr’jl, akik 
ennek a templomnak az alapkövét már 

évekkel ezelőtt lerakták azzal, hogy 
munkálkodtak és fáradoztak annak létre
hozatalán. Ezek elsősorban Schwarcz 
Samu körzeti elnök és Krámer Adolf 
körzeti alelnök és .a körzet c'erék elöljá
rói. (Éljen!).

— A költségvetés őszinte, reális es 
korrekt s annak részleteivel majd fog
lalkoznak Önök t. Tagtársaim, bírálják 
felül minden tételét objek-'vett. Ez a 
költségvetés elbírja a kritikát Nem baj, 
ha az ellenzék boncoló késével szétszedi. 
Az autonómiának szüksége van az el
lenzékre, mert az érvek összecsapáséiból 
csendül ki a tiszta igazság, a he'ves út, 
amelyen járnunk kell.

Az atyák szakaszaiban olvassuk Rábán 
Simon ben Gamliél mondását: A1 selajso 
devorim hoajlom kajom á1 hoemesz, 
vöál hasolom. Három pilér tartja a vilá
got: az igazság, a törvény és a béke.

— Mi is békét akarunk. Békét akar a 
müveit zsidóság, melynek főfoglalkozása 
a kereskedelem. A produkció csak békés 
atmoszférában képzelhető el, de békét 
akar a tüzes ifjú hevülö lelke éppúgy, 
mint a görnyedt aggastyán lemondó ke
délye. Békét akarunk, de olyan békét, 
mely a jog, törvény és igazságon alap
szik. Ha ilyet hoznak, kezet nyújtunk, 
de ha harc kell , azt is megvívjuk a 
békéért. Si vis pacem para bellum.

— Mi bízunk a budai zsidóság nagy
szerű intelligenciájában, önérzetében, 
bátorságában és -szent bizalommal bí
zunk abban is, hogy a jövő évi képvi
selőtestületi választás ezt az ősrégi tra
dícióktól fütött müveit zsidóságot min
den meterséges akadályon és erkölcsi 
terroron át is fényes diadalhoz juttatja. 
Fennen hordjuk patyolat fehér zászlón
kat. melynek egyik oldalán az autonómia 
épségbenmaradása ,a másik oldalon a 
jog, törvény és igazságon alapuló béke 
van felírva.

Ezt a zászlót mi diadalra visszük a 
múlt emlékére, a jelen dicsőségére és a 
jövő nemzedék üdvére, hasznára s ebben 
a szent meggyőződésben a költségvetést 
úgy általánosságban, mint részleteiben 
elfogadom.

Taps és éljenzés fogadta Gesztes Fe
renc szavait. A költségelőirányzatot ez
után egyhangúlag elfogadták, majd Nagjr 
Elemér képviselőtestületi tag indítvá
nyára tárgyalták dr. Heller Bernát pro
fesszor ügyét. Az indítvány értelmében 
a közgyűlés tiltakozását fejezi ki azon 
törekvés ellen, hogy képviselőtestületi 
tagok külső tényezők által szabad elha
tározásukban kényszereszközök alkalma
zásával korlátoztassanak. A közgyűlés 
Nagy Elemér indítványát elfogadta, mire 
az elnök a közgyűlést berekesztette.
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Offenziva készül
a hitközségi vezéri politika fokozottabb 
érvényesítése érdekében. Az offenziva 
célja az hogy a pesti ihitközségi válasz
tások előtt a hatalmi politika minden 
eszközével elsöpörjék az ellenállásokat,, 
melyek a vezéri elv korlátlan érvénye
sülésével még szembeszegülni merész
kednek. A hatalmi eszközök újabb fel
vonultatása, úgy látszik, nagyon sürgős 
a vezéri tábornak, mert ha végigtekin
tenek a közelmúlt történetén, kénytele
nek megállapítani, hogy politikájuk ed
digi útját a balsikerek sorozata jelzi. 
Mennyi erőfeszítés, mennyi hatalmi mo
hóság és mily kevés eredmény! A fő
városi egyéb hitközségek beolvasztása 
terén eddig nem mutatkozik semmi ered
mény. A budai hitközség nem hajlandó 
magát alávetni a diktátori kisajátításnak, 
s azok a betörési kísérletek, amelyeket 
az unifikáció hívei eddig megkockáztat
tak, csupa kudarchoz vezettek. A budai 
Ohevra Kadisa választásán kisebbség
ben maradtak. A lágymányosi templom 
elgáncsolásának terve csodálatos, az 
unifikáció megfizetett sajtója egyszerre 
elhallgatott az iktatószám számonkéré
sével, s most mélyen hallgat, miután be
bizonyítottuk, hogy a „Zsidó Élet’1 sú
lyos vádja nem volt „képtelen valótlan
ság* ’) csúfosan megbukott és

úgy látszik egyelőre le kell mon
dani a budai adójövedelmek igény
bevételéről a vezéri politika cél

jaira.
Kőbányán a „gazdasági együttműködés'*  
első tapasztalatainak hatása alatt tiszta 
autonomista hitközségi vezetőséget vá
lasztottak. S végezetül nehézségek mu
tatkoznak a vezéri politika eddigi leg
nagyobb alkotása, a statútum életbelép
tetése körül is. E statútum, mely egy 
kézbe tenné le a magyar zsidóság ösz- 
szes egymás fölé rendelt és egymás ki
egyensúlyozására és ellenőrzésére híva
tott vezető pozícióit, még nem léphet 
életbe, még egyre késik és késedelme 
ugyancsak

nem hajtja a vizet a vezéri kortes
hadjárat malmára.

ügy hírlik, különösen a legdédelgetet- 
tebb paragrafus, a „nyaktiló”-paragrafus 
az adómegosztás kisajátító rendelkezése 
körűi vannak nehézségek ...

Nem csoda hogy ilyen körülmények 
között a vezéri politika új taktikához 
próbált folyamodni. A budai hitközség 
legutóbbi közgyűlésén a megbékélés szi
rénhangjait hallottuk az unifikáció tábo
rából. A megbékélés vágya persze nem 
volt őszinte; itt továbbra is a hódítás 
és kisajátítás szándékával állunk szem
ben; ha nem ment erővel, megpróbálják 
ravaszsággal, az ellenállás megbontásá

val. Nem ment. Bombaként csapott le 
Heller Bernát közgyűlési felszólalása és 
a „Zsidó Élet‘‘-ben megjelent cikke. Erre 
a szókimondó hangra egyszerre elfogyott 
a behízelgő mosoly az unifikációs ajka
kon. Irtó háború indult — nem is elő
ször — a felekezeti sajtó hasábjain az 
érdemes tudós, a becsületes zsidó ellen; 
e hadjáratra, melynek hangja önmagát 
jellemzi, nem kívánunk a zsidó nyilvá
nosság előtt, melynek méltósága mindig 
szent volt előttünk, több szót veszte
getni. Most indult meg csak igazán a 
koncentrált támadás a zsidó közélet er
kölcsi tekintélyét védelmező törekvések 
ellen.

A hitközségi ellenzék egységét 
egyes cionista személyiségekkel 
való külön tárgyalással akarják 

megbontani.
A legbelsőbb vezéri termekben sajtó- 
korferencia folyik, melynek kimondott 
célja: irtóhadjárat megbeszélése .Heller 
Bernát és a „Zsidó Élet* ’ ellen. Jellemző 
epizódja e bizalmas értekezletnek; mikor 
az egyik jelenlevő szerkesztő megkér

Művihar egy nyilt levél körül
— Beszélgetés —

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

— Tanár úr, az Istenért, drága ta
nár úr, minek kellett ez?! Puskaporral 
és fegyvercsörtetéssel van teli a levegő; 
Az antiszemitizmus kis és nagy' legé
nyei már körülállják az arénát, bámész
kodva rákönyökölnek a kerítésre és 
vigyorgó kárörömmel lesik az isteni 
színjátékot, hogyan püfölik egymást a 
zsidók. Borzasztó .. . borzasztó! Azt hi
szik, ez jóra vezet?

— Igen ... ez a soros lemez . ■ ■ 
Tudnám esetleg folytatni is. ha netalán 
elakadna mondókájábán. De azért 
megkérdezem, min háborodott úgy fel. 
direktor úr?

— Hát nem szörnyű az. hogy egy 
olyan országos tekintélyt, mint a rabbi
szeminárium vezérlőbizottságának el
nöke, nyilvánosan megtámadnak egy 
újság hasábjain ...

— Pardon, direktor úr, bocsásson 
meg, hogy közbeszólok. Ismeri -azt a 
kedves iskolai anekdotát .hogv a ta
nító bácsi vallatóra fogja a kölcsönös 
püfölés után a legénykéket és akkor a 
Sanyi azt mondja: Tanító úr kérem, 
én megmondom az igazat-. Úgy kezdő
dött a dolog, hogy a Peti visszaütött. 
Hát most direktor úr. engedje meg. 
hogy én állítsam be a dolgot. íme: Itt 

áll az egyik oldalon egy rabbiszeminá

dezi, mi igaz Heller-vádjából, hogy a 
rabbiszminárium igazgatója hamis infor
máció révén szerzett állást fiának, azt 
a választ kapta illetékes helytől, hogy 
„Ez a kérdés nem tartozik ide.’’ Ez a 
lakónikus válasz annyira megnyugtatta 
a felekezeti közélet tisztaságának hivatott 
bajnokát, hogy „Unjuk már Heller tanár 
urat!’’ címen ad kifejezést magasrendű 
kultúrfeliogásának.

Nem untatjuk olvasóinkat e szomorú 
és elfajult erőlködések részletes ismer
tetésével. A hatalmi éhség és kizárólagos 
vezéri önkény nem válogatós az eszkö
zeiben: mi azonban nem tudjuk össze
egyeztetni a magunk ízlésével a dü
hödt személyeskedéseket és elvadult tá
madásokat. Válaszunk mindössze ennyi;

a hitközség ellenzéki mozgalma 
erősebb, mint valaha, s a .vezéri 
elv megunt és felekezeti közéle
tünk erkölcsi tartalmára végzetes 
politikája ellen felvonuló párt ja
nuár elején nyiltan ki fog lépni 

programmiávai
a felekezeti közélet színterére.

riumi tanár,-egy tudós, aki elég-ügyet
len ember lehet, mert nem tudott állá
sához mellékfoglalkozást szerezni. A 
másik oldalon viszont ott áll-egy két
ségkívül méltán tekintélyes bankelnök, 
aki azonban ezidőszerint a rabbiszemi
nárium vezérlőbizottságának elnöke, is. 
És most ugyebár úgy kezdődött a do
log, hogy a tanár visszaütött. Csakhogy 
míg ő egymaga, a maga személyében 
állt ki és puszta fegyverrel szemtől- 
szembe támadott, addig az ellenfél se
géderőkre bízta a viaskodást.

— Én meg azt mondom magának 
tanár úr, hogy Székely Ferenc jól 
tette, hogy a támadásra nem reagált 
harciasán. Csak helyeselni lehet, .hogv' 
a kihívást nem fogadta el.

