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Békesség sátra
Békéden világban, a sötét szenve

délyek kavargó örvényében Izrael min
den népek között a békéért imádkozik. 
Talán soha nem teltek az év fenséges 
ünnepei oly szorongó, aggodalmas érzé
sek között, mint ebben az esztendőben. 
Ha van emberközösség, mely a ma sor
sán érezheti az emberiség legféltettebb 
kincseinek, a békének, a műveltség 
nagy művének veszélyeztetett müvét, 
úgy a zsidóság ez.

Izrael lelke ma a béke megtartásáért 
imádkozik a Mindenhatóhoz. S ez nem 
politikai hitvallás, hanem erkölcsi és 
vallási tanúságtétel. Nincs világszerte 
egységes zsidó-politika, csak egységes 
zsidó hit, zsidó vallás van: a zsidók 
világszerte hűséges és munkás polgárai 
azoknak a nemzeteknek, melyeknek kö
rében élnek,, s a kapocs, mely az or
szághatárokon túl összetűzi őket, a hit, 
az egyetemes erkölcs alapkövét tevő 
zsidó moralitás köteléke. Ha van zsidó 
..összeesküvés", mely világszerte egy
ségbe fűzi az egyes országok zsidóit, 
úgy ez a tiszta erkölcsiség az Egyisten- 
hit „összeesküvése" — nyílt összeeskü
vés, melynek összes tételei évezredek 
ott feküsznek az emberiség asztalán, 
Mózes Tórájában s a próféták könyvei
ben.

S a csendes zugok, melyekben meg
húzódik e zsidó szövetkezés, a Békes
ség Sátrai. Izrael nem kíván mást, csak 
békességet. Békét, hogy dolgozhassák 
a nemzetek javára, melyeknek javáért 
munkát és életet áldoz. Békét, hogy 
világszerte épségben maradjanak az em
berszeretet és testvériség eszméi, me
lyeknek hirdetése létének végső alapja. 
Békét, hogy vissza ne zuhanjon az em
beriség a barbárság sötét korszakába, 
melynek éjszakáját először Izrael prófé
tái oszlatták cl ébresztő szavukkal. 
Talán sohasem hangzottak cl a mos
tanihoz hasonló bensöséggel, a mosta
ninál mélyebb sorsszerűséggel Izrael 
hajlékaiban a szavak: „És terjeszd ki 
fölélik Békességed sátorát.” Izrael imád
sága ma a sötét gondoktól emésztett 
emberiség reménye.

Fellebbezés a világ 
lelkiismeretéhez

Irta : Dr. Kecskeméti György
Hertz londoni főrabbi ünnepi 

nyilatkozata hatalmas fellebbe
zés a világ lelkiismeretéhez a ha
zug és elvakult vádakkal szem
ben, melyekkel a zsidóságot ille
tik azok, akik politikájukat gyű
lölet szításával és az elégedetlen
ségnek a gyöngék irányában való 
levezetésével akarják alátámasz
tani.

Erre a tiltakozásra szükség volt 
a megrágalmazott zsidóság és az 
egyetemes emberi igazságosság 
nevében. De mily szomorú, mily 
megalázó, hogy ilyen ügyben, 
ilyen vádak ellen a zsidóságnak 
védekeznie kell!

Mindenki, akinek még csöppnyi 
érzéke van igazság és tények 
iránt, tudja, hogy e vádak alapja 
egyedül a gyűlölet. Nem az orosz
országi bolsevizmus vezető kö
reire vonatkozó statisztikai adat
gyűjtés előzte meg a kijelentést, 
hogy e vezető körök ,.98 száza
léka" zsidó; ez az adatgyűjtés 
nem történt meg. s ha megtörtént 
volna, nem kilencvennyolc, de 
még kilenc százalék zsidót sem 
mutatott volna ki Lenin és Sta- 
lin országának mai politikai ve
zetői között. A pontos számot nem 
is lehetne megállapítani, hisz eh
hez oly adatok birtokára volna 
szükség, melyekről Szovjetorosz- 
országban nem is vezetnek sta
tisztikát; annyi azonban bizonyos, 
hogy a látszólag oly csalhatatla
nul biztos 9S százalékról szóló 
adat képtelenség. A népbiztosok 
számából, akik közül mindössze 
kettő zsidó, következtetni lehet a 
többi vezetők vallási vagy „faji” 
szempontból való megoszlására, 
amivel persze nem tettünk semmi 
matematikai pontosságú megálla
pítást. Minthogy statisztika e 
kérdésről nincs, minden látszólag 

statisztikai vagy statisztikai for
mába öltöztetett megállapítás 
szédelgés.

Egy azonban bizonyos és két
ségbevonhatatlan. Hogy valamely 
csoport egy államban uralkodó 
helyet foglal-e el, azt kétségte
lenül meg lehet állapítani az il
lető csoport általános helyzetéből. 
Ha a több mint kétmilliónyi orosz 
zsidóság helyzetét vesszük szem
ügyre, meg kell látnunk, hogy 
helyzetük ma a legnyomorultabb; 
legszélesebb rétege, a kereskedő
réteg egzisztenciáját vesztette, 
kisiparossága üldözött burzsuj- 
osztállyá süllyedt; vallásgyakor
lata, mely a zsidóság önálló lé
tének egyetlen alapja, ellenséges 
propaganda és üldözés tárgya; s 
ha az összes társadalmi, gazda
sági és politikai tényezőket szem- 
íigyre vesszük, melyek az orosz 
zsidóság helyzetét meghatároz
zák, úgy egyetlen eredményként 
azt szűrhetjük le, hogy a világ 
zsidóságának ez a hatalmas ága 
pusztulás előtt áll. s e pusztulá
son nem változtat az sem, hogy 
a bolseviki vezetők és hivatalno
kok között zsidók is vannak. Az 
orosz zsidóság maga nem, hogy 
r.jert és emelkedett volna a bol
seviki forradalommal, de attól 
számítja feltartóztathatatlan pusz
tulásának kezdetét.

Vagy beszéljünk talán arról a 
képtelenségöl, mely a spanyolor
szági polgárháborút is a zsidók 
nyakába szeretné varrni? Spa
nyolországból több, mint négy
száz evvel ezelőtt kiűzték a zsi
dókat, s a pártok vezetőségében, 
melyek most véres küzdelmet 
folytatnak a szerencsétlen ország 
politikai birtokáért, egyetlen zsidó 
sincsen. De minek is harcolnánk 
a nyilvánvaló rosszhiszeműség 
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vádjai ellen? Hisz kétségtelen, 
hogy nem a zsidóság „bűneire” 
volt válasz mindez a vád, hanem 
ellenkezőleg, a gyűlölet talált ma
gának utólagos igazolást a ko
holt vádakban. Ugyanoly hatá
rozottsággal, amint a zsidóságot a 
bolsevizmusért teszik felelőssé, 
benne láthatnák a kapitalizmus 
főtámasszát is; nemzetközisége 
mellett szemére vethetik a na
cionalista békétlenséget: mindent, 
amit éppen gáncsolni akarnak, 
hisz a gyűlölet könnyen talál iga
zolást.

A szörnyű csak az, hogy mind
ezt ma bizonygatni kell —, hogy 
a tömegek egészséges ítélete nem 
száll szembe a nyilvánvalóan ha
zug ferdítések légiójával. A zsi
dóságnak azonban védekeznie 
kell: bármennyire elszomorítónak 
is érzi a rosszhiszemű hazugság 
elleni küzdelmet, vállalnia kell, 
mert senki sem számíthat arra, 
hogy az igazság magától fog 
diadalmaskodni. Talán később 
megint lesz idő. mely undorral 
vegyes csodálkozást fog érezni 
azon, hogy valamikor ilyen vá
dak. ezen a szellemi és erkölcsi 
nívón, komoly hatóerő voltak a 
népek életében.

Óvás 
a zsidóság becsmérlése ellen

Jómkippur előestéjén dr. H. I. 
Herz. Nagybrittania magyar szüle 
tésii ehief rabbija tiltakozó nyilat
kozatot tett közzé a zsidóság becs
mérlése ellen, melynek újból han
got adott a nürnbergi pártgyűlés. 
Az ünnepélyes óváshoz a világ szá
mos nagyobb zsidó vallási közössé
gének lelkipásztorai is csatlakoz
tak.