— Hát -az lehet, én nem tudom. Az 
én felfogásomnak pl. semmiképen sem 
felelne meg az, hogy amikor azt állítja 
rólam valaki, hogy az én elnöklésem 
mellett működő vezérlőbizottság ülésén 
egy tanári-állás betöltéséről helyt nem 
álló információ alapján hoztak határo
zatot, és ezt-azzal a bizonyos- informá
cióval együtt terjesztették fel a mi
nisztériumba. holott a elterjesztenek 
tudnia kellett az információnak a té
nyekkel ellenkező voltáról, .— akkor 
azt feleljem: mit écesz bin ich . . . ! 
Különösen .amikor a vita egy nagy
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múltú és dicsőséges zsidó főiskola, egy 
egész tanári testület erkölcsi presztízse, 
ejgy intézet vezetőjének eljárása körül 
forog. Én bizony akkor, ha nem is ki
abálva, hacsak csendesen súgva is, de 
azt mondom: „Jöjjön a vizsgálat!” 
De ilyen súlyos vád hangoztatására azt 
válaszolni: Nem kérek az úrtól taná
csot! — az ügynek nem annyira fölé
nyes, mint inkább kissé helytelen elin
tézése. mert könnyen azt a benyomást 
keltheti, mintha az érdekeltek nem ta
lálnák tanácsosnak a vádat megvizs
gáltatni : Meg aztán hát éppen tanácsot 
is kérhettek volna Heller Bernáttól, pl. 
amikor Kecskeméti Lipót esetével is 
olyan könnyen végeztek. Úgy látszik 
azt sem tudják, ki az a Kecskeméti 
Lipót? Lapunk szerkesztőjének hozzá 
való vérségi kapcsolatára való tekintet
tel tiltakozik a mi ízlésünk az ellen, 
hogy mi ezt most elmondjuk és rész
letezzük. —- De kérdezzék csak meg az 
ottani papságot, az írókat, a tudósokat, 
az egész ottani intellektuális magyar 
világot, nemcsak a zsidókat, a keresz
tényeket is, majd megtudják az igaz
ságot az ő gerinces, kemény magyarsá
gáról, az ő páratlanul lelkes és öntu
datosan magyar kultúrmunkájáról és 
akkor talán ráeszmélnek arra a balfo
gásukra és tapintatlanságukra is, ame
lyet éppen ezzel a nagy magyar zsidó
val, a tudós pappal, a magyar zsidó 
tudományosság büszkeségével szemben 
elkövettek. De hagyjuk ezt!

— Ténleg jobb, ha hagyjuk. Sze
retném, ha már az egész dolognak vége 
volna, és még jobban, ha egyáltalán 
meg sem történt volna, pláne a nyil
vánosság előtt.

— Ebben sem értünk egyet! Én 
nem örülök a történteknek, de vallom, 
hogy meg kellett történniük. Nem an
nak, ami miatt Heller Bernát megszó
lalt, hanem, hogy megszólalt 1 Mit gon
dol, hova fajulna a zsidó közélet, ha 
a nyilvános felelősségrevonás elől el 
lehetne rejtőzni annak az ál-zsidó ér
deknek a fedezéke mögé, hogy nem 
kívánatos a zsidó tekintélyeket nyilvá
nosság előtt támadni. Mert vagy meg
támadhatók, vagy nem. Ha igen, akkor 
az éppen a zsidóság helyesen felfogott 
érdeke, hogy tetteik számon kéresse
nek. De nem zsidó érdek az. hogy egy 
súlyos vád elhangzása esetén a pórá
zon tartott felekezeti sajtó központilag 
irányított felhorkanásával próbálja a 
vádat túlharsogni és a vád helyett la
punkat piszkálgatni.

— Igen, azt mondják, hogy Heller 
cikke az önök vegykonyháján készült.

— Ezt ők, maguk sem hiszik, csak 
mondják. Nem is beszélek arról, hogy 
milyen brutális sértés ez egv- Heller 

Bernáttal szemben, de meg kell üzen
nünk egy „volt barátunknak”, aki ezt 
a barátságot néhány hét előtt olyan 
szentimentálisán reklamálta tőlünk visz- 
sza, hogy a méregkeverésből mi csak 
annyit tudtunk elsajátítani, hogy szer
kesztői jogunkkal élve, épen csak a 
— mérget operáltuk ki a cikkből, 
egyébként a cikk teljes egészében, az 
aláíró íróasztalán és nem a mi vegy
konyhánkon készült. És maid meglát
ják. ha akarják, hogy elég legény ő 
ahhoz, hogy maga verekedje ki az igaz
ságot. Mi persze készséggel adtuk és 
adjuk hozzá azt. amit mi adhatunk: a 
nyilvánosságot és a magunk reflekto
rát ! Egyébként világosan áll előttünk, 
hogy a központi kommüniké-gyárnak 
tulajdonképpen mi fái és miért szórta 
fejünkre sajtója kráterén keresztül a 
düh és elkeseredettség tüzes láváját. 
Fáj neki a mi egyetlen, de levenhetetlen 
erőnk: a tárgyias kritikánk. íme. hinc 
illáé lacrimae! Hogy olykor gúnyoló
dunk is ?! Igaz! De keserű gúnnyal ke
mény igazságokat mondunk, ök azon
ban csak a gúnnyal szemben érzéke
nyek, az igazsággal szemben, úgy lát
szik, nem. Ezért panaszolják olyan ke
servesen. hogy miért foglalkozunk mi 
ezekkel a dolgokkal „felekezeti és hit- 
buzgalmi lap” létünkre. Csak azt nem 
értjük: miért dühösek akkor azért, ha 
mi szemrehányiuk vezéreiknek, hogy 
hitbuzgalom helyett csak kortesbuzga
lommal foglalkoznak, s hogy nem bé
két teremtenek, hanem viszályt szitnak 
a felekezeten belül és egyes hitközsé
gek között?!

— No, és minek tulajdonítja, tanár 
úr, azt a koncentrikus helves sajtótá
madást, amely a Heller-ügv kapcsán 
nem is elsősorban Heller, hanem a 
Zsidó Élet ellen indult?

— Ahhoz, hogy ezt megértse, be 
kellene látnia a kulisszák mögé. A fe
lekezeti sajtóban teljes az egyetértés, 
nemcsak szombaton, de hétköznapokon 
is abban a tekintetben, hogv forró, de 
lapjuk hasábjain kínosan titkolt ellen
érzéssel viseltetnek egyik túlprotekció- 
nált társuk, ..A papa kedvence” iránt. 
És épen ezért nem adják le ezirányú 
krifkájukat a nyilvánosság előtt, ha
nem csak a kávéházi asztalnál, mert 
tudják, hogy ő ,,A Papa kedvence” és 
hogy baj lehet belőle, ha a kritikáink
nak kifelé is hangot adnának. Nem 
egyszer panaszkodtak már e lap szer
kesztőjének is. hogv ők — ..bármeny
nyire respektálják is szerkesztőnk em
beri és újságírói kvalitásait” — kény
telenek támadni, ha rájuk parancsol
ják. És most rájuk parancsolták. Tu
domásunk van róla, hogy a Heller-ügv 
megjelenése után sajtófogadás volt a 
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Sip-utcában, amelyen a Führer kiadta 
a harci jelszót: „Le kell tiporni Heller 
Bernátot és a Zsidó Életet!” És hát 
most ők tiporják mind a kettőt, sok
igyekezettel és közben szakszerű elő
adásokat tartanak a felekezeti sajtó kö
telességeiről. Hát rendben van, lelkűk 
rajta, de mintha kissé túlságosan is be
lemelegedtek volna a tiporgatásba . ...

— No és kedves tanár úr — bo
csássa meg. ha kissé indiszkrét vagyok 
— mi igaz abból, hogy a „Zsidó Élet” 
szerkesztője valaha az Egyenlőség ke
nyerét ette, ott vezették be a zsidó 
felekezet köreibe, stb. ?

— Hát az egytől egyig mind a mi 
galamblelkü ..volt barátunk” igazsága... 
Mikor a nagy Szabolcsi Miksa meg
halt, lapjának minden joga törvény 
szerint is örökösére szállott. Az örö
kösé lett a lap. egyszerűen beleülhetett 
volna. De hát ez így egyszerűen nem 
lett volna elég romantikus. Hiányzott 
a görögtűz . . . Megkérte tehát az 
Egyenlőség régebbi munkatársait. 
..ajánlják fel” neki a lap szerkesztői 
tisztjét. Hát megtettük neki ezt a szí
vességet. Ments Isten, hogy ebből ér
demet kovácsoljunk, de hát véletlenül 
így történt és ha már benne vagyunk 
a mókában, valahogy úgy is mondhat
nék, hogy tulaidonképen mi vezettük 
be őt a zsidó felekezetbe és nem ö 
minket. Az is igaz, hogy' a ..Zsidó 
Élet” szerkesztője nyolc éven át volt 
az Egyenlőség szerkesztője, de a „ke
nyér”, az istenadta kenyér — amely- 
lyel most túlságosan leereszkedő han
gon eldicsekszik — még ma is késik 
az éji homályban. Ami pedig annak 
a bizonyos könvwállalkozásnak segíté
sét illeti .nekünk úgy rémlik, hogv min
den kötet megjelenése előtt valóságos 
közelharcot és kézit’usát kellett foly
tatni az elgáncsolási kísérletek ellen. 
És ígv vagyunk a szemforgató méreg
keverés egyéb preparátumaival is. 
Csak azt nem értjük, hogy mi közük 
ezeknek a szubjektív enyelgéseknek a 
Heller-ügyhöz és a „Zsidó Élet” elvi 
harcához?!. . . .

— Ezért hát a dühös fogcsattogta- 
tás ?! ...

— Igen fái nekik a visszhang, amit 
lapunk kelt, hogv az alvasók, akiknek 
elfordulásával bennünket fenyeget, nin
csenek vele egv véleményen. Fájdal
mát megértjük, de mégis arra kell kér
nünk, hogy kitalálásaival valamivel 
óvatosabb legyen, nehogy — mint már 
megtörtént — újból he kelljen ismernie 
előttünk, hogy- ..tévedett”, vagy — 
amint már ugyancsak megtörtént — 
épenséggel megint tanúk előtt bocsána
tot kérjen tőlünk .. . Spectator
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HÍREK — A Sász Chevra Fejér Lajos kor- 
mányfötanácsos, műépítészt választotta 
•elnökévé, aki eddig is áhítatos zsidó 
szívvel és áldozatos jótékonysággal tá
mogatta az egyesületet. Tiszteletére va
csorát rendeztek a napokban, amelyen 
az új elnök programmot adott, Hersch- 
kovits rabbi és Kohlmann titkár előadást 
tartottak, majd Franki Lajos, dr. Osztern 
Lipót, Steiner Mór, dr. Taub Ármin és 
Wertheimer Adolf beszéltek az egyesü
let vallási jelentőségéről.