— Felemeljük szavunkat — 
mondja az „Óvás” — szent vallá
sunknak becsmérlése ellen. Az em
beri lelkiismerettel és igazsággal 
teljesen összeférhetetlen az, hogy 
tizenhétmillió emberi lény, a világ 
négy tájába szétszórva, szenvedjen 
büntetést néhány orosz férfi tettei
ért: tekintet nélkül arra a tényre, 
hogy ezek a férfiak végleg elsza
kadtak a zsidóságtól és őseik vallá
sától. Hamis az a vád is, hogy a 
„Szovjet és Paraszt Köztársaság 
vezetőinek 98 százaléka zsidó”; a 
külön szovjetköztársaságoknak el
nökei és a népbiztosok összesen ti
zenkilencen vannak, ezek közül pe
dig csupán kettő zsidó születésű. 
Ami a bolsevizmusnak hatalomra 
jutását illeti, még nem ment fele

désbe, hogy ez csak azáltal vált le
hetővé, hogy a német vezérkar 
1917-ben megengedte, hogy Lenin 
Németországon keresztül utazzék, 
azért, hogy Oroszországba beoltsa 
a kommunista eszmét és ilymódon 
annak katonai ellenállását aláak
názza.

— Alaptalanok és tarthatalanok 
továbbá azok a fantasztikus állítá
sok, amelyek a zsidóságot teszik fe
lelőssé a spanyolországi 'szörnyű 
vérontásért mindkét oldalon a most 
folyó tragikus küzdelemben. Ez a 
rémes vád nyilván arra van szán
va, hogy mindenütt a legalacso
nyabb szenvedélyeket gyújtsa fel a

Vérvádper Angliában.
Első ízben történik meg az angol 

igazságszolgáltatás történetében, hogy 
vérvád miatt emelt vádat az ügyész
ség. A vádlott Arnold Spencer Leese. 
a The Fascist című folyóirat szerkesz
tője: ugyancsak vádat emeltek a lapot 
előállító nyomdász, Whitehead ellen is. 
A vád az volt, -hogy a Fascis-t számos 
cikkben gyűlöletet igyekezett kelteni 
őfelsége zsidó alattvalói iránt és cik
kei arra irányultak, hogy a közrendet 
zavarják.

A pert a londoni esküdtszék előtt 
folytatták le. Az elnök figyelmeztette az 
esküdteket, hogy függetlenül minden 
politikai meggyőződéstől, kizárólag ar
ról döntsenek, sikerült-e a vádban sze
replő tényállításokat bizonyítani.

Leese könyvek és cikkek halmazá
val igyekezett bizonyítani, hogy az 
összes általa hangoztatott zsidóellenes 
állítások már régebben is nyilvánosság 
elé kerültek, anélkül, -hogy ebben bárki 
büntetendő cselekményt látott volna, 
ö maga csupán a zsidókkal szemben 
követendő helyes politikát igyekszik 
belevinni az angol közvéleményre. Ez 
a politika a zsidók „elszigetelésére" 
irányul. A vádlott szerint a világ ösz- 
«zes zsidóit -Madagaszkár szigetén kel
lene koncentrálni, amely területet a 
zsidók pénzzel váltanák -meg, azontúl 
pedig halálbüntetés alá esnék minden 
zsidó, aki másutt mutatkoznék. Leese 
azonban tagadta, hogy a zsidók iránti 
gyűlölet vezetné elgondolásában.

Az esküdtek két pontban bűnösnek 
mondták ki Leeset s a bíróság hathó
napi fogházi a ítélte. A nyomdász húsz 
iont pénzbüntetést kapott. Az elnöki 
zárszó hangsúlyozta, hogy Leese cikkei 
alkalmasak voltak a zsidók elleni gyű
lölet telkeitésére. különösen egyes ál
lításai, mint például a vérvád hiteles

zsidók ellen.
— Ezek ellen a rágalmak ellen 

óvó szavunkat ünepélyesen felemel
jük. Vallásunk nem a rombolásnak, 
hanem az emberi közösség legma
gasabb erkölcsi elveinek forrása.

— Izrael gyakran volt letiporva, 
de sohasem maradt remény és bá
torság nélkül, amit neki a hit 
adott. Izraelnek erős vára a rága
lom ellen az igazságosság szent Is
tenében való hit. aki egyedül képes 
a gonoszság által megvakítottak 
sziveit megtisztítani és szemeiket 
az emberek közötti testvériség és 
igazságosság szent eszméje felé irá 
nyítani.

ségének hangoztatása és az a követe
lés. 1 ogy a zsidókat sterilizálni, vagy 
az országból kiűzni kellene. A félévi 
fogság, mondotta az elnök, majd módot 
ad a vádlottnak, hogy a polgári béke 
megóvásának szükséges voltáról elmél
kedjék.

A Palesztinái helyzet.
Palesztinában még mindég nem állt 

helyre a nyugalom és nem szűnt meg 
a nacionalista izgatás. Az arab nacio
nalisták most a sztrájk helyett a zsi
dóellenes bojkott jelszavát adták ki. de 
nem szűnt meg az erőszakos ellenál
lás politikája sem. A Szíriái arab szélső 
nacionalisták vezére. Fanzi Kankji, egy 
nyilatkozatában kilátásba helyezi, hogy 
fegyveres arab bandák fogják lehetet
lenné tenni, az angol politika folytatá
sát és kikényszeríteni a zsidó beván
dorlás megszűntetését.

Az angol kormány egyelőre nem lép
tette életbe a hadiállapotot, hanem 
megelégedett a csapatok létszámának 
lényeges emelésével. Amennyiben a 
helyzet súlyosbodnék, számolnak a tha- 
diállapot kihirdetésével is. A gyarmat
ügyi minisztérium hirdetményt tett 
közzé, amelyben szabályozza a Palesz
tinába kiküldött vizsgálóbizottság előtti 
tanuságtétel módozatait és meghatá
rozza azokat a kérdéseket, melyekkel 
a bizottság foglalkozni fog. Ezek: 1. 
a zavargások mélyebb okai. 2. A Pa- 
lesztina-mandátum végrehajtásának mód
ja, különös tekintettel a mandátumot 
gyakorló hatalomnak a zsidókkal és az 
arabokkal szemben fennálló kötelezett
ségeire. 3. Van-e ok panaszra zsidók 
vagy arabok részéről a mandátum he
lyes végrehajtása tekintetében?

A hangulat«még mindig feszült és jo- 
gosult a kérdés, hogy a vizsgálóbizott
ság kiküldése és munkálatai elegendők 
lesznek-e a belső béke helyreállítására.
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„Propagandacélokra 200 pengő"!
Szenzációs „snóderolás1* Rós-hasónó másodnapján a Do
hány-utcai főtemplomban — Stein Samu nem akar 
70 000 választót Pesten. — Alcazar védői a budai 
fúziós fronton

A budai egyesült és nem egyesült 
fúziósok (könnyű nekik egyesülni: 
olyan kevesen vannak, hogy Nagy 
Andor született keresztényekkel 
vattáza őket!) régóta érezték, hogy 
a mai nagy világszenzációk — spa
nyol belháború, a különböző fran
kok leértékelése stb. stb. — köze
pette nekik is valami szörnyű 
szenzációval kell felhivniok akció
jukra a közérdeklődést, mert külön
ben még a budai hitközségi válasz
tás határnapjának kitűzése előtt 
be kell adniok a Zsigmond-u. I. sz. 
a. pártiroda kulcsát. Gondoltak te
hát merészet és nagyot: lekopiroz- 
ták a „Budai Hitközségi Értesítő” 
címét és a címbetűk megtéveszté
sig hű utánzásával megszülték a 
„Budapesti Hitközségek Egyesülési 
Pártjának Értesítőjét”. Egy vész
kiáltás zúgott át a Ferencz József-. 
Erzsébet-, Lánc- és Margit-hidakou: 
„Noeh nie dagewesen!”

A sip-utcai felekezeti lapkoncern 
csecsemőjének ,,brisz”-ej' alkalmá
ból hír szerint „fecerunt magnum 
áldomás” a fúziósok pesti anya
különítményében, amelynek költsé
geit a Síp-utca jeles mecénása, 
Molnár Gyula ajánlotta föl Rós- 
hasónó másodnapján a Dohány-ut
cai templom snóderje keretében. A 
nemeskeblü felajánló ugyan titok
zatosan így jelölte meg adománya 
közelebbi rendeltetését: „Propagan
dacélokra 200 pengő!” — de a temp
lom közönsége megfigyelte, hogy a 
kitűnő Wosner a suóder kikiáltása 
után keletről tüntetőén délnek for
dult és így mindenki nyomban tisz
tába jött vele, hogy Budát illeti az 
ájtatos újévi megtiszteltetés.

Az új lap megjelenéséről és cél
jairól különböző feltevések vannak 
forgalomba. Némelyik szerint az új 
lapalapításnak kizárólag az acélja, 
hogy összetévesszék a budai hitköz
ség hivatalos értesítőjével és ily 
módon gyakoroljanak jótékony ha
tást a választók meggyőződésének 
átformálására. Más verzió szerint 
kímélni akarták a sip-utcai lap- 
koneern többi tagjait a népszerűt
len fúziós propagandától. A fő-Le- 
gyező ugyan állítólag keservesen 
panaszkodott az egyik budai auto
nómistának. hogy ebből az üzletből 
„már megint” kihagyták (miből 
hagyták még ki?), ami szerinte an
nál nagyobb lelketlenség, mert neki 

kétezernél több előfizetője van Bu
dán. (Beavatott keresztrejtvény-fej- 
tegetők úgy magyarázzák ezt a rej
télyes kijelentést, hogy annak ide
jén. mikor a Legyező a „Vakon
dok" e. cikkel megint megmentette 
a zsidóságot, néhai Wolff Károly 
100.000 példányban sokszorosította 
a Legyező hírhedt cikkét és elküld
te a szélrózsa imnden irányába a 
cselekvő antiszemitizmus propagan
dájául. Az a „kétezernél több budai 
előfizető” tehát valószínűleg Wolff 
Károly választóiból került ki!)

Az új lap első számának élén a 
rabbiszeminárium tudós igazgatója 
magyarázza a minden heti 
szidrát :..Budának egyesülnie kell 
Pesttel!” A továbbiakban a budai 
fúziós alvezérek nyilatkoznak az új 
„együttműködési” programm nyo
mán várható gazdasági fellendü
lésről. Ami nagyon jól jött, mert 
az angol—francia—amerikai pénz
ügyi egyezmény tényleg aktuálissá 
tette a gazdasági problémákat, me
lyek nemcsak a fúziósokat, hanem 
a budai autonómistákat is élénken 
érdeklik

Az új lapban ugyanis „nem ol
vasom”, de mi lojálisán megsúgjuk 
az új lap szerkesztőségének, hogy 
Steril Samu pesti elnök újabb 
templomot, iskolát ugyan nem Ígér
het a budaiaknak, miután ami eb
ben az irányban beígérhető volt, 
úgyis régen beígérte nekik, — de 
kárpótlásul egyelőre megválasztat
ja a pesti chevra elnökhelyettesévé 
a budai Lunzer Pált, hogy annak 
idején a két chevra egyesítése a 
budaiak szájaíze szerint történhes

Elrendelte a törvényszék a bizonyítást
Heller professzor vádjaira vonatkozóan 
Ki rágalmazott: az „Országos Egyetértés", vagy Heller 
tanár? — Btódy Ernőt nem érdeklik Kecskeméti Lipót 
személyes érzelmei. — Kortesszolgálatokat jutalmaztak-e 
a Rabbiszeminárium tanári állásával?

A Heller-ügy, mely a síp-utcai 
sajtó-kortesközpont jóvoltából ho
vatovább országos botránnyá da
gad, újabb jelentős állomásához 
érkezett. Szeptember 21-én tárgyal
ta a budapesti Büntető Törvény
szék Várady-Brenner tanácsa dr. 
Heller Bernát professzornak, a vi
lághírű magyar zsidó tudósnak az

sék meg. A budai választók két
ségtelenül megkönnyebbülten fog
nak felsóhajtani ezután az értékes 
ígéret után. Ezzel szemben viszont 
másoldalról azzal biztatnak ben
nünket, hogy Stern elnök úr tulaj
donképpen nem is akarja komolyan 
az unifikációt, mert nem rajong a 
budai hitközségben érvényes 6 pen
gős választójogosultsági minimu
mért. Minek Budának 6000 választó 
mikor neki Pesten sok a 9000? Vi
szont az egyesülés esetén Pestnek 
sem lehetne kevesebb joga mint Bu
dának. De hát akkor Pestnek 70001 
választója legyen? Egy ilyen ha
talmas választói tömeg választási 
harcát még az Egyakarat sem tud
ná financirozni!

Egyébként a Zsigmond-u. 1. sz. 
a. — a helyzet változatlan. Csak 40 
filléres aláírásgyűjtők panaszkod
nak, hogy akaratuk ellenére kon- 
kurrálni kénytelenek a spanyol 
Alcazar hős kadettjeivel. Ha nem 
érkezik idejében felmentésükre pes
ti pénzes küldemény, — valameny- 
nyien éhen vesznek...

„Országos Egyetértés” e. felekezeti 
lap ellen indított rágalmazási pe
rét. Az inkriminált cikk foglalkoz
va Heller professzornak a „Zsidó 
Elet” 193Ö. december 7-iki számában 
Székely Ferenchez, mint az Orszá
gos Rabbiképző Intézet vzérlő-bi- 
zottsága elnökéhez intézett nyílt 
levelével, sértőiiél-sértőbb kitételek 
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kíséretében alantas rágalmazásnak 
tünteti fel Heller professzornak a 
nyílt levélben foglalt állításait. Ez 
a nyílt levél tudvalévőén szóvá 
teszi: 1) miként zárták ki az azóta 
megdicsőült Kecskeméti Lipótof a 
Rabbiszeminárium vezérlő bizott
ságából. 2) miként kerültek bele 
abba a jegyzőkönyvbe, melynek 
alapján Heller professzor óráit 
Guttmann Mihály szemináriumi 
rektor fia kapta meg, Mahler Ede 
egyetemi tanár jóhiszemű tévedésé
ből, de a rektor jelenlétében és tud
tával saját fiára vonatkozóan a 
valóságnak meg nem felelő adatok

Dr. Bródy Ernő, mint a cikkért 
felelősségeta vállalt Pintér Zoltán 
védője ellenzi a bizonyítást Kecs
keméti Lipót ügyében. Szerinte 
Székely Ferenc igen helyesen járt 
el. amikor Kecskeméti Lipótot le
mondásra szólította fel. mert Kecs
keméti. mint román állampolgár, 
ép oly kevéssé tarthatta meg a bu
dapesti Rabbiképző vezérlő-bizott
sági tagságát, mint ahogy Makkai 
Sándor református püspök sem 
maradhatott kolozsvári } püspök, 
amikor debreceni egyetemi tanárrá 
nevezték ki. Kecskeméti Lipótnak, 
ennek a nagy papnak, az erdélyi 
magyarság vezéralakjának — aki 
magyarságáért letartóztatást is 
szenvedett — személyes érzelmei, 
Bródy Ernő megítélése szerint, nem 
tartoznak a tárgyhoz. Ugyancsak 
ellenzi Bródy annak bizonyítását, 
hogy Guttmann Mihály szolgála
tait zsidó közpénzekből fizetik. 
Ellenzi a budai hitközség képvise
lőtestületéről szóló jegyzőkönyv 
csatolását is. Ellenben kéri az 
„Egyenlőség” 1935. december 21-iki 
számának beszerzését.

Dr. Bárdos György, mint Heller 
professzor jogi képviselője, erélye
sen szembeszállt Bródy fejtegeté
seivel. Kecskeméti Lipót esetét nem 
lehet összehasonlítani a Makkai 
Sándoréval, aki természetesen nem 
maradhatott meg kolozsvári püs 
pöknek, ha Debrecenbe ment tanár
nak. Azt azonban legfeljebb a ro
mánok tehették volna meg, hogy 
Kecskeméti Lipótot kényszerítik: 
mondjon le a magyar intézethez 
való benső kapcsolatáról. Maga a 
vezérlő bizottság nem zárhatta vol
na ki ép azt a tagját, aki magyar 
voltának legáldozatosabb, szinte 
martirszerii bizonyságát adta. Át
látszó célzata mese, hogy Kecske
métit tisztára törvénytiszteletből 
zárták ki; valójában azért zárták 
ki. mert kedvükre való más. Kees 
keméti Lipóttal korántsem egyenlő 

értékű jelöltnek akartak helyet te
remteni. A budai képviselőtestület 
tanácskozása is igenis szorosan az 
ügyhöz kapcsolódik, hiszen Heller 
professzor ellen ép azért indult meg 
a hajtóvadászat, mert nem a budai 
község önállósága ellen irányuló 
törekvések szolgálatába állani és 
törekvései szolgálatába állani és 
éppen a budai képviselőtestület 
volt hivatva a Heller professzor 
lelkiismereti szabadságán esett se
reimet tárgyalni.

A törvényszék elfogadta Bárdos 
György dr. minden javaslatát, el
rendelte a bizonyítást Kecskeméti 
Lipót ügyében, valamint Guttmann 
Mihály eljárásának egész körére; 
elrendelte a budai hitközség képvi
selőtestületi üléséről szóló jegyző
könyv beszerzését, viszont mellőzte 
az „Egyenlőség” csatolását. Bekéri 
a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumtól a Rabblképzö Intézet ve-

Prohászkától-
Balthazárig

A dicső emlékű Balthazár püs
pök elhunytéról írt tudósításban 
az ..Egyenlőség” ismét megmentette 
a zsidóságot, tudtára adván min
denkinek, hogy amikor Ágoston a 
..Zsidók útja” című hírhedtté vált 
művét 1917-ben megírta, a lap szer
kesztője rögtön leutazott Debrecen
be és fölkérte a megdicsőült püs
pököt. hogy írjon a lapja részére a 
zsidó igazság védelmében cikket. 
Lehet, hogy csakugyan járt Debre
cenben, de talán mégis meghatóbb 
és inkább példaadó volna azt írni, 
hogy a nagy püspök saját elhatáro
zásából ragadott tollat.