— Az új győri főrabbi beiktatása. A 
felekezetek és hatóságok küldötteinek 
impozáns részvételével, fényes ünnepség 
keretében iktatták be a boldogemlékű dr. 
Schwarcz Mór tragikus elhúnytával meg
üresedett győri rabbiszékbe dr. Roth 
Emil volt egri főrabbit. Hölgyekből és 
férfiakból álló küldöttség ment dr. Haán 
József vezetésével a főrabbi elé és 3 
templom előcsarnokába kísérték, ahol dr. 
Kallós Henrik korín, főtanácsos, hitk. el
nök fogadta s a polgári és katonai dísz
ruháktól ékes templomba vezette. 
Schmuck Adolf fökántor és kórus egy
házi éneke, majd a himnusz hangjai után 
dr. Ká'mán Üdön kőbányai főrabbi ik
tatta be új tisztjébe dr. Roth Emilt, aki 
alázatos lélekkel és lelkes meggyőződés
sel tett hitet, ihogy erős akarattal fogja 
teljesíteni, amire elhivatott. A templomi 
ünnepség után a hitközség tanácstermé
ben üdvözölték az új főrabbit a feleke
zetek, hatóságok és testületek küldöttei. 
Ott volt a városi tisztikar élén a polgár
mester is, valamint a város két ország
gyűlési képviselője. Az üdvözlések után 
a hitközség díszközgyűlést tartott dr. 
Kallós Henrik einöklésével. Délben a 
hitközség a men'ház nagytermében a 
vendégek tiszteletére ebédet adott, ame
lyen dr. Kallós Henrik elnök általános 
nagy tetszés közben megkapó szavakkal 
köszöntötte a hitközség egykori főpapját, 
dr. Fischer Gyula pesti főrabbit, akit fe
lejthetetlen emlékek fűznek a győri zsi
dósághoz és aki a hitközség mai veze
tőségének is hit- és erkölcs tanítója volt. 
Szántó Jenő, az Izr. Orsz. Iroda alel- 
nöke dr. Kallós Henriket köszöntötte, 
mint aki a zsidóságnak országos viszony
latban is elsőrangú vezérférfia. Távira
tilag fejezték ki üdvözletüket dr. Bern- 
sfein Béla, dr. Fischer Gyula, dr. Gutt
mann Mihály, dr. Hevesi Simon, dr. Löw 
Immánuel. Krámer Miksa; dr. Endre’ S. 
Henrik, dr. Bakonyi László, dr. Petró 
Kálmán képviselő, az összes dunántúli 
hitközségek és főrabbik, a győri szent- 
benedekrendi főgimnázium és tanárikara 
nevében dr. Virágh Teofil igazgató, az 
összes helyi iskolák igazgatói, Angyal 
Béla kir. tanfelügyelő, az összes izr. köz
ségkerületek és azok elnökei. A méretei-

Dec. 24, kedd—Kiszlév 28. (Chanukka 
4. napja), — dec. 25, szerda — Kiszlév 
29. (chanukka 5, napja), — dec. 26., csü
törtök — Kiszlév 30. (chanukka 6. napja 
ros-chodes 1.), — dec 27. péntek — Té- 
vész 1. (chanukka 7. napja, ros-chodes 
2. n., szombat bejöv.: 4.00), — dec. 28., 
szombat — Tévész 2. (hetiszakasz: Mi- 
kéc, háftóra: Vájáász, 1. Kir. 7. f. 40—gO. 
v., chanukka 8 napja, szombat kimen: 
4.45), — dec. 29. vasárnap — Télvész 3., 
— dec. 30., ihétfö — Tévész 4, — dec 31., 
kedd — Tévész 5., 1936. jan. 1„ szerda 
— Tévész 6., — jan. 2„ csütörtök — 
Tévész 7„ — jan. 3., péntek — Tévész 8. 
(szombat bejöv: 4.05).

— Hevesi Simon felgyógyult. A 
„Zsidó Élet1’ olvasóközönsége nagy öröm
mel és lelki megkönnyebbüléssel veszi 
tudomásul, hogy dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi, aki hosszú hónapok óta 
betegeskedett, csütörtökön teljesen fel
gyógyulva 'hagyta el a Szeretetkórházat, 
amelynek kitűnő orvosi kara önfelál- 
dozóan gondozta. A zsidóság minden ár
nyalatában és rétegében méltán tisztelt 
és népszerű főpap a Chanukka-ünnepen 
már meg is kezdte papi funkcióit.

— A pesti hitközség közgyűlése. A 
Pesti Izr. Hitközség képviselőtestülete 
dec. 29-én, vasárnap d. e. 10 órakor és 
esetleg folytatólag d. u. 5 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését. A napirenden 
szrepelnek: elnöki előterjesztések, az 
1936. évi költségvetési javaslat és az eb
ből folyó határozati javaslatok, az adó
rögzítés, kasrusz-adópőtlék, ifjúsági szer
vezés alapszabályok és a templomkörzeti 
szabályzat módosítása, községkerületi ta
gok és 25 új 'képviselőtestületi tag vá
lasztása.

— Az Aguda budapesti csoportjának 
megalakulása. Dec. 15-én megalakult az 
Agudasz Jiszróiél budapesti csoportja. Az 
alakuló ülésen Kiéin Márkusz, dr. 
Deutsch Adolf, Schlesinger Adolf és még 
többen fejtegették az Agudához való 
csatlakozás jelentőségét.

— Üj templomgondnokok Budán. A 
budai izr. hitközség dec. 5-én tartott 
ülésében az Ontőház-utcai főtemplomban 
Reismann Vincét és Szántó Bertalant, 
az újlaki-templomba Horovitz Rezsőt 
templomgondonokokká választotta. 
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ben, melegségében szinte páratlan ünnep
ség rendezésének érdeme a győri hitköz
ség vezetőségén kívül Erdély Ernőt és 
dr. Szabó Miksa hitk. főtitkárt illeti.

Fábián Béla gyásza. Súlyos csapás 
érte dr. Fábián Béla országgyűlési kép
viselőt. Édesatyja: Feuermann Lajos sző
lőbirtokos életének 88-ik, legboldogabb 
házasságának 62-ik évében elhúnyt Tá- 
Iyán. A tőzsgyökeres régi magyar zsidó 
családok kiemelkedő tagjainak kijáró ro- 
konszenv és őszinte megbecsülés övezte 
városában és megyeszerte nemcsak hit
testvérei, hanm a másfelekezetűek részé
ről is. A társadalom legszélesebb rétegei
ben őszinte részvét nyilvánul meg Fá
bián Béla, valamint testvérei különösen 
a fővárosban 'köztiszteletnek örvendő dr. 
Fábián Ferenc és dr. Fábián Sándor 
ügyvédek iránt.

— A .Szeretetház nagyszívü mecé
nása. Érdeklődtünk a pesti Chevra em
berbaráti intézményeinek főgondnokánál, 
a kitűnő Szoffer Józsefnél, hogy ünnep
ük a Szeretetház lakói ezidén chanukka 
ünnepét? Az idén — mondotta — a sú
lyos gazdasági viszonyokra való tekin
tettel, sajnos, elmarad a szokásos ven
déglátás, de — ezt csak titokban árul
hatom el — Fiirst György elöljáró úr 
lepi meg intézményeink mintegy 218 
gyámoltját egyenkint 3—3 csomag édes
séggel. Szigorúan megtiltotta, hogy meg” 
módjuk védenceinek: ki gondolt rájuk 
ekkora szeretettel. Megbocsásson a fő
gondnok úr, ha vétünk a diiszkréció el
len, de Fürst György igazgató úrnak 
ez a nagyszerű, a régi nagy zsidó szí
vekre emlékeztető jótékonykodása kikí
vánkozik a nyilvánosságra. Nem azért, 
hogy megdicsérjük érte, hanem hogy 
okuljunk és tanuljunk tőle.

_  Az Országos Tomché Jesivósz 
Egyesület december i-én országos köz
gyűlést tartott Győrött. Spitzer Andor 
elnök köszöntötte megnyitó beszédében a 
megjelent rabbi- és világi tagokat. Sny- 
ders B. győri főrabbi, diszelnök klasszi
kus szavakkal fejtegette az egyesület cél
jait és elismeréssel adózott a Tomché 
Jesivósz eddigi munkájának. Donátit Sá
muel ale'nök évi jelentésében megkö
szönte az támogatóinak jóindulatát. Az 
egyesület 15 év alatt több, mint 10.000 
tanulót támogatott 300.000 pengőt jóval 
meghaladó összeggel. Fokozott munkára 
van szükség. Eckste’n M. szegedi főrabbi 
a szlovenszkói Machziké Háiesivosz .üd
vözletét hozta. A elölő bizottság javas
latára közfelkiáltással választották meg a 
tisztikart: Snyders B. főrabbi, diszelnö- 
köt Spitzer Arnold elnököt, Donátit Sá
muel alelnököt, Steiner Salamon (Gyö-
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more) péztárost, Mil ler Fülöp (Sopron) 
ellenőrt, Steiner Hermáim (Gyömörc) 
gondnokot, a 30 tagú képviselőtestületet 
és a bizottságok tagjait. A határozati ja
vaslatok letárgyalása után Spitzer Arnold 
e’nök köszönő szavaival ért véget a ma
gyar vallása zsidóság ezen egyik legfon
tosabb és legérdekesebb egyesületének 
közgyűlése.

— Hannover György tragédiája. Ifjan, 
élte legszebb virágában kidőlt az élők 
sorából egy nagyszerű művészi ígéret: 
a 29 éves Hannover György, a zseniális 
hegedűművész. Emlékezünk jól: pesti 
zsidó nöegyleti matinékon indult útnak, 
hogy néhány év alatt elérjen a csúcsra. 
Titkos kór támadt rá és végzett vele 
3 nap alatt. Temetésén Abrahámso'ltn 
Manó fökántor megrendítőcn szép gyász
éneke után a tudós és szárnyaló szavú 
dr. Schwarcz Benjámin rabbi költői szép
ségű beszédben ecsetelte a tüneményes 
isteni szikra tragikus kihúnytát.

— Özv. Friedmann Vilmosné halála. 
Dec. 16-án 86 éves korában elhúnyt özv. 
Friedmann Vilmosné. a kőbányai izr. nő
egylet elnökasszonya, aki három évtize
den keresztül angyali jósággal végezte 
a szeretet nagy munkáját. Általános rész
vét kíséri sírjába.

— Doktorráavatás. Dr. Riegler Lász
lót, az ifjú nemzedék egyik legtehetsé
gesebb tagját, a napokban avatták or
vosdoktorrá a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. Az avatás alkal
mából a fővárosi zsidóság számos 'kitű
nősége üdvözölte dr. Riegler Bernát 
ügyvédet és nejét szül. Rohrlich Ernesz- 
tint, akiknek megadatott az örcm. hogy 
immár harmadik fiúk viseli a doktori cí
met.

— Mikéfe chanukkája. Chanukka má
sodik napján, vasárnap délután tartotta a 
nagytnultú és méltó jelenü Mikéfe sza
badulási ünnepéllyel egybekapcsolt cha- 
nttkkai matinéját. A tradicionális szertar
tás után dr. Patai József—Kelen Hugó 
..A szent lángok csodái” c. bibliai szim
bolikus zenés színjátékát adták elő. ki
tűnő tolmácsolásban. Ligeti József ren
dezésével.

— Az IMIT dec. 25-én, szerdán dél
után 6 órakor a Pesti Izr. Hitközség 
dísztermében felolvasó ülést tart alábbi 
tárgysorozattal: Hatvány Bertalan báró: 
Konfuciustól Nehemiáig. Szenes Erzsi: 
I ersek. Fenyő László: Versek.

— A Palesztina Bizottság közli, hogy 
a Palesztina Hivatal irodája jelenleg VI.. 
Andrássy út 67. I. em. alatt, a Cionista 
Szövetség helyiségében működik. Min- 
denemű írásbeli, vagy személyes felvi
lágosítás kizárólag ezen iroda helyiségé
ben adatik meg a hivatalos órák alatt, 
délelőtt 10-12 óra között. A Palesztina 

Hivatal vezetője lakásán a Palesztina Hi
vatallal kapcsolatos ügyekben senkit sem 
fogad és felvilágosítást nem nyújt.