Boldogult Balthazár dr. cikke 7 
hasábra és nem 10 oldalra terjedt 
és nem az 1917. március 25-iki, ha
nem az április 3-iki lapszámban 
jelent meg, amit csak azért emlí
tünk meg, mert a történeti igaz
sághoz tartozik.

A cikkre első visszhangként je
lent meg az „E—g” 1917. április 
21-iki számában Berényi Sándor dr. 
felhívása a zsidóság hálájának le
rovására. Első adakozó volt maga 
Berényi dr. 400 koronával és a szer
kesztőség 100 koronával. Boldogult 
Székely Ferencz — mint minden jó 
ügyben — tényleg itt is elöljárt, az 
ő bőkezűsége sehol sem hiányzott, 
de az már mese, hogy az alapít
ványt Debrecenben Székely Ferenc 
adta át Balthazár dr. kezeihez, mert 
hiszen Székely Ferenc nem ment le 
a pesti 9 tagú küldöttséggel Debre
cenbe és a 20.000 (nem 25.000) koro- 

zérlő-bizottságának 1935. szeptem - 
béri jelölő értekezletéről fölterjesz
tett jegyzőkönyvét. Ennek megér
kezése után majd kitűzik az új 
tárgyalás határnapját.

Az. aki ennek a pernek előzmé
nyeit ismeri és tudja, hogy az egész 
Heller-ügy a budai hitközség be
olvasztásáért kezdeményezett sip- 
utcai hadjárat egyik mellékága, 
tisztában van azzal, milyen óriási 
horderejű van a törvényszék bizo
nyítást elrendelő határozatának. A 
legközelebbi tárgyaláson végre sza
vahihető tanuk és jegyzőkönyvek 
megvilágításában és a tények mez
telen mivoltában fognak kibonta
kozni részben Heller professzor ál
lásvesztésének körülményei, rész
ben a nyilvánosság elfogulatlan 
megítélése alá kerülnek azok a 
harci eszközök, melyeket a Síp-utca 
a maga elgondolásának keresztül
vitelére alkalmazásba vett.

nát maga a lap szerkesztője adta 
át a saját lapjában olvasható tu
dósítás szerint.

Hasonló mese az, amit az 50 
zsidó pajiról mond, aminek egyetlen 
forrása az a vágy, hogy a cikknek 
már a címével fölöslegesen nagy 
feneket kerítsen. Mezei Ernő, dr. 
Neumann Ede. dr. Adler Illés, saj
nos, már rég alusszák síri álmukat, 
nem írhatnak cáfolatot, de él még 
néhány az emlékezetes 1918. junius 
10-iki debreceni út részesei közül. 
Ezek legfölebb 10 rabbiról bírnak 
tudomással.

Ezekből látható, hogy a Sip-utea 
hivatalos lapjának beteges szenve
délye. hogy mindent felfújjon és a 
vásári kikiáltó módjára állítsa 
meg a közönséget: tessék besétálni 
a lap barátai körébe, itt minden 
olyan nagy, noeh nie dagewesen, 
minden a szemfényvesztésig ró
zsás vagy fekete aszerint, hogy mi 
a lapnak érdeke.

Még vsak azt ajánljuk zsidó hit
testvéreink figyelmébe, hogy ol
vassák el az „E—g” ugyanazon idő
ben megjelent egyéb számait is, 
hogy lássák, milyen elvakultsággal 
támadta az említett lap a kétségte
lenül elfogult Prohászka Ottokár 
püspököt és tette meg ezzel az an
tiszemitizmus magyarorszgái védő
szentjévé örök időre. Az „E—g” 
metszőfogai azóta kihullottak 
ugyan, de időközönként a lap „ba
rátainak’ nagy ámulatára úgy tesz 
mint aki eredményesen tud beleha
rapni a zsidóság egy-egy ellenségé
llek lábikrájába. Mindegy, hogy 

■ zzel okét meg jobban ingerli elle
nünk.
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A rabbi magánélete
Irta-, dr. Bernstein Béla nyíregyházai főrabbi.

Szövetségének egyh. elnökea Statusquo Hilk. Orsz

Utóbbi időben sokat foglalkozott 
felekezeti sajtónk, sőt több napilap 
is. egy rabbinak úgynevezett belső 
ügyével, vagy mondjuk magánéle
tével, illetve az abból folyó fegyelmi 
kérdéssel. Anélkül, hogy az ismere
tes esethez hozzá akarnék szólni, az 
a kérdés foglalkoztat joggal engem 
és minden hozzáértőt, van-e a rab
binak magánélete, mély elvonatkoz
tatva az ő hivatásos életétől, mint 
önálló, független tényező szerepel
het, melyre nézve azt mondhatja: 
Idands off! Ahoz senkinek semmi 
köze, ne nyúljon hozzá.

Szerintem a rabbinak nincs ma
gánélete, mely elválasztható volna 
hivatásos életétől. Ö nem mond
hatja, hogy csak a templomban, 
vagy az iskolában, esketésnél vagy 
temetésnél rabbi, de különben ma
gánember, mint mindenki más. 
Mert aki a rabbi nehéz és nagy fe
lelősséggel járó hivatását vállalta, 
tehát tanítója, erkölcsi vezére egy 
hitközségnek, annak oly kifogásta
lan valláserkölcsi magatartást kell 
tanúsítania mindenütt és minden 
időben, melyhez még a gyanú ár
nyéka se férhet, mely semmi tekin
tetben kifogás alá nem eshet. Az a 
mondás: Igazodjatok híveim szava
im és ne tetteim szerint, csak fri
vol szellemeskedés, melynek persze 
jogosultsága nincs. Akinek tettei 
mást mutatnak, mint tanításai, 
akinek viselkedése, akár nyilvános, 
akár magánéletében, ellentétbe ke
rül az ő magasztos hivatásának 
szigorú követelményeivel, az nem 
lehet rabbi!

Hisz azért van jogosultsága a 
fegyelmi eljárásnak minden tiszt
viselőnél, mert az a testület, az a 
közösség, melynek szolgálatában az 
illető áll, jogot formál arra, hogy 
ellenőrizze, vájjon a tisztviselő ma
gatartása mindenben megfelel-e 
azoknak a szabályoknak, melyeknek 
az illető állásánál érvényesülniük 
kell? A rabbi, pl. nem étkezhet egy 
nem-rituális vendéglőben, amit eset
leg a hitközségi tag minden követ
kezmény nélkül, megtehet, mert fel
tétlenül fegyelmi vétséget követne 
el azzal, amiért felelősségre von
ható és büntethető ex offo.

Ez csak egy kis példa, de áll ez 
a tétel minden vonatkozásban a 
rabbi életének és működésének 
megnyilatkozására nézve. És úgy, 

mint az ügyvédi vagy orvosi kar 
sajat külön etikája kötelező minden 
tagjara és az azt megszegőt eljárás 
alá vonhatja és kebeléből kizár
hatja, ép úgy, sőt fokozottabb mér
tékben áll ez egy kizárólag erkölcsi 
vezérre, amilyennek a rabbinak, 
vagy általában minden felekezetnél 
a papnak lennie kell.

Ép azért indítványoztam már 
rég,hogy az Országos Rabbiegyesü
let alapítson fegyelmi tanácsot, 
mely a rabbik minden u. n. fe
gyelmi ügyében, mely működésük, 
hivatásos életük körében előfordul
hat, Ítéljen, mert sokkal helyesebb, 
ha a kari felfogás, mely saját te
kintélye és becsülete érdekében szi
gorú és kényes, érvényesül ily ese
tekben, mintsem a karon kívül álló,

Wieland:

„Istenek beszélgetései!”
— Aktuális kivonat —
Közli: jánosi Engel József udv. tanácsos

A német birodalom csúcspontján a 
hatalmas triumvirátus: Lessing, Schil
ler és .Goethe áll: csak árnyékában — 
mint a politikában a kis entente — egy 
kisebb triumvirátus: Kíopstock, a ..Mes
siás” dalnoka, Herder, a zsidó irodalom 
nagy bámulója és bírálója, valamint 
Wieland, a bölcsészeti költő áll. Míg 
az első három költő hatása szakadat
lanul észlelhető s még napjainkban sem 
szűnt meg, az utóbbiak műveinek jó
val kisebb része maradt reánk, a többi 
mint elavult, olvasóra már nem talál, 
kiadóra már nem akad. A mai generáció 
mentalitásához legközelebb még Wie
land áll.