— Az „Emunah" leánytanonc-kör 
(VII.. Bethlen Gábortér 2.) dec. 22-én, 
d. u. 5 órakor előkelő műsorú chanukka- 
ünnepélyt tartott.

— A Szigetvári Izr. Nöegylet fényes 
és impozáns keretek között tartotta meg 
szezonnyitó báli mulatságát. Az est min- 
denképen nagysikerű volt, melynek el
érésében elsősorban a Nöegylet agilis és 
lelkes elnöknője: dr. Üjházi Hitgóné tevé
kenykedett. Mellette, mint odaadó mun
katársak Feldmár Béláné alelnöknő és 
Neumann Ferenc főrendező működtek és 
nagyszerű munkát produkáltak. A mu
latságon resztvettek a keresztény társa
dalom előkelőségei is. akik elragadtatás
sal nyilatkoztak a táncot megelőző rö- 
v'd. újszerű keretek között játszódó mű
sorról. A műsor különböző nemzetek tán
cának egymásutánjából állt. A táncok ki
állítása. kosztümjei frappánsan hatottak, 
úgyhogy mindegyik táncot meg kellett 
ismételni. A bevezető pro'ógot Eckste'" 
György adta elő nagy itatással.

— A Goldziher Ignác Theológiai Egye
sület dec. 21-én, szombat este 6 órakor 
a rabbiképző dísztermében gyertyagyúj
tás után magas színvonalú ünnepséget 
rendezett dr. Birnfeld Sámuel. Gózon 
Gyula, dr. Agai Dénes. Rózsa Vera, 
Stroke Henrik, Löwy Adolf, valamint a 
Heisler—Salzmann—Deák—Gyors kvar
tét részvételével.

_ A VIII__IX kér. izr. Nőegylet
ifjúsági leánycsoportja november 28-án 
csütörtökön tartotta első előadóestjét a 
Bristol-szállóban Az estét Rosenberg 
Sándorné clnökassz.ony nyitotta meg. 
Hangoztatta, hogy most már mentesítve 
érzi marját attól a munkától, amelyet ed
dig az ifjúsági csoport szervezésében vég
zett és pedig azért, mert működési körét 
Rósner Miklós mérnöknek és dr. Krausz. 
Editli elnöknőnek adta át. Biztos abban, 
hogy mindketten tökéletesen fogják mun
kájukat végezni és az ifjúsági csoportot 
minden ágazatában mindenki megelégedé
sére a megfelelő nívóra foglak fejlesz
teni. — Felkérte Rósner Miklós elnököt, 
hogy ismertesse, az ifjúsági csoport cél
jait és működési körét. — Rósner Miklós 
c’nöki megnyitó beszédében összehasonlí
tott a mai zsidónő életét elődei életével 
és gondolkozásával CS ramutött HÉ1 CL, 
hogy a zsidónő mindig nagy szerepet ját
szott a hitéletben és mindig kitartottak 
férjeik mehett a rossz sorsban is. Ezután 
Sas Irén írónő felolvasása következett, 
melyben föképen a leányokhoz szóllott. 
-- Az ö nevükben beszélt arról, hogy ha 
a mai nő szívesen is dolgozik irodákban 
és férfiakkal egyenrangú munkát végez, 

mint mondotta: a piacon szívesebben 
dolgozna az otthonában, a házban, ahol 
az őt megillető helye van. De a piacon, a 
munkás-életben is megállja a helyet és a 
körülményekhez is megfelelően tud iga
zodni.

— Kultúrest Gyöngyösön. Dec. 8.-án 
szép kultúrális estében volt része a 
Gyöngyös város zsidó társadalmának. A 
kultúrbizottság meghívására dr. Vág Sán
dor a debreceni zsidó reálgimnázium 
igazgatója és dr. Kardos László tanár 
adott elő. A nagy kultúrházat teljesen 
megtöltő közönség előtt nyitotta meg 
dr. Jakab Jenő rabbi lendületes szavak
kal az estét és melegen üdvözölte az 
illusztris vendégeket. A mély értelmű 
megnyitóbeszéd után dr. Vág Sándor 
igazgató „Zsidó nevelés, zsidó jövő” cím
mel hatalmas előadásában ismertette 
mindazokat az eszközöket, amelyek ezen 
fontos célt sczolgálják, különösen ki
emelve annak legfontosabb támaszát, a 
felekezeti iskolát, amelyek szerencsésen 
össze tudják olvasztani a hazaszeretet a 
vallásossággal. E nagy horderejű beszéd 
elhangzásával dr. Kardos László, a jeles 
tudós és stiliszta Kiss Józsefről alkotott 
gyönyörű képet, megmutatva, miképeti 
egyesítette magában Kiss József a ma
gyarságot a zsidósággal. Mindkét lebilin
cselő előadást tapsokkal fogadta a kö
zönség. Az előadói estét Tomics György, 
dr. Vajda Ármin, dr. Kornstein Zoltán és 
Bihari Géza művészi vonós-négyessel a 
Kohn Lajos kántor-karnagy vezetése 
alatt álló énekkar dalaival, Braun 
György és Kohn József szavalatokkal 
szerepeltek nagy sikerrel. .A jól meg
rendezett estét dr. Révi Pál lelkes kö
szönő szavai zárták be.

— A Páva-utcai tmplomkörzet Ifjú
sági csoportja dec. 11 én este, jól sikc 
rült. nívós kultúr-elöadást tartott, me
llyen iBeren-d Pál .A zsidóság, mint 
világnézet” címen adott elő, a h.t!!ga" 
tóság. nagy érdeklődése mellett. A cso
port tagjai közül szerepeLek, Strommer 
Alice és Spitzer Károly. A csoport ré
széről Rósner Miklós elnök, az elöljá
róság részéről, Kun Ármin köszöntötték 
az előadókat és jelenlévőket.

— Szegények felruházása. A Pesti Izr. 
Nöegylet az eddig hozzájuttatott ruhá
zati cikkeket e hó elején kiosztotta a 
szegényei között. Mivel azonban igen sok 
arra nagyon rászorúló szegénynek nem 
iutott. Az egyesület ezúton újból és egész 
bensöséggel kéri a jószívű közönséget, 
hogy mindennemű ruha, fehérnemű és 
cipöfeleslegét bocsássa a nemes cél ér" 
dekében mielőbb az egyesü'et rendelke
zésére, hogy a még fázó, didergő szegé
nykét is el lehessen látni meleg ruhával. 
(VI., Dessewffy utca 41. Telefon: 131-67)
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Chanukka
Irta: Dr. Heller Bernát

A chanukka hatalmasan hódítja a zsidó 
lelkeket. Más ünnepek iránt évtizedek óta 
alig változott akár a lanyhaság, akár a 
buzgalom. Két ünnepi szertartásban azon
ban a népszerűsége és hatása folyvást 
fokozódik: a szédereste és a chanukka- 
mécs egyre általánosabban, egyre mé
lyebben hat. Méltán. Mindkét Szertartás 
a szabadságot, a fölszabadulást ünnepli. 
a szeder .a test fölszabadulását a rabság 
robotja a’óG, a chanukka a léleknek föl
szabadulását a lelkiismeret el’en elköve
tett erőszak alól.

Idézzük • föl a történelemnek részben 
közismert emlékeit. A babyloni fogságból 
hazatért zsidóság két évszázadon át Ky- 
rostól Dárius Kocömannusig (538—330) 
perzsa fennhatóság alatt él. Ebben a kor
ban régi szomszédos ellenségek, ammo- 
niták, arabok, félarabok, samaritánusok 
zaklatják az uj zsidó közösséget, hátrál
tatják a témp’omnak és a fővárosnak 
építését. De a perzsa kormány, ha itt-ott 
némi adakozással, elősegítette a Szent
földre való visszatérést, visszaadta a 
Babylonba hurcolt szent edényeket; aján
dékokkal, papoknak levitáknak, temp’omí 
énekeseknek, templomszolgáknak fölaján
lott adóelengedéssel, főként pedig hatal
mának oltalmával módot adott arra, hogy 
politikai önál’óság nélkül is az uj Izrael 
lelkiismeretének teljes szabadságában 
gyakorolja és fejlessze val’ását. Amikor 
Nagy Sándor a perzsa birodalom rom
jain felépítette a maga világbirodalmát, 
a zsidóság annak csak hasznát láthatta, 
máskü’önbcn képzelhetetlen volna, hogy 
az aggáda és Flavius Josephus még a le
genda cicskörével is övez;k Világbiró 
Sándor babérkoszoruzta homlokát. Halála 
után Sándor birodalmának utódá’lamai 
közül Egyiptom és Syria versenyzett az 
Izrael fölötti uralomért.

Ekkor következik be a borzalmas for
dulat. IV. Antiochus Epiphanes nem éri 
be azzal, hogy Izrael hűségesen teljesiti 
alattvalói kötelességeit. Lelketlenül a lé
kekbe kap. Vakmerőn behatol a tem
plomba, az arany oltárt az arany gyer
tyatartót, az asztalt, a szent edényeket 
zsákmányul magával ragadja. Ezzel sem 
éri be: oltárokat, magaslatokat állít föl, 
azokon tisztátalan állatokat, sertéseket 
mutattat be; a tóratekercseket széttépeti, 
hogy akinél i’yet találnak, lakoljon életé
vel ; életével lakói az is, aki fiát Ábra
hám szövetségbe fölavatja. A templom
ban fö’állitja amitől Dániel könyve el
borzadt: „a megbotránkoztató fortéimét*-,  
valósziriüleg pogány oltárt (nem való

színű, amint széliében vélik, hogy Zeus 
szobránál 167 kiszlév 25-én, pogány oltá
ron tisztátlan áldozatot mutattat be. 
Egyúttal elrendeli, hogy ezt a példát or
szágszerte kövessék.

*
A feszültség végletes. Kirobban. Mó

di inbán Mathatiás leteriti a magáról és 
zsidóságáról megfeledkezett modiini pol
gárt, ki Zcusnak áldoz. A val’ásszabac- 
ság harca kitör. Mathatiás csakhamar 
meghal, miután öt fiát arra kötelezte 
hogy a fölszabadítás müvét folytassák,

A MAI IRODALOM REPREZENTATÍV ALKOTÁSAI

MAGYAR 
RAPSZÓDIA

EGREDÜL 
vnaytmK

RNTHONy 
HDVERSE

A HERRIES 
CSALÁD 

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

miután meghagyta, hogy' hadban Judát. 
tanácsban Simont kövessék. Juda is, Si
mon is teljesiti az atyai végrendeletet. 
Juda addg, mig Izrael története a csata
mezőre terelődik, Simon az uj önálló 
hasmoncus állam megalapításával fog’a:- 
kozik. Juda diadalt diadalra halmoz. Leg
dicsőbb az, melyben Nikánor fővezér is 
elesik. Nikánor napjía Adar 13, azóta 
örömünneppé lett. Antiochus most Bak- 
chides fővezérét indítja Juda ellen. Sok
szorosan nagyobb ellenfél láttára a zsidó 
harcosok visszavonulást ajánlanak. De 
Juda ellenzi: Ha közeledik a napunk, 
megha’unk hős'esen testvéreinkért, de 
becsületünkön foltot nem ejtünk (I. Mák. 
9, 10). Megütköznek. Juda elesik.

A harc előtt, a harc közben a harc

Harsányt Zsolt új műve a Magyar 
Rapszódia, Liszt Ferenc életének 
nagyszabású, színes, páratlanul érde
kes regénye. A tizenkilencedik század 
tele volt csodálatos, rejtélyes és ro
mantikus életű művészekkel, tudósok
kal, államférfiakkal, de romantika és 
rejtelmesség dolgában Liszt Ferenc 
élete túltesz mindenkién. Négy kötet. 
Ara 14 pengő. Egészvászonkötésben, 
négy kötetben 22 pengő, egészbörkö- 
tésben, bibliapapíroson, egy kötetben 
22 pengő. — Surányi Miklós Egyedül 
vagyunk című új regényében az író a 
„legnagyobb magyar” életét követi 
ifjúkorától kezdve egészen addig, ami
kor iDöbling komor kapuja becsukódik 
mögötte. Széchenyi minden alkotása, 
minden harca, kudarca és győzelme 
elénk tárul itt. Három kötet. Ára 15
pengő. Egészvászonkötésben, három 
kötetben 21 pengő. Egészbőrkötésben, 
bibliapapiron, egy kötetben 22 pengő. 
— Hervey Allén Anthony Adverse 
című gigantikus regényébe?, újjáéled a 
romantika világa. A regény kimerít
hetetlen bőségű figurákban, történé
sekben: klasszikus remekmű, amely 
mégis a modern élet lüktetését hor
dozza magában. Az Anthony Adverse 
az utolsó tíz esztendő legnagyobb kül
földi regénysik.ere. A három ‘kötet ára 
12 pengő, eurészvászonkötésben 18 
pengő. — Hugit VValpole A Herries- 
család című hatalmas tetralógiájában 
Anglia történelmi eseményeit foglalja 
össze 1730—1932-fg’. .De ugyanakkor az 
egyéni sorsok olyan bő sorát tárja 
elénk, hogy szinte kifogyhatati'an al
kotókedvűnek látszik az író. A n<égy 
kötet ára 20 pengő. Egészvászonkötés
ben 30 pengő.
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után a Tóra érvényesült. Csata előtt Juc*.  
kihirdeti: Aki házat épített s föl nem 
avatta, aki eljegyzett s el nem vehette, 
aki szőlőt plántált s első gyümölcsét még 
nem szüretelhette, akinek csügged a szive, 
az forduljon vissza), az ne harcoljon. A 
szabadságharc idejére esett egy semitta 
év: a mezőket bevetetlen hagyták, koc
káztatva, hogy éhínséget állanak. Eleinte 
szombaton még csak nem is védekeztek, 
_ ellenál’ás nélkül engedték magukat 
öldösni. Ezt a végzetes szombattiszteletet 
a makkabeusok megszüntették. Diadal 
után az oltárt a Tóra parancsa szerint 
egész kőből építették. 164 kiszlév 25-én 
pedig a visszahódított templomot Tuda es 
népe megszentelték.

Módfölött feltűnő, hogy a talmudi ha
gyomány mily keveset szól, mily keveset 
tud a chanukka okairól. hőseiről. A 
Misna nem foglalja törvénybe chanukka 
ünneplését, — holott purimnak egész 
traktátust szenté1. Sem a Misna, sem a 
Talmud nem ismeri a makkabeus nevet, 
— a családot mindig hasmoneusnak 
mondja. A szabadságharc hősei közül 
csak Mathatiast emliti — fiai közül egyet 
s *m  még Tildát sem A szjr ellenségek 
sorából Antiochus és Nikánor nevével 
találkozunk tannáknál és amoráknál. Te
hát még az ellenségek közül is többet is
mernek. mint Mathatias köréből.

Ezt a feltűnő mellőzést azzal magya
rázzák, hogy a Hasmoneus-ház idővel a 
caddukeusokhoz szított és igy szembeke
rült a farizeusokkal, kiknek körében 
Misna és Ta’mud keletkezett. Zokon ve
hették — úgy vélik — azt is, hogy a 
Hasmoneusok, kiket származásuk szerint 
csak a papság illetett meg, a főpapi koro
nával egyesítették a királyit is. Hozzá
teszik, hogy a Juda, Simon-Jomthán 
nemzedékének későbbi utódai dicstelen 
uralmukkal véres polgár- és testvérhábo- 
ruikkaí "1 feledtették őseiknek érdemeit, 
íficsöségév. S tegyük még hozzá: A tan
nak és amoM.'c inkább eltompultak a 
hadidicsőség irdnt, mely a makkabeusok 
emlékétől elváiat zthatatian. Ezért halvá
nyult D ez az emlék

Az ünnep volta' >k ni azt a cso-
dácskát hozták föl, -gy a megszentség- 
telenitett templomban cs-’é egy napra 
való szentelt olaj •’ Mái k s hogy az 
nyolc napra bizonj eb kendőnek. A 
köztudatba ez a lég - ..a ődött. Milyen 
szegény, milyen t< a h talmas törté
nelmi ■-V m. Mintha a 48-as

azzal magyaráznák, hogy 
G-ab^r Arr-n \ ágyút öntött, másnap 
ny icat 1 á.i a telepén. A tannák és 
au amint mondtuk, eltompultak a

ar> iicsőség iránt. Bennünket sem az
• ■ ■hogy Matha-tiás és fiai a zsjdók- 

i • zait felálozták az ellenség ezreit 

kaszabolták. A jelentés az, mily célból ve
tettek kockára annyi éltet: azért küzdtek, 
azért véreztek, ami a legdicsőbb, a leg
szentebb, az eszméért, a szabadságért, a 
gondolatnak, meggyőződésnek, a lelki is
meretnek szabadságáért.

•
Ha van kor melynek okulnia, báto

rodnia kell a chanukka tanulságain, a 
miénknek sokszorosan kell. Szomszéd á’- 
lamokban csapatostul cühöngenek az An- 
tiochusok. És a mi sorainkból is, a ma
gyar zsidóságban is támadnak Antiochus- 
Ielkü zsarnokok, akik a zsidóság szenté
lyébe a maguk képét bá’ványúl állítják. 
Chanukkai mécset gyújtanak, szabadság
ról szavalnak s amellett zsarnokságot 
gyakorolnak, rabszolga hódolatot köve
tednek. Chanukka t megtisztulás, a fel
szabadulás ünnepe. Óvjuk mco- mécsese, 
ink tisztaságát, oltalmazzuk lelkünk sza
badságát.

Jó és a rossz
Irta : dr. Hernád Henrik

Bűvös titka világsornak,

Hogy igazak megkinlódnak. 

Bűnhődik a sok ártatlan, 

Vakká lett a világtalan.

Anya szive majd megdermed,

Mikor a kisgyermek szenved, 

Miért győz a kaján gonosz 2 

Csupa bajt és törést okoz 

sem a múltban, sem jelenben 

Fel nem fogta az értelem, 

Hogy adhatott módot rosszra 

Az igazság örök ura.

De mert rosszból jó is fakad,

Létét hozta nagy akarat,

A valóság eszmeútja

A világot végigfutja.
Örök mozgás a változás, 

Jóságon is keresztül ás. 

Ahol épit szebbet, jobbat, 

Jót és rosszat összefoghat. 

Szenvedésnek múltja, kínja 
Élre mégis a jót hívja. 

Eszmeuton jóvá válik 

Az idegrost mind egy szálig. 

Segít is a rossz ellen az, 

Hogy a jóban nem nőhet gaz. 

Hol a jajszót meg nem hallják, 

Tanyát ver a világválság. 

Ott a rossza porig égett, 

Ott nincs látszat látvány végett, 

Való, hogy a rossznak módja 

Mindig a jót igazolja, 

Mégis szépül rossz is jóvá, 

Ha igy válik nagyobb okká. 
Összefog a por, tűz, dér, jég 

Hogy céljukat mind elérjék. 

Jót felemel, rosszat rontja 

A mély eszme felsőbb gondja. 

Törik, foszlik minden régi, 

Mig valóját el nem éri.

A jó ekként sokszor esett, 

De a léte ki nem veszett. 

Igaz jóból rossz nem fakadt 

De sok rossz a földön maradt. 

Jóban rosszban más rejtély van 

Parányban, más nagy-világban. 

Kiig minden, tűz és katlan, 

Csak a jó a múlhatatlan

Földig szálló eszmeárban 

Kifejlődő mivoltában.

Chanukka rendje
A keresztény időszámitás előtti 165. 

évben egy maroknyi csapat élén Ma- 
tathiás főpappal és höslelkü fiaival meg
mentette az emberiség számára az Egy- 
istenhitet és a valláscrkölcsöt. A megfer
tőzött szentély felavatása a’kalmával csak 
egy napra való olajat találtak a szent 
mécsesben. És csoda történt: az olaj 
nyolc napig égett, amig elegendő szent 
olajat készíthettek. Ezért gyújtunk Kisz
lév hó 25-től kezdődően nyolc napon át 
mááriv-ima előtt chanukka.mécsct, napról- 
napra egy-egy lánggal többet, mintegy 
jelképezve: a zsidóság történelmi hiva
tása. hogy a világosságot minél nagyobb 
és szélesebb körben terjessze. A chanukka 
mécs rendeltetése kizárólag emlékezés a 
nagy csodatevésre. Más célra nem hasz
nálhatjuk, világosságot minden egyéni 
haszon kizárásával, önzetlenül, önmagáért 
ke1! terjesztenünk.

A zsidó házban a menórah-t az utcára 
vivő ajtón belül, baloldalt helyezték el 
régebben, hogy a mezuza a belépő jobb- 
o’dalára kerüljön, baljára pedlig a me- 
nórah. Ma általában az ablak alá tesszük 
a menórah-t amelybe annyi olajat ön
tünk, illetőleg akkora gyertyát gyújtunk, 
hogy legalább jó félóráig égjen. A gyer
tyagyújtás ideje csillagfeljövetelétől ad
dig az időpontig terjed, mig az utca el
néptelenedik és a járókelők nyugovóra 
térnek. Ha a családtagok ébren vannak, 
a családfő á'dásmondással gyújthatja 
meg a mécsest, illetőleg a gyertyát haj
nalig; ha a család tagjai már nyugovóra 
tértek, gyertyagyújtáskor elmarad az ál
dásmondás. E’ső este gyújtás előtt három 
áldást mondunk: löhadlik nér sel cha- 
nukó, seószó niszim és sehechejonu-t, a 
többi napokon a sehechejonu elmarad. 
Odahaza a gyászoló is mond seheche
jonu-t, de a templomban nem. Gyújtás 
előtt nem szabad enni. Mindenki köteles 
gyertyát gyújtani, még az özvegy is; tá
vollevő férj helyett a feleség gyújt. A 
gyertyákat vagy a mécsest a menórah-ba 
jobb felől balra tartva helyezzük el. 
gyújtásukat balról jobbra végezzük. Gyúj
tás közben a hánéroth hálolu-t mondjuk.