Wieland Kristóf Márton (szül. 1733., 
meghalt lS03-ban). számos — 42 kötet
nyi — müvei közül az újabb időben csak 

Kétségtelen, hogy lElliisziilisóolel az embereknek a reménység I
Ezért ma már alig van valaki, kinek ne volna 
osztálysorsjegye. Az a havi 31/,, 7, 14, vagy 
28 pengő (vagyoni viszonyaikhoz képest), na
gyon célszerű és hasznos befektetés, igen okos 
dolog és a boldogulásnak egyik előfeltétele. 
A jelent megjavítani, a jövőt előkészíteni, 
a szerencsét KERESNI KELL 1 Tehát vegyen ME'G 
MA egy osztálysors jé gyet az új, október 17-én 

kezdődő osztálysorsjátékra.

u. ti. laikus közönség véleménye.
Én igen szigorú voltam és va

gyok e tekintetben, nemcsak má
sok, de magam iránt is és azt a vé
leményt képviselem, hogy a rabbi
életének minden vonatkozásban ki 
kell állnia a legszigorúbb bírálatot 
is, nem lehet ott alkunak hely 3, 
hogy hivatásos vagy magánéleté
ben követett-e el valamit!

Nagyon szomorú jelenségnek 
tartom tehát, ha előforduló esetben 
nem jár el a hivatásos és hivatalos 
fórum haladéktalanul, hogy tisz
tázza a fennforgó ügyet s Ítéletével 
elintézze, mielőtt az csúnya hullá
maival beszennyezi azt a kart is, 
mely ez nem érdemli meg és mely
nek erkölcsi károsodásával szenved 
maga a hitközség, a zsidó felekezet 
is.

Nem egyénekről, nem személyi 
érdekről van itt szó, hanem az 
egész felekezet, a magyár zsidóság 
becsületéről! Caveant consules !

6 kötet került a klasszikusok kiadásába, 
e kiválasztott költeményekből legna
gyobb aktualitással bírnak az: „Istenek 
beszélgetései” című elmélkedések, 12 
fejezetben. Ezek közt legérdekesebb az 
utolsó, tizenkettedik beszélgetés, amely 
a nagy francia forradalom idejében és 
hatása alatt keletkezett: mint egy jegy
zetből kitűnik: ez a beszélgetés azon 
a napon íródott, melyen XVI. Lajos 
királyt Párisban lefejezték, vagyis 1793. 
január 21-én. tehát 143 év előtt.

A myfilológiának három föszemélye: 
Jupiter, felesége: Juno és leánya, Mi
nerva szerepelnek az itt kivonatosan 
közöl’ XII. .beszélgetésben.

A nagy francia forradalomról folyik 
eszmecseréjük és csodálattal tapasztal
juk, hogy a módszerek, melyekkel a
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nemzeti szocialisták dolgoznak, ugyan
azok, mint amelyekkel a francia terror
isták dolgoztak. Emberek, viszonyok, 
eszközök formailag változnak, de az 
eredeti emberi tulajdonságok, iobban- 
mondva ösztönök, mindig ugyanazok 
maradnak: hangzatos jelszavak a szá
jukban és a hirdetett elvek ellenkezőjét 
erőszakos ököllel cselekedni, végrehaj
tani. A személyek, a külsőségek változ
tak, de a lényeg változatlan maradt: 
hatalomvágy és gyűlölködés.

Juno istennő panaszkodik, hogy férje 
Jupiter, oly nyugodtan és egykedvűen 
nézi a francia forradalom eseményét. 
Jupiter hivatkozik a „nil admirari” elvre 
és azzal védekezik, hogy Nagy Theodo- 
zius császár dekrétuma után, mely a 
pogányságot szigorúan megtiltotta, filo
zófus lett.

Erre Minerva a ,.sansculotte"-okról 
(szószerint fordítva ..nadrágnélküliek’', 
a francia konvent legnagyobb pártja) 
beszél, aki a szabadság és az egyenlő
ség fenséges eszméivel csúfosan vissza
élnek. a szép szavak egy ravasz csaló
bandának talizmánul szolgálnak, hogy 
büntetlenül támadhassanak a tekintély 
és rend ellen, melyek uralomvágyuk
nak és kapzsiságuknak határt szabni 
akarnak és a csőcseléket vak eszköze
ivé. szenvedélyeik és gonosz terveik 
kielégítésére használhassák fel.

Ezután Juno kérdezi: És -mi nyu
godtan néztük, hogy egy csapat bolond, 
szofista, kérkedő, képmutató és gonosz
tevő azon ürügy alatt, hogy ilyféle 
képzelődéseket megvalósítsanak, a vi
lág legszebb 'birodalmát felfordítsa, la
kosságának legnemesebb és legjobb ré
szét a csőcselék dühének, vérszomjá- 
nak kiszolgáltassa és sok ezer embert 
megfosszon vagyonától és hazájától, 
kényszeríti, hogy nyomorban kóborol
jon a világban, az ártatlan királlyal em
bertelenül bánik el. Es néni elégednek 
meg avval, hogy saját hazájukat fel
borították, feldúlták, elpusztították, pol
gárik vérével öntözték, a legnagyobb 
bűnökkel megbecstelenítették és a vég
telen anarchia minden iszonyának kiszol
gáltatták. most még minden lehetőt és 
■ehetetlent megkísérelnek, hogy a közel
ben levő többi népet belerántsák saját 
pusztulásukba és az általános felforga
tást az egész íöld színére kiterjesszék. 
Egy maroknyi bolond és szörnyeteg!

Jupiter: Mennyire felgerjedsz, Ki
rálynőm. Úgy szitkozódó!, mintha nem 
volna igazad.

Juno: Ha volnának szavak, melyek 
dühömet ily gyűlöletes szörnyetegek 
miatt még erősebben juttathatnák ki
fejezésre, bizonyára nem haboznék ve
lük élni. Ismét cm tehát: őrülteknek és 
gonosztevőknek kis csapata szemünk 
előtt minden gazságot elkövet és egy 

cudar mesterkedések által megvakított 
és megcsalt nép nevét saját önző cél
jainak elérésére használja fel, gyaláza
tos játékot űz avval, aki az emberiség
nek legbecsesebb, a jogot, a szabadsá
got és egyenlőséget — hálókká és tő
rökké változtatják, a nép erényét fegy
verül használják saját maga eilen és a 
nép hazaszeretetét és bátorságát, dicsö- 
ségvágyát és ‘halálwiegvetését oly utakra 
vezetik, ahol biztos megsemmisülés vár 
reája. És a hallatlan elvetemültségnél 
mi. kiknek kötelességünk a világot kor
mányozni, mint hidegvérű nézők szere
peljünk? Ne egyesítsük erőinket, hogy 
az istenek és emberek e nyilvánosan 
tudott ellenségeit megbüntessük és ki
irthassuk?

Jupiter (nagyon nyugodtan): Ki aka
dályoz téged ebben, ha birod?

Juno: Türelmemet veszítem, ha tő
led ilyeneket hallok, mintha semmi kö
zöd sem volna hozzá.

Jupiter (igen hosszú, majdnem mindig 
csípős és gúnyos válasza egész terje
delmében nem közölhető, csak a leg
markánsabb mondatokat ragadjuk ki): 
Tehetek róla, hogy a föld lakói minden 
évtizedben fennhé.iázásban és bolond
ságban növekednek? Ép oly könnyen 
lehetne egy szerecsent fehérre mosni, 
mint egy emberbe beoltani a kultúra 
előnyeit anélkül, hogy minden ügyes
séggel egy hibát, minden igazsággal 
egy tévedést, minden erénnyel egy 
bűnt vele együtt belé ne oltanék. Szó 
sincs róla, hogy az ész uralmának ha
tárait mindig tovább terjessze és örö
kös ellenségeit: a tudatlanságot, a gon
dolkozni restséget, az önkényességet és 
önzést végre valahára teljesen kiszo
rítaná. Nem láttuk mi mindig, hogy a 
legmagasabb elfinomulás és a legna
gyobb erkölcsi elveteniedettség idő
pontja mindenkor egy és ugyanaz volt? 
A legnagyobb felvilágosodás korszaká
ban folyton legerősebben virágzott min
dennemű spekulatív őrültség és gya
korlati ábrándozás. Az emberek tudat
lanok arra, hogy bármiben megtartsák 
a középutat, egyszer erre, másszor 
arra lépik túl a helyes vonalat. De mi
után minden ügynél csak egyetlenegy 
mód létezik a helyes eljárásra, viszont 
számtalan mód a hibákra: ki fog fel
indulni azon, ha ily gyámoltalan te
remtmények nem állják meg a próbát?