Az imarend ugyanaz, mint más hét
köznapon, csak a sömóne eszrében mó
dim, valamint az étkezési imában á1- 
hákkól után ál-hániszim_et iktatjuk be, 
melyben hálát adunk a csodás megmene
külésért. Nem mondunk táchánun-t, él 
crech áppájim-ot a Tóra-olvasás után 
jöhi rócon-t. sem az ásré uvolöcijjon kö
zött lévő lámnácéách-ot. A sömoné eszré 
után egész haliéi, mert a csoda minden
nap megújult és igy a gyertyák gyarapo
dása folytán a napok jelentőségükben 
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kü’önböznek egymástól. -Gyászházban 
(övéi) nem mondunk hállél-t, mivel a 
fájdalmában megtört lélek nem zengheti 
a hallél-zsoltár befejező szavait: , E na
pot Isten örömre és vigasságra ren
delte”. Hállél után csak fé’-kádcis, mivel 
muszáf-ima nincsen. A Tórából minden
nap a frigysátor felállítása alkalmával a 
fejedelmek által bemutatott áldozatokról 
szóló szakasz (M. IV. 7. I—89.) egy-egy 
részét olvassuk, mivel a hagyomány sze
rint a frigysátor épitését Kiszlév hó 25-én 
fejezték be. Chanukka roschodeskor a tö-

A Tóra és a világosság
Páriss, 1935. december.

A chanukka ünnep szent jelentőségé
ről már sokat és sokan írtak. Mindezek 
a magyarázatok természetesen oda kul
minálnak, hogy a kis lángok a Tóra 
szent tanát jelképezik és a belőle kisu
gárzó nemes törvények világosságát szim
bolizálják. És bármennyire agyoncsépelt- 
nek is tűnik ezen okfejtés, szives-örö- 
mest kell mindenkor visszatérnünk rája, 
annál inkább, mert a mai korban jófor
mán a sötétben tapogatózunk és ha nem 
igyekszünk világosságot keresni, igen 
könnyen végzetesen megbotolhatunk.

Lássuk csak, hogyan értendő a „mai 
kor’1 kifejezés? Vannak még — há’a a 
Mindenhatónak — Izraelben hithű és 
ismert vezérférfiak, de tagadhatatlan, 
hogy hiányoznak a Makkabeusokhoz ha
sonló bátor és önfeláldozóan lelkes, igazi 
nagy emberek vagy a múlt században élt 
óriási tudású tóratekintélyek.

A Mózes V. könyvében foglalt szigorú 
meg feddések — az u. n. tajchocho egyik 
tétele úgy szól, hogy majc'an ha elfor
dulsz a tórától, vöhojiszó mömász baczo- 
horájim kááser jömatés hoivér böáféló 

olyan tájékozatlanul fogsz tapogatózni 
fényes nappal a déli órában, mint vak. 
aki a sötétben tapogatózik. Sokan tették 
már fel a kérdést, miért mondja a bib
lia, hogy, amjnt a vak a sötétben tapo
gatózik; nem mindegy-e vak számára, 
hogy a sötétben tapogatózik vagy vilá
gosságban? De természetesen nem mind
egy, mert a világosságban eltévedt vak
nak megvan az a lehetősége, hogy a lá
tók helyes útra terelik, de a sötétben el
tévedt vak látóval sem találkozhatik, aki 
a. helyes utat, megmutathatja. Ezért 
mondta a Tóra, hogy ha a majd hit és 
a szent Tan követése terén dekadencia 
áll be és Izrael tömegei a sötétben fog
nak tapogatózni, akkor a sötétben elté
vedt vakhoz fog hasonlítani, ha nem 
lesznek igazi vezetői. Ezért kell rámu
tatni chanuka ünnepén az igazi fény, a 

filló-ba beiktatjuk a jáále vöjovó-t. 
Utána Tóraolvasás. Sábboth chanuko 
napján egész hállél-t mondunk.

A szombat beköszöntése előtt előbb a 
chanukka-gye.rtyákat gyújtjuk meg, v.tána 
a szombatit. Bár vallásunk tiltja a sze
rencsejátékát, a csodás megmenekülésre 
való tekintettel, a gyermekek örömének 
fokozására megengedték a kockaalaku 
pörgetyűvel (trenlerli-drehderl) való ját
szást, melynek oldallapjaira négy betű 
van róva. A jelentésük: .,nagy csoda tör
tént ott‘‘.

Tóra és vallás jelentőségére mert csak 
az ő belőlük áradó világosság mutathatja 
meg nekünk a helyes utat.

Bölcseink mélyértelmű tanításai közül 
hadd idézek egy elbeszélést, mely fenti 
gondolatmenetünket illusztrálja: Volt 
egyszer egy gonosz falusi szállodás, aki 
odatévedt utasait, akik a szomszéd fa
luba igyekeznek, éjszakának idején fel
keltette és azt a mesét tála’ta eléjük, 
hogy neki most épp a szomszéd faluban 
van cólga, ha tehát vele jönnek, jöhet
nek az ő kocsiján és igy megtakarítják 
az útiköltséget. Mikor azután az utassal 
a sötét országúton elért az erdő szé’ére. 
az ott elbújt rablók, akik bűntársai vol
tak, előugrottak és kifosztották a gya
nútlan utasembert.

Egy napon Rabbi Méir szállt meg 
ebben a korcsmában, akivel a gonosz 
korcsmáros szintén úgy akart elbánni, 
mint számtalan elődjével. De a rabbi 
nem ment vele, mert — amint mondotta 
_  be kell még várni a testvérét. És hol 
van testvéred? — kérdezte a gonosz em
ber. A templomban — felelte a rabbi. 
Közben reggel lett és a rabbi útnak in
dult, mire a korcsmáros megkérdezte, 
miért indúl útnak a testvére nélkül. Hi
szen itt van már a testvérem — felelte a 
rabbi — a hajnali világosság, melyet Ki- 
tovnak hívnak, mert a biblia azt mondja, 
hogy miután Isten a világosságot meg- 
remtette, úgy találta hogy ki-tov, hogy 
ez jó. így menekült meg a rabbi a rablók 
kezéből.

Kézenfekvő, hogy a világosság, melyre 
a rabbi hivatkozott és melynek tartóz
kodó helyéül a templomot jelölte meg, a 

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és ékszerészek 

Budapest, VI. kér.. Király ucca 28. 
Briliáns, arany és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

Tóra fényét jelentette, amely egyedül 
alkalmas arra, hogy az embert útján el
kísérje és megmentse a leselkedő vesze
delmektől. És igy Izrael is csak a Tóra 
fénye mellett folytathatja útját és csak 
ebben az esetben, ha a hitet és a tradí
ciót testvérének mondja, ismétlődhetik 
meg a chanuka csodája.

STERN LIPÓT rabbi.

Chanukka szent lángja
Irta: Lakos András

Csapjon föl magasra

Lelkem lángoszlopa

Rab sorsom éjjelén

Hirdetve kínjaim,

Ki vért és könnyeket 

Hullattam miatta

Éjszakák tengerén!

Jövendő századok,

Megtisztult holnapok,

Ne átkozzatok !:

Dicső múlt volt anyám

S az első látomás

Még szebb földön gyújtott
Égő lángoszlopot

Elém a pusztában!

Még mindég az vezet,

Ki égből szólt felém. . .

A gilut éjjelén
Intő lánggal égnek:

Dicsőség, vérség, végzet! 

Fellobanó lánggal

Szemben egy világgal!

A chanukka mécsek

Életem tükrei.

Bennük visszanézek

Holt ősök szemébe,

Kiknek árnya kisér.

Tűnt dicsőség mit ér?

S mit ér a nép, ha rab ?

Hányó gyertyák alatt

Fájdalmas az ünnep ...

Véreik letűntek,

Babilonnál ülnek

Szenyben, mocsokban.

Én népem árvái,

Világ páriái

Gyújtsatok gyertyákat!

Fényük csontig áthat

Minden sötétségei.

Apró lángoszlopok

Hirdessék a holnapot,

A Messiás holnapját!

Sűrű a sötétség:

Gyújtsatok gyertyákat,

ó világítsatok !

Briliáns ékszerek, 
ezüst dísztárgyak, 
gyertyatartók, mén- 
órák és tórafelsze
relések nagy válasz
tékban ♦
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A chanukka riportja
Árvagyerekek öröme

Péntek este fellobbant az első 
chanukai gyertya szelíd fénye, felhang
zik a moauz cur, 'hirdetve a zsidó hősi
esség, hazaszeretet, hithüség örökkéva
lóságát. Odaállnak a gyerekek a menóra 
elé és látott szájjal hallgatják édesapjuk 
meséjét Juda Makkabi hőstetteiről és 
megint átérzik büszke önérzetted nemesi 
levél ilyen ősök utódjának lenni. Elfogja 
szivüket az az érzés, melynek élesztgeté- 
sére, táplálására, kitermelésére ma 
olyan nagy szüksége van a zsidó gyerek
nek. Azután megkapják az ajándékot, 
melyet már napok óta boldog izgalommal 
várnak.

így ünnepelnek a gyerekek, akiket a 
szülői ház szerető melegsége vesz körül 
De, hogy ünnepelnek azok, akiket korán 
és mostohán kidobott az otthon védőfalai 
közül a kérlelhetetlen sors. Hogy ünnepel
nek az árvagyerekek? Az ajándékok ün
nepe előtt az apró emberkék nagykomo- 
lyan levelet szoktak írni a Jóistenhez és 
elmondják benne kis szívük vágyát. El
mondják benne, milyen ajándékot sze
retnének találni az ünnepre terített asz
talon. Ki olvassa el az árvák leveleit, tel
jesülnek-e az ö kívánságaik is ... ?

Es az árvafiúk levélkéje célhoz ér
kezett. Eljutott Fürst György bácsihoz, 
Horváth Ella nénihez, Leimdörfer néni
hez, Salamon nénihez, Bedö nénihez, Ha
lász nénihez és a többi nénihez és bá
csihoz. akik szerető szívvel gondoskod
tak róla, hogy a vágyak teljesüljenek. 
Most ott hever az ajándékok garmadája 
az árvaház egyik szigorúan elzárt szobá
jában Hála a nagyszerű vezetők, első
sorban a hölgyek: dr. Horváth Lipólné, 
elnökasszony és hűséges munkatársa: 
Salamon Oszkárné lelkes fáradozá
sának és az adományozók jó szivének az 
idei chanuka igen gazdag ajándék-ara
tást hozott az Arvaháznak. Többek kö
zött 80 Műjég-jegy — Horváth Lipótné 
ajándéka — 30 szvetter, 40 korcsolya. 
126 pár harisnya, 30 aktatáska, köny
vek, rádiók, társasjátékok, építőszekré- 
nyek cserkész felszerelések, gőzgépek, 
autók, vonatok, fényképezőgépek tömege 
várja, hogy láttukra kiüljön a boldogság 
ragyogó mosolya a gyermekarcokra.

Lehetőleg játékot és nem praktikus 
dolgokat adnak ajándékba a gyerekek
nek. A ruházati felszerelést úgyis meg
kapják még ünnep előtt, örülnek annak 
is, de mégsem jelenti azt az ö'ömet szá
mukra, mint a játékszer.

Vasárnap délután 4 órakor volt az 
ünnepély. Előbb istentisztelet, azután a 
szfnielőadás, az ajándékok kiosztása és 
ünnepi vacsora, melyen minden gyerek 

chanuka-csomagot is kapott édességekkel 
telve.

A Leányárvaliázban ugyanilyen lázas 
a készülődés. Itt pénteken volt az ünne
pély, istentisztelet, szinielőadás, ajándék
kiosztás és uzsonna az obiigát Chanuka- 
tálcával ffüszerezve. A lelkes vezetők: 
Vészi Józsefné. dr. Bernáth Dezsöné, dr. 
Kerekes Ödönné. Fái Gézáné, ifj. Grosz 
Dezsöné, Singer Lajosné, dr. Dénes Lajos 
főigazgató és a többiek itt is tudjak, 
hogy a gyerek elsősorban a játéknak 
örül és az ajándékozásnál ennélfogva : i 
is a játéké a főszerep..