Juno (erre hosszabban válaszol: a 
forradalom vezéreiről következőkép 
nyilatkozik): Hogy terveiket megvaló
síthassák. minden alkotmányt iel kell 
borítani és mindent, amennyire csak le
het, a törvénytelenség és vadság kez
detleges állapotába visszahelyezni. 
Mindegy: bárminő eszközökkel. A leg
gyalázatosabb. legigazságtalanabb és 
legkegyetlenebb tettek sem riasztották 
vissza ezeket az embereket. Minthogy 

ők maguk a törvényhozók, csakis raj
tuk múlik, hogy az összes törvényeket, 
melyek szándékaik ellenére léteznek, 
megsemmisítsék és mindazt, ami a szán
dékukat előmozdítja, törvénnyé emeljék. 
Ha teljesen megsemmisülnek is ezáltal 
az erkölcsi értékek és eszmék — annál 
jobb céljaik szempontjából! Annál köny- 
nyebben esik nekik az idomtalan tömeg 
számára az ő saját belátásuk szerinti 
új fogalmakat és elveket csavarni, me
lyeket — tekintet nélkül belső tartal
mukra — igazságnak vagy bűnnek bé
lyegeznek s idő és alkalom adtán mó
dosítva alkalmaznak. Innen a kétféle 
mérték, mellyel minden alkalommal lát
juk őket mérni és fontolgatni. Innen tet
teik és határozataik szemérmetlen el
lentmondása a nyilvánosan előadott el
vekkel szemben. Innen a szemfény
vesztő fogások, melyekkel még mindig 
kénytelenek a népet megcsalni, elvakí
tani és mámorban tartani, hogy a valódi 
állapotot és igazi szándékaikat elrejt
hessék és ébredését megakadályozzák, 
mert ez az ébredés rájuk nézve bor
zasztó lehetne. Innen a förtelmes szük
ség. hogy a csőcseléknek folytonosan 
hízelegjenek, hogy a nép söpredékének 
mindent megengedjenek vagy legalábbis 
mindent elnézzenek, mert sohase tudják: 
mikor lesz szükségük arra, hogy azok
nak tőreit és nyársait saját védel
mükre vegyék igénybe, amint az már 
többször előfordult. A forradalmat, mely 
mindezt meghozta, mely egy nagy biro
dalmat borzasztó zűrzavarba ejtett, sor
sát ily emberek kezébe játszotta, a múlt 
nyomorúságát végtelenül fokozta, az 
emberek jobb időre váró reményeit leg
alább egy egész emberöltőre elrabolta, 
elvágta útját annak, hogy a teljes pusz
tulásból meneküljenek, vagy más, mint 
a kétségbeesés adta eszközökkel ment
hessék meg magukat, — ilyen forradal
mat. te. Jupiter — oltalmadba vehetsz?

Jupiter: Igazságtalan vagy. Én nem 
oltalmazom, csak nézem stb.

A beszélgetést Jupiter fejezi be a 
következő kérdésével: Mit követelhe
tünk mi a halandóktól, ha az istenek 
maguk sem okosabbak?

Feltűnő az a hasonlatosság, mely a 
143 év előtt ecsetelt állapotok, az ak
kori gondolatmenet és a mai viszonyok 
és eszmék között mutatkozik.

íNem ugyanazon — a Juno által fel
sorolt tulajdonságú — férfiak foszta
nak-e meg ma is ezer meg ezer csalá
dot vagyonától és hazájától és szédí
tik a népet saját céljaik elérésére? Nem 
alkalmaznak vájjon kétféle mértéket? 
Nem szükséges az analógiákat foly
tatni. az események minden figyelője 
arra a meggyőződésre jut, hogy ha az 
egyének mások is, de az alapvető gon
dolatok, az erőszak alkalmazása ma
napság ép olyan, mint akkor volt.
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Steiner Mór chevra-előljáró:
„Nem járulok kezcsókra

— Hogy érzi magát Elöljáró TJr 
a Hitközségi Párt sip-utcai kortes
gyűlése után?

Én?!... Köszönöm, jól. És annak 
is örülök, hogy elöljáró-kollegáim 
is kitünően érzik magukat. Nem is 
csoda, hiszen mintegy 130 hitköz
ségi és chevra-alkalmazott és vagy 
30 filoszemita nemzsidó vigyázott 
a gyűlés sikerére.

— Azon a gyűlésen egy levél
áriát is hallottunk. Annak a levél
nek állítólag Elöljáró Ur volt a 
szerzője: megígérte benne, hogy 
amíg elöljáró lesz, nem dolgozik 
kollegái ellen.

— Múlt év novemberében dr. 
Blauner Mórral, Breuer Gusztáv
val, Dinner Emillel, Hoffmann Mi
hállyal és még több barátommal 
egyik körúti kávéházban beszélget
tünk a közeledő chevra-választá- 
sokkal kapcsolatos teendőkről. 
Amint e beszélgetésnek híre ter
jedt. ellenfeleim bizalmi értekezle
tet toboroztak össze a chevrában és 
műharaggal támadtak reám. A kö
vetkező elöljárósági ülésen kolle
gáim puhitgatni kezdtek és végül 
is a béke kedvéért megígértem, 
hogy mindaddig, míg a választási 
mozgalom megkezdődik, nem indí
tok akciót a jelenlegi rezsim ellen. 
Kívánságukra Ígéretemet Írásba is 
foglaltam.

— Nincs ebben 
szüksége lehetett a 
az írásra? És ha 
hogy került az írás
Hitközségi Párt gyűlésére? 

tévedés?... Mi 
chevrának erre 
mégis kellett: 
a chevrától a

— Valószínűleg lojalitásból, hogy 
az utolsó pillanatban ellenkező be
látásra bírjanak és megkíméljenek 
a választás izgalmaitól.

— Az utolsó pillanatban?... Hi
szen a gyűlésen egyik elöljáró
társa azzal vádolta, hogy ön már 
5 évvel ezelőtt hangoztatta, hogy a 
legközelebbi rezsim elnöksége önt 
illeti.

— Ugyan kérem... Öt évvel ezelőtt 
még Arányi Ignácz volt az elnök
helyettes, jánosi Engel Gyula és 
Porgesz József az alelnökök, hogy 
ragadtathattam volna magam ilyen 
megjegyzésre, fit évvel ezelőtt még 
elöljáró sem voltam...

— Azt is nehezményezik, hogy természetesen nem vonatkozik ez a

ön hónapok óta agitál kollegái el
len és még mindig benn van az 
elöljáróságban....

— Hogy miért nem mondtam le 
elöljárói tisztemről?... Hát elöljáró 
vagyok én?... Hiszen hónapok óta 
meg sem hívnak az elöljáróság 
üléseire...Hát a kollegáim lemond
tak 6 hónappal ezelőtt, mielőtt a 
hitközség elnökénél tiltakoztak kép
viselőtestületi taggá való választá
som ellen?! Akkor még nem kezd
tem külön választási akciót, tehát 
okuk sem volt az inkollegiálitásra!. 
Persze én elfelejtettem tőlük írást 
kérni....

— No és mi lesz most? A kortes
gyűlésen- azt mondotta a Führer, 
hogy önnek felbomlott a pártja, — 
ha jól emlékszünk, valahogy így 
fejezte ki magát ragyogó 
ral:
Pesten, ahány híve van 
Mórnak!”

— Hát mondta! Nem tilthatom 
meg neki. A kortescél szentesíti a 
korteseszközöket és neki, 
szik, nincsenek erészben 
sai. Annyit mondhatok, 
aláírással indultam a 
harcba, a sip-utcai gyűlés óta senki 
sem hagyott cserben, sőt gyarapo
dott a táborom. Hiszen tudja, szer
kesztő úr: sokáig él, akinek holta 
hírét költik...

humor-
,Annyi szegény zsidó legyen

Steiner

úgy lát- 
skrupulu- 
hogy 2000 
választási
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Vigasztalan
pesti Jomkipur volt...
A Síp-utca leszoktatta a pesti zsidókat a templomba- 
járásról. — Hol maradt az ifjúság az imaházakból? 
— Ijesztően teijed a hitetlenség és vallástalanság. — 
Zöld tábornok lemondott a józsefvárosi templomi őr; ct 
elnökségéről

Jomkippur a vezeklés, a magá- 
baszállás, a lelkek megenyhülésének 
napja. A bűn terhétől felszabadult 
lélek új reménnyel néz a holnap 
elé.

Az idei jomkippurkor
Élet” munkatársai sorra 
főváros zsidó templomait 
döbbentő tapasztalatokról 
tak be. Az orthodox

a „Zsidó 
járták a 
és meg- 
szárnol-

zsidóságra

— Most is csak azt mondjuk, 
amit a harc kezdetén hangoztat
tunk: nem szabad pártot bontani a 
chevra ellen. A személyi szempon
tok itt nem dominálhatnak. Távol 
kell tartani a chevrától alantjáró 
hatalmi törekvéseket, amelyek csak 
zavarhatják szent emberbaráté 
munkájában. Nem gondolja, hogy 
Ön kergette be a ehevrát a Sip-ut- 
ca karmai közé, amely már évek 
óta áhította ezt az alkalmas pilla
natot?! ...