— Az ünnep előtt — mondja dr. Ber
náth Dezsöné a kislányok népszerű 
„Irénke nénije” a tanítónők minden 
gyereket megkérdeztek, hogy milyen 
ajándékot vár. Persze babát, varrókész
letet, játékkonyhát, társasjátékot, köny
vet kértek a legtöbben. És meglepően 
sokan — esernyőt! A kislányok ugyanis 
látják, amint a bejáró tanulók esős idő
ben esernyővel jönnek az iskolába és a 
legiőbb vágyuk az, Ihogy ezekben a kül
sőségekben hasonlítsanak családi kör
ben élő társnőikhez. És mi minden kí
vánságot a lehetőség szerint teljesítünk. 
Később az életben úgyis olyan sok min
denről le kell majd mondaniok, különö
sen a mostani időkben, amikor a végzett 
növendékek helyzete majdnem teljesen 
reménytelen. Hol lehet ma egy nöalkal- 
mazottat elhelyezni. Hihetetlenül hang
zik, de ma több gondjuk van a jó tanu
lókkal, mint a gyengébbekkel. A gyen
gébb ipari pályára mehet, ahol mégis 
vannak lehetőségek, de a jó tanuló, aki 
gimnáziumot, egyetemet végzett s akinek 
rendszerint nincs meg az ipari pályához 
szükséges kézügyessége... 1

Nagyot sóhajt Irénke néni. Azután el
mond az Árvaház életéből egy vígaszta
lban derűs epizódot:

— Az egyik kislány tanítási szünet
ben, játék közben kitört egy ablakot. 
Pont a tanítónő szemeláttára. Egy pilla
natig szepegve megállt a törött ablak 
előtt, azután odarohant a tanítónőhöz és 
zokogva kérdezte:

— Ugye Olga néni, most azt tetszik 
majd hinni, hogy én törtem be az ab
lakot? ... Halász Sándor

— A szekszárdi Talmudtóra dec. 18-án 
nagylátogatottságú kultúrestet tartott. 
Fleischer Éva, dr. Fábián Ármin ..Test
vér” c. szárnyaló költeményét szavalta 
lelkes hévvel. Dr. Rubinstein Mátyás fő
rabbinak a vallás rövid jellemzését adó
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Jehova Szövetsége
Irta: E. Lázár Franciska

Elült az éj a sátor odúin,

Tekints az égre, vándor beduin !

Bagoly huhog, üvölt egy vén sakál, 
Ölelkezik ma élet és halál.

Sötéten szunnyad, szétterül a puszta, 

S a végtelen nagy csillagür oly tiszta . ..

Hogy tündökölnek fent a csillagok !

Az Ismeretlen Távol jelt adott,

S amint a mennyből gyémántszikra hull. 

Az ősi pásztor mélyen leborul.

Ki még napot és csillagképet tiszteli — 
Most öt imádja, a teremtő Istent!

Ha látsz remegni csendes mécseket 

A földi vágy, a messzeség felett, 

Az éji szélnek álom-saruin

Repülj az égbe, vándor beduin . . .

Evezz az űrnek végtelen taván, 

Keresd, imádd az Istent, Ábrahám!

A templomot!..
Irta : Barát Endre

Skopus csúcsán a kürt rivallt 

s kiáltott Juda: "Kard, ki kard!.." 

Csengett a pajzs, pengett az ijj, 

"előre szabadság a dij !.." 

Félistenek harcoltak ott 

kivini egy szebb holnapot, 

szebb holnapot, szabad hazát, 

ért’ haltak volna száz halált, 

mig harsogta ezer torok : 

"Védjük meg ó testvéreim 

a Templomot, a Templomot!.."

Elmúltak óta századok, 

a vér szünetlen áradott 

s ömlött a köny és sirt a jaj, 

tépett a bánat, gond, a baj.. . 

Nem szűnt a hajsza ellenünk, 

mindig támadt uj ellenünk 

szerte-szét a népek között, 

ki támadott, ki üldözött, 

ki tiporta a szent jogot!..

— Be sokszor kellett védeni 

a Templomot, a Templomot...

A gyűlöletből nem elég, 

a harc ma is dúl egyre még .., 

"Zsidó!.." süvít a szó, konok 

haraggal és a Templomot 

megostromolják, döngetik!..

De százszor is ledönthetik 

s alaVa bárha vérezünk, — 

munkára lendül két kezünk 

s a munkánk dicső, szent robot, 

mert felépítjük, újra fel 

a Templomot, a Templomot!,.

szavai után dr. Fábián olvasta fel a zsidó 
önérzetről szóló elmefuttatását, mély és 
széleskörű tudással világítva meg a zsidó 
vallás elévülhetetlen értékét. Végül Er
dős Zsazsa Kiss Arnold egyik nagyba’ 
tású költeményét szavalta el zajos ha
tást keltve.
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Sa j tóhadi tanács 
a Slp-uccában

A „Zsidó Élet” utolsó száma nagyon 
felzaklatta a Führer és vezérkara Sip- 
utcai táborozását. Nagy telefonálás indult 
s összehívták a sajtó haditanácsot. Mi 
történjék azzal a „vakmerő és féktelen" 
lappal, amely helyet mert adni Heiler 
professzor nyilt levelének? A Führer 
parancsa úgy szólt, hogy koncentrikus 
támadást kell intézni Heller Bernát ellen 
és a „Zsidó Élet1’ ellen. Mindannyian ké
szeknek nyilatkoztak erre, csak az egyik 
szerkesztő merte megkockáztatni a kér
dést, mi igaz abból a vádból, amely a 
nyilt levélben foglaltatik, ‘hogy a rabbisze
minárium egyik tanszékének betöltésére 
téves alapon történt meg az ajánlás, ho
lott erről a tévedésről éppen az egyik 
legközelebbről érdekeltnek tudnia kel
lett. A Fiihrert boszantotta a kíváncsis- 
kodás és az újságírói lelkiismeretnek ily 
deplasszirozott megnyilvánulása.. Mintha 
azt mondaná: Ilyesmire csak gyönge 
emberke néz — legyintett egyet — és azt 
mondta, hogy ezzel pedig ne törődjék a 
szerkesztő úr, hanem végezze dolgát. És 
a szerkesztő úr elvégezte dolgát. Sajnál
juk, nagyon sajnáljuk szegényt.

Mi Is van azzal a 
bünlajstrommal ?

Igen, kedves Szombat, olvasom leg
utolsó számában, hogy Lederer Sándor 
nevével kapcsolatban maga teregetni 
szeretne. Adta fékom-teremtette, tere
getni bizony! Még pedig bíínlajstromot! 
Mert maga olyan! Különösen ha megha
ragszik. És értjük, hogy megharagudott, 
mert hát bizony elég különös is, Ihogy 
miránk dühösek és magát citálják fel á 
kancelláriába. Valahányszor — mindig! 
És ha maga ‘haragszik, újjé, ha maga ha
ragszik, nöhát akkor már az élők nem 
is számítanak, akkor már csak halottat 
gyaláz, mert egy kis halottgyalázásért, 
ugye maga, kedves nem szalad a szom
szédba, különösen akkor, ha úgy véli, 
hogy . egy halott emlékének megsérté
sét, nagyságának kisebbítését úgy tak
sálják, mintha egy élőt dicsérne. Nos, hát 
bűnlajstromot szeretne teregetni?! Egy
szer már — talán még fog rá emlékezni 
— szeretett volna. De akkor nem Lederer 
Sándor „bűnlajstromárór volt szó. Vilá
gosan és minden kétséget kizáróan em
lékezünk. Csakhogy akkor még nagyon 
kényelemszeretö volt és azt szerette 
volna, aha teregetést maga helyett más 
végezte volna el. Már mint a bűnlajstrom 
tergetését. Azét a másét... Vagy talán 

a bűnlajstrom olyan tarisznya, amelyet 
tetszés szerint lehet, hol az egyik, hol a 
másik nyakba akasztani?!

Maga unj a már ?
Igazán, maga únja már kedves, drága, 

aranyos Szombat? No lám, sohasem tud
tuk, hogy amikor valaki unatkozik, akkor 
az igazságot is únja. A maga esete ezt 
bizonyítja. Azt mondja ugyanis — a tu
dósról példálózván, aki „ül és kutat” — 
hogy ,Jha a tudós elhagyja az ö tanulmá
nyait és a piacra megy ágálni,... vétke
zik a közösség erkölcsi érdekei ellen.” 
Ezt persze Heller professzorra .akarja ér
tetni. De elfelejti, hogy nem ö, hanem a 
rabbiszemináriumnak egy más, illusztris 
tényezője volt az, aki jóval még Heller 
első kényszerült megszólalása előtt ágálni 
ment, ágálni Buda ellen, ágálni az uni-l 
fikáció mellett. Azután ilyesfélét is mond 
hivatkozva a korszerű jelszavakra, hogy 
nyugodjék már bele Heller és engedje át 
a teret a fiataloknak. Milyen fiatal maga 
aranyos Szombat! No és az analógiája?! 
Azt szokták mondani, ihogy minden ha
sonlat sántit. Hát hogy a magáé hogy 
sántít?! Tudni illik a Goldziher analógiája 
Tényleg Goldzifcernek a 70-es években 
egyetemi katedrát ígértek és mást nevez
tek ki. De a zsidók tették ezt? Vagy ta
lán akik Hellerrel megtették, amit tettek, 
azok nem zsidók?

Állatvilág a feleke
zeti sajtóban

Amióta egyik igen kedves laptársunk 
asszociációs kapcsolatba került a skor
pióval, azóta nem tud az állatvilág bűv
köréből szabadulni. Legutóbbi ellenünk 
írt cikkében is sárkányt, viperát emleget.

Megjelent 

Megilasz Matíszjóhii 
Chanuka története 

Héber-magyar szöveggel, 
iskolai és magánhasználatra.

Kapható a héber könyvkereskedésekben. 
Megrendelhető Welcz M.-nél Bpest. 
Kertész-u. 27. (Erdélyben: Welcz I, 
Oradea, Bul. Regele Ferüinand 16, 
Szlovenszkóban: Hoffmann 1. rabbi
Tornala) — 75 év óta az első népies 
kiadás. Ára 30 fillér (ill. 10 lei, 1'50 Ke.), 
bélyegben is. Könyvkereskedőknek ár

engedmény.

Nem akarjuk mulatságában mezavarni, 
habeat sibi! Ugyanott az állatvilágból 
vett esztétikai motívumokként méregről, 
piszkolódásról ír, meg konkolyhintést és 
rosszindulatú beállításokat is emleget. 
Hát kérem, ezekről majd máskor és má
sutt beszélünk. De beszél ugyanitt aféle 
^ferdítésekről” is. Mire is céloz? Talán 
csak nem arra, hogy valaki a lágymá
nyosi templom ellen tett lépések kérdését 
az iktatószám felé ferdítette el? Ki is 
tette ezt? Ha memóriája nem csal ked
ves Szombat, talán éppen maga! „Kon
kolyhintés"?! — Nem látja, hogy a .L e
gyező" szélforgatása magát is merrefelé 
sodorja?! Azután: „piszko'ódás”. Olvassa 
csak el saját lapja legutolsó (idöbelileg 
értjük!) számának Heller elleni cikkéi! 
Van ennél teli^érebb példa rá?! — Magáé 
a pálma, ó nemes Szombat!