— Én nem magamért, hanem a 
chevra megmentéséért bontottam 
zászlót. Mindent elkövettem a bé
kés j kibontakozás érdekében. Én 
nem akarok elnök lenni: nem hiú
ság vezet, hanem az elv. Harminc
két éve dolgozom a felekezeti élet 
különböző területein a zsidóságért 
és mindig önzetlenül. Hiszem, hogy 
a chevraválasztás elégtételt fog 
Szolgáltatni ezért a több mint há
rom évtizedes önzetlen zsidó mun
káért.

— Tehát nincs kilátás a békés 
megegyezésre?

— Állom a választási harcot és 
nem járulok kézesókra semmiféle 
cím és pozíció kedvéért...

megállapításunk: őket teljesen
érintetlenül hagyta a hitetlenség és 
közömbösség szörnyű járványa. 
Fehér halotti ruhákban görnyedtek 
imakönyveik fölött és tiszta, fehér 
áhitat szárnyán repült fohászuk a 
Mennyei trónusa elé. Sajnos, a ne
ológja templomaiban — főkép a 
pesti részen — mintha megcsappant 
volna a templomlátogatók áhítata. 
Azokban az imaházakbau. ahol a 
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perifériák konzervatívabb nevelésű 
zsidósága gyülekezik, még csak 
megfogott bennünket néhány szív
ből lakad sóhaj, de általában 
meglehetősen fagyos, rideg volt a 
neológ templomok hangulata. Az 
első sorok zsúfolva, a középen 
mindinkább ritkuló fejek, hátul va
lósággal ürességtől tátongó padok. 
Halotti ruhát, faliszt meg éppen 
csak a frigyszekrény közelében, az 
úgynevezett szerep vivőkön látunk, 
no meg a hátsó szögletekben, a 
templomok öreg szegényein.

És künn az utcán ünneplőbe öl
tözött tömött sétáló rajok, asszo
nyok és férfiak, főkép leányok és 
ifjak, akik a napsütésben élvezik 
a hivatali szabadidőt, még a délu
táni szemetelő eső sem tudta őket 
az utcáról elriasztani. Aztán, hogy 
zuhogni kezdett az eső, bemenekül
tek a kávéházakba: nincs az a va
sárnap. amikor a kávéházak ilyen 
jó üzleteket csináltak volna zsidó 
vendégeikkel. Nagyon sok zsidó 
kereskedő tartotta nyitva üzletét, 
legalább kétszerannyi, mint múlt 
jomkippurkor. Hallottunk olyan 
esetekről is, hogy zsidó áruháztu- 
lajdonosok elbocsátás terhe mellett 
kényszerítették zsidó alkalmazot
taikat a jomkippuri munkára.

Különösen az ifjúság emanci
pálta magát a vallásos áhitat alól. 
A templomokban ötven éven felü
liek alkották az imádkozok 99 szá
zalékát. Az öregek, akiknek zsebe 
nem győzte a Sip-utea magas temp- 
lomjegy-árait, még csak panasz
kodtak, zúgtak, hogy üres a temp 
lom és mégsem engedik be őket. 
Ezúttal még fokozottabb mértékben 
érvényesítette a kancellária a múlt 
évben kiadott tilalmat, hogy a maz- 
kir-imára is csak templomjegyek 
jogosítanak. Pénteken délután ju
tott esziikbe a nagyfejüeknek, hogy 
instnuálják a templombÍ7ft.osokat: 
küldjék a követelődzőket a mázklr- 
ra a Vigadóba, meg az Akácfa-ut
cai pótimaházba. De ki tudott er
ről is?!... A fiatalság nem dö
römbölt a templomok kapuin. — 
őket már leszoktatta a Sip-utea a 
templomjárásról...

Az idei pesti jomkippur ször
nyen vigasztalan képet nyújtott: 
ideáig juttatta a Stern-rezsim a 
pesti zsidóságot! A hitközség üzleti 
vállalkozás lett. Léderer Sándor a 
nagy összeomlás után új templo
mokkal, új iskolákkal, új zsidó in
tézményekkel intenzív hitoktatás
sal. a zsidó vallásos érzés és öntu
dat erősítésével térítette magához 
a szenvedésekben daléit fővárosi 
zsidóságot. A mai rezsim!! Leszok

tatta a „híveket” a templomjárás
ról, kiszolgáltatta az ifjúságot a 
hitetlenség, a közömbösség bacillu- 
sainak, nem is szólva arról, hogy 
lelketlenül,! valósággal ölhetett ke
zekkel nézte: mint szalad ki az exis- 
tencia, a jövő, sőt a mindennapi 
megélhetés talaja a zsidó ifjúság 
lábai alól...

Ebben a nagy lelki erkölcsi és 
anyagi összeomlásban szinte elmo
sódnak az utolsó napok apróbb 
epizódjai: hogy felemelték a ba- 
romfi-vágatás díját pont Jomkip- 
purra. hogy azoknak, akikben ma
radt még valami a régi tradíciók
ból, lehetőleg elvegyék kedvét a 
kappóró szokásaitól; — hogy a

Elmélkedés egy ígéretről
Irta : Hámos Gyula nv. százados

A Pesi Izr. Hitközség 1932-ben 
megjelent felhívásában a nagyün
nepekre hivatkozik s mi négy év
vel később a nagyünnepek áh itatós 
hangulata után ebből a felhívás
ból idézünk azok részére, kiknek 
gyenge a memóriájuk és azok ré
szére is, kiknek még élénk emléke
zetében él a felhívás tartalma.

Mit és hogyan teljesített azokból 
az Ígéretekből, melyek teljesítésé
ért nem csekély pénzt igényelt a 
Síp-utca... Már évek óta figyelem
mel kisérjük a hitközség ténykedé
seit s nagyon lesújtok a tapaszta
lataink. A valóság az, hogy a Hő
sök Emléktemplomában, melyet ál
lítólag a világháborúban elesett 
hősi halottak örök emlékezetére 
emeltek milliós költséggel: a hét
köznapi reggeli és esti istentiszte
letek a második garnitúrába, sőt e 
garnitúrán kívüli kántorokkal tar
tatnak. akik az imákat szokás sze
rint elhadarják .Hol itt a kegye- 
Tetes szertartás? ..Mécsest is gyúj
tanánk”, — Ígéri a felhívás, de 
csak Ígéri; az alapítványos hősi ha
lott nem tudja reklamálni a mé
csest, de hiába is reklamálná a 
pesti hitközségtől, elég szép, hogy 
ígérte, lám a táblácskát is Ígérte s 
férfiasán be kell vallanunk, hogy 
ezt az ígéretét meg is tartot
ta. De hogyan? Mindenesetre ki
egyezkedett 5ü százalékra. ami 
rossz gazdasági viszonyok között 
igen szép eredmény.

De térjünk vissza a táblácskák
hoz! A hitközség elöljárósága a 
kegyeletes aktust a halálozás év
fordulójára Ígéri. A hősi halott ne
vét és rangját tartalmazó táblá -s- 

kancellária a Mikéfe templomának 
jomkippuri bevételeit kisajátította, 
a Leányárvaház állandó templomát 
pótinláházként- jelentette be, hogy 
ennek révén 84 pengő tűzrendészen 
díjjal rövidítsék meg az árvákat: 
— hogy a józsefvárosi templomkör
zet békéjét sikerüli teljesen feldúl
nia a nyakára küldött abszolút 
avatatlan, hozzánemértő és alkal
matlan kortesekkel, akiknek gara
bonciáskodását végül a derék, köz
tisztelt sióagárdi Zöld Márton tá
bornok is megelégelte és jomkip- 
purra leköszönt a körzeti elnökség
ről...

Vigasztalan pesti Jomkippur 
volt...

kát egész egyszerűen ott felejtet
ték. úgy hogy évek óta minden nap 
ugyanazok a nevek — számuk ez- 
időszerint már hétre szaporodott — 
olvashatók. Ez azt bizonyítja, hogy 
csak heten tettek alapítványt hősi 
halottaik emlékezetére, mert kü
lönben az elmúlt négy év alatt az 
ott levő 32 névtáblácska helye mind 
benépesedett volna. De ha csak fe
lületességből látjuk nap-nap után 
a 7 táblácskát, ez azt is bizonyítja, 
hogy az elöljáróságnak fogalma 
sincs a hősi halott-kultuszról, me
lyért pénzt fogadott el. Ha az elöl
járóság pénzért vállalta a kegyele
tes aktust, úgy azt kötelo^ége tel
jesíteni. Tudunk olyanokat, kik 
.->z'3génységiikr.‘ hivatkozva kérték 
az alapítvány összegének — 100
pengőtől 500 pengőig — elengedését, 
de az elöljáróság még válaszra sem 
méltatta a kérvényzőket. ügy lát
szik: soknak tartotta a 10 fillér 
portót, mely nem futotta a központi 
igazgatás kiadásaiból az elnöki 
ügyosztályra eső 73.024 pengőből.