Csiklandozd magad es 
nevethetsz Is hozzá

A választási bon rnot-k közül való. 
A minap mesélték:

Megy egy rabbi méltóságteljes, csen
des léptekkel a Rákóczi-úton. A Keleti fe
lől a körút felé. Egyszerre csak megdob
ban és mintha gyökeret vert volna a lába 
megáll. Egy sápadt arcú, üveges tek'n- 
tetű, hosszú ősz szakállú aggastyán jön 
feléje kitliben, táliszban és aranyszegélyű 
fehér selyem — haubiban. A rabbi arcát 
a felindulás pírja önti el láthatóan ha
ragszik.

— Lömáán hasem, hogy lehet ilyet 
csinálni? Mit keres maga itt táliszban, 
kitliben?

— Kérem tisztelettel feleli az aggas
tyán, én halott vagyok. De mert pénzem 
nincs, nekem csak hatodosztályú temetés 
dukál, kocsi nélkül... Ezért megyek gya
log a temetőbe.

NYILATKOZAT.
A „Zsidó Élet” 37—38. számában ki

fejtett független antiagudista princípiuma
immal kapcsolatban a „Szinaj’’ c. orth. 
ifjúsági értesítő legutóbbi száma szemé
lyemet valótlan beállítású, támadó köz
leménynek adott helyet.

A f. évi december hó 10-én az illeté
kes rákospalotai főtisztelendő főrabbi úr 
által összehívott Din-Tóra jegyzőkönyve 
értelmében nevezett értesítő felelős szer
kesztője a közleménnyel nem azonosí
totta magát s ezt elfogadtam elégtételül.

A közlemény írójának megnevezése 
után a cikk különben is kellő értékére 
szállítandó le és ehhez képest csupán fe
lelőtlen gyermekcsínynek minösítbe*".

*)E rovat alatt közöltekéit nea vállal 
felelősséget a szerkesztő.

Budapesten, 1935. évi dec. hó z. 
napján. Welcz Miklós



ZSIDÓ ÉLET

A varsói zsidónegyed 
nyomortanyáin ...

Varsó, 1935. december hó.
Nalewski, Gencia, Franciskanska a 

varsói zsidónegyed főutcái. Valamikor az 
az élet lázas üteme lükttetett ezeken az 
utcákon. A rcpü’ő kereskedők hongosan 
ajánlották árúikat, az ú ságárúsok üvö’tve 
hirdették a legújabb szenzációkat és az 
üzletek ajtóin állandóan csilingelt a 
csengő ki- és betóduló vevők kezenyomán.

Ma...?
A Finkelste-n testvérek cég 1898-tól 

1932-ig állt fenn és virágzott. Ma üres 
kirakatüvegek mögül szomorkodik a né
zőre a beporosodott tábla: .Kiárúsitás 
rendkívül mélyen leszállított áron.“ 
Ugyanez a felirat óiszelog a Bloch és Co 
cég kirakatában, míg a Landau-cég helyi
ségében a Cook utazási iroda árúi ja a 
vasúti jegyet a chassidóknak Otowskba, 
a „csodarabbi” székhelyére. És igy to
vább a végte’enségig...

Kis és nagy bérházak tömege. Mind 
egyforma kopár, egyformán árad vala
mennyiből a nyomor savanyu szaga. Apró 
ablakok, megannyi fogházablak. A jár
dával, az udvar szintjével egymagasság- 
ban olyanok, mintha Varsó kriptáinak 
egy részét helyezték vo’na be a városba. 
Belépünk az egyik lakásba. Alacsony asz
tal előtt suszter-mester íitögeti a cipő 
rongyos talpát. A szobáan két nyomorú
ságos vaságy, rozzant szekrény, rozsda
marta mosdó. A konyhában a tűzhely 
mellett fiatal asszony áll. előtte a földön 
két apró gyermek játszadozik. Az asszony 
halakat pucol, apró keszegeket. A leg
kisebbek kiugranak a kezéből és a földre 
pottyannak. A gyermekek utána kapnak 
és vidám kiabálással próbálják megkapa
rintani. Péntek estére készülnek...

— Hogy élnek...?
— Köszönöm. Hála Istennek egészsé

gesek vagyunk és ez a legfontosabb...!
Sétatér is van gettóban. Valamikor 

grófi palotához tartozott. Ma köhögős 
öreg férfiak és görnyedt anyókák ülnek 
a padokon és néhány maszatos gyermek 
próbálja éhesen, játszással tölteni az időt, 
mig az anya hazajön a gyárból, ahol dol
gozik és megfőzi a burgonyát vacsorára, 
ha van miből. Fák e!ől elzárják a levegőt 
az egyre közelebb nyomuló házak falai 
a gyökerek már talá’nak táplálékot az 
aszfalt alatt, rachitjkusan lógnak a fakó 
levelek az ágakon, melyek közül egyre 
több marad kopasz-barna tavasszal. A 
kert lassan haldoklik.

Temetések és esküvők. E’indul a te- 
tési menet és végig halad a Nalewski 
házsorai között. A kereskedők pár percre 

bezárják üzleteiket és a járda szélén a 
tömegbe vegyülve megadják az utolsó 
.tiszteletet az ismeretlen halottnak. Azután 
belenyúlnak a zsebükbe, megnézni, nem 
használta-c ki valamelyik zsebtolvaj a 
kedvező a’kalmat és sietnek vissza a 
boltba.

Az esküvőt itt is három osztályba so
rozzák. De csak a gazdag chasszidök és 
szegény művészek tartják esküvőiket a 
Franciskanska dísztermeiben, melyek fő
leg ezt a célt szo’gálják. A gazdag keres
kedők és gyárosok gyermekei otthon es
küsznek és a főtemplomban fogadják a 
pap áldását, akinek szakálla rövidre van 
nyírva, papi föveget visel és lengyel
nyelvű esketési beszédet mindig azzal a 
kívánsággal fejezi be: „vajha egész éle
ten át rózsák között vezetne az ifj'u pár 
útja.”

Na’ewski, Gencia Franciskanska. Kc_ 
resztalakban vonulnak végig Varsó zsi
dónegyedén. Nalewski a test, Gescia és 
Franciskanska a két kar. Erről száll az 
ég felé az örök imádság: Adosem echod...

Templomavatás
(Lakos András verse Elmondotta az aszódi 

hitk kultúrleremauató ünnepélyen Hollón 

Lilly elöadóművésznő J

Ahol a szív Istenét imádja.
Ahol a könny ősrégi betűkre hull.

Ahol a Hit léleknyító varázsa 

Tovább ég a szívben olthatatlanul, 

Hol az ima lélekből tud fakadni: 

De könnyű ott Templomot avatni!

Mi a templom ? A Hit örök vára.

S mi az ima? A lélek könnyű szárnya. 

Véle repül a lélek Istenéhez

S a zsidó szív, mely ezer sebből vérez,
S hol az érzés igazi, nem talmi: 

De könnyű ott Templomot avatni!

Itt a malaszt magasztosult fénnyé. 

Ez a templom gazdagé, szegényé, 

Kopott a ruhája, avagy selyem kendő : 

Isten előtt mindenki egyenlő!

S hol a lélek tiszta tud maradni: 

De könnyű itt templomot avatni!

Legyen áldott aki építtette !

Legyen áldott aki szépittette !

Legyen boldog apraja és nagyja !

Legyen büszke reá ifjú papja !

S hallgassa meg imáját az Isten, 

Annak aki imádkozik itten I 

és az egyesület két vezető tagját kérte 
fel, hogy öt a gyűlésre meghívják. A 
díszközgyűlésre megérkező elnöknöt 
szűnni nem akaró taps és éljenzés fo
gadta. Feigl L. H. főrabbi klasszikus fel
építésű és mély gondolatokkal telt be
szédében elsőnek üdvözölte a jubilánst 
megemlékezve 25 éves önzetlen buzgól- 
kodásáról és magasztos munkásságáról. 
Beszédének végén leleplezte a jubiláns 
arcképét, melyet tisztelői erre az alka
lomra festettek meg. Dr. Jakab Jenő 
rabbi a hitközség és az ehhez kapcsolódó 
kulturális és jótékonysági egyesületek 
nevében köszöntötte a jubilánst, akinek 
negyedszázados, fáradságos munkával el
telt működését költői képekben gazdag 
és magas szárnyalású beszédben mél
tatta. Ezután az egylet titkára dr. Fé
nyes Miklós hatalmas jelentésében ismer
tette a 25 év történetét, melynek leg
nagyobb eredménye, 'hogy a nőegylet e 
25 év alatt összesen 105.025 pengőt 
pénzben. (3.189 szegényt segített meg) 
1.370 pár cipőt, 772 drb. ruhát és télika
bátot, 539 személy részére fehérneműt és 
1.706 q. iát osztott ki. E gyönyörű je
lentés ismertetése után az énekkar mű
vésziesen elénekelte a ..Hiszekegy" imát, 
mely után e ieelithetetlniil szép díszköz
gyűlést az allnöknő brekesztette.

— Zászlós küldöttségek a jubiláris 
VAC'bálon. A Vívó és Atlétikai Club 
1936-ban ünnepli fennállásának 30. évfor
dulóját és ezen alkalomból jan. 4"én a 
Vigadóban rendezendő jubiláris VAC-bá. 
lon a társadalmi és sportegyesiiletek zász 
!ós küldöttségekkel képviseltetik magu
kat.

— Chanukka a Józsefvárosban. A 
Nagyfuvaros-utcai körzeti templomban 
dec. 20-án este megkapó erejű bekö
szöntő-imával üdvözölte dr. Scheiber La
jos körzeti rabbi az ünnepet. Másnap a 
muszaf-istentisztelet keretében fejtegette 
a Chanukka jelentőségét híveinek igaz 
épülésére.

— A Zugló és Erzsébet királyné-úti 
nöegylet dec. 4_én jólsikerült uzsonna
délutánt rendezett íelruházási akciója ja
vára. Az uzsonnán megjelent előkelő 
vendégeket özv. Szendrő Emilné üdvö
zölte kedves, közvetlen melegséggel, va
lamint az gyes műsorszámokat is be
konferálta. Felléptek: Herczeg Margit, 
Esti László szavalat és Bolgár Ferencz 
hegedüszólamokkal. Háziasszonyok vol
tak: Eckstein Ignácné, dr. Gárdonyi 
Alirédné, Kovács Manóné és Vértes 
Gyuláné úrnők. Végül Rottenstein Mórné. 
a nőegylet elnöknője köszönte meg a 
vendégek áldozatkészségét.

Felelős szerkesztő és kiadó:
KECSKEMÉTI VILMOS _____

Springer nyomda Bethlen Gábor u. 33.

— A Gyöngyösi Izr. Jótékony Nöegy
let dec. 15-én tartott díszközgyűlésén lé
lekemelő módon ünnepelte meg dr. 
Schönfeld Mórné elnöknöjének 25 éves 
jubileumát. A díszközgyűlést a jubiláns 
elnöknö távollétében Péter Bertalanná 
alelnöknő nyitotta meg, ki szívhez szóló 
szavakkal ismertette az elnöknő érdemeit