Végre is fel kell hívnunk a hit
község vezetőségének figyelmét 
arra, hogy itt a riláfjháború hősi 
halottjairól rím sró, kik életüket 
áldozták azért, hogy a hátramara
dottak békéjét biztosítjsák. Steril 
Samu elnök úr múlt újévi vezér
cikke szerint rokkantjai és hősi 
halottal a gazdasági rázkódtatá- 
soknak is vanna. S ha a hitközség 
vezetői, mint áldozatkész fronthar
cosok. küzdeni akarnak „a munka 
löveszárkaiban”, az talán mégsem 
ugyanaz a küzdés és hősi elesettség 
mint amit hősi halottaink produ
káltak a különböző harctereken!
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Változó idők
liárány fellegek úszkálnak a lén

kén, derű és ború játszi kedvvel 
váltakoznak, bujósdit játszva a 
nappal, min a nyomott levegő kö
zeli zivatar előjelét nem hozza, 
Majd nehéz fellegek tornyosulnak, 
míg egy csattanással megkezdődik 
az égi háború.

Tör, zúz, rombol a fergeteg, nem 
nézve, hogy amit útjában elsöpör, 
vem nemes növény-e és amit he
lyébe alkotni vél, jobb-e az előbbi
nél? Kitombolja magát és elhalkul 
a zenebona, míg a távoli fény jelzi, 
hogy ismét béke honol a földtekén, 
amit a már nem perzselő, de enyhe 
melegséget árasztó napsugarak >s 
igazolna!;.

Öreg házaspár ül csendes ma
gányban. kéz a kézben. Az időjárás 
szeszélyét szemlélve és az unokák 
csatározásán szórakozva, mosollyal 
szemükben egyszerre szól a szív és 
ajak:

- Olyanok voltunk mi is és ilye
nek vagyunk. FRIED IGNACZ

Kötőtű a múzeumban...
Stern Samuné, a hitközség elnö

kének felesége, harminckét darab 
csipketcrítőt készített négy eszten
dő végtelen szorgalmú munkájával 
és ezeket a Dohány-utcai templom 
feldíszítésére, Isten dicsőségére 
adományozta- a saját vallásos ér
zésének kiélésében. Gyönyörű gon
dolat gyönyörű megvalósítása, 
mely mélyen meghatott mindenkit, 
akiben van érzés egy gyengéd 
asszonyt lélek mély érzéseinek 
ilyen megnyilvánulása iránt.

Ám a Sip-utcában gondoskodtak 
arról, hogy a meghatottság percei 
ne nyúljanak túlhosszuakra. Alig 
hunytak ki a Dohány-utcai temp 
lomban annak az ünnepi istentisz
teletnek lámpái, melynek folyamán 
a kegyes ajándékot felavatták, 
máris megjelentek a hivatalos fe
lekezeti sajtóban hírek arról, hogy 
a kötőtű, melyei Stern Samuné 
munkájánál használt, a Zsidó 
Múzeumba kerül. Erre a hírre az
után — a Síp-utca és környékének 
kivételével - unisono szisszent fel 
az egész zsidó közvélemény és eb
ben a felszisszenésben egyszeriben 
elült az ünnepi hangulat. .Mindenki, 
akiben csak szemernyi Ízlés van, 
szomorúan állapitól la meg, hogy n 
szervilizmus és bizautinizmus mí- 
tgen ünneprontó módon sajátítja 
ki saját céljaira még a legszebb 
gondolatot is.

És ezzel kapcsolatban önkényte

lenül is felvetette azt a kérdést: 
vájjon eszébe, jutott-e valakinek, 
hogy például múzeumba helyezze 
azt a ceruzát, mellyel a kormányzó 
felesége megfogalmazta azt a neve

Ahogy én szerettem volna...
— Beszélgetés —

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

— Gömár chászimó, kedves ta
nár úr.

— Gám lömá, direktor úr. Kí
vánom, hogy mindaz a jó, amiért 
imádkozott, meg is valósuljon. 
Remélem, jól és könnyen böjtölt.

— Köszönöm szépen, igen. 
Maga is?

— Óh, igen. És milyen nagy
szerűen lehet ilyenkor elmélkedni!

— Az igaz. Pláne, most anyag 
is van rá bőven. A zsidóság mai 
helyzete... A külföldön is, itthon 
is ... If júságunk nagy problé
mája ... Bizony, ezer teimivaló 
volna ...

— Van is! És van is rá pro
gramra! Nem olvasta? Végre egy 
cselekvés is, egy átgondolt és ak
tuális akció-programm! Igazán 
nem olvasta?

— Hol? Hol olvashattam vol
na?

— Hát csak természetes, hogy 
ilyen súlyos, sőt válságos hely
zetben, amilyenben ma a magyar 
zsidóság van. az új év elején a 
felekezeti közélet legfőbb „veze
tője” és „irányítója” a nyilvános
ság elé tárja, hogy mit szándé
kozik tenni a helyzet javítása ér
dekében. Az ezévi akciók két cél

A PESTI CHEVRA KADISA
VALASZrASI-BlZOT’SAGÁT L

Budapest, VII. Erzsébet-lörút 16. I. em. 6. sz 
H vata os óra 8-2-ig.

HIRDETMÉNY
Ezennel közhir-é tesszük, hoöy a Pesti Chevra 

Kadisa alapszabályai 45. § a rendelkezéséhez ké
pest a folyó évben

KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁSOK
tartatlak. Ennek folytán az alap szabályok 77*  §- 
ának rende kezese alapján van szerencsénk tu
domására hozni, hogy a Chevra Kadisa válasz
tóképes tagjainak betűrendes névjegyzéke a 
Chevra Kadisa titkári hivatalában (V1L. E zse
bet kőrút 26. 1 em 1 betekinthető A névjegy- 
zékre vonatkozó es^tlpges felszólamlások a vá. 
'asztási bizottság előtt f évi október hó 
ti ig baxárófag eszközlendök. A vá
lasztások határideje külön fog közzététetni

Kelt Rudaposten. a Pesti Chevra Kadisa Vá
lasztási Bizottságának 1936 szeptember 27 án tar
tott üléséből.

A választási bizottság. 

zetes felszólítását a magyar társa
dalomhoz, mely most már évről- 
évre juttatja meleg ruhához, egy 
falat kenyérhez a nélkülözők ez
reit!!...

felé törnek: egyrészt az ifjúságon 
akarnak segíteni, másrészt a zsi
dóság általános helyzetét akarják 
enyhíteni.

— Ez érdekes és én ezt nem 
olvastam, pedig minden zsidó la
pot járatok! Hát mondja el, ked
ves tanár úr, mi van az Elnök 
Úr programúi jában? Mit akar az 
ifjúság érdekében csinálni?

— Nem tudom, eszembe jut-e 
minden, de a főbb dolgok bizo
nyára. Mindenekelőtt komoly ak
cióra készül a numerus clausus 
kérdésében. Úgy halljuk, hogy 
nagyszabású ankétot akar- az Or
szágos Iroda égisze alatt össze
hívni. Meghívja rá az ország 
többi felekezeteinek, illetve egy
házainak országos tekintélyű ve
zéregyéniségeit. a kulturális és 
gazdasági élet más felekezetű ki
válóságait, hogy mondják el 
őszintén és nyíltan, az ország ér
dekében valónak tartják-e a nu
merus clausus törvényének fenn
tartását és a zsidóság háttérbe 
szorítására való felhasználását. 
És ha az ankét résztvevőinek túl
nyomó többsége — ami nem lehet 
kétséges — a numerus clausus el
len fog nyilatkozni, akkor az an
két t< lszólalásait kiayomatja és 
az ország zsidóságának egyeteme 
n< vében kérvénnyel együtt a tör
vényhozás két háza elé terjeszti, 
kérve, hogy a törvényhozás tö
rölje el ezt a törvényt, amely 
úgyis ellentétben áll a magyar 
nemzeti alkotmányban biztosított 
két sarkalatos polgári szabad
ság-elvvel, a tanulás szabadságá
val és a törvény előtti egyenlő
ség elvével, amely nem tűri, hogy 
egyes polgáiok szabadságjogai 
másokéival szemben megcsorbít- 
iassanak.

— Nagyszerű, nagyszerű...
De ez csak elvi jelentőségű. 

Még ennél is fontosabb, hogy ko
moly tervek vannak a megváló-
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Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény-fUggöny

F
tóraköppeny
művészies kivitelben készülnek.
Steiner Árminné

Budapest, Király-utca 8.
Iliánatra anjagmlntik ét árajánlatok díjtalanul

sulás stádiumában az ifjúság ki
képzésére. Pl. Új ipariskolákat 
létesítenek a megszűntetett isko
lák épületeiben, meg a már évek 
óta üresen álló Munkáesy-utcai 
épületben. Azt mondják, hogy 
hozzáértők felvilágosításai szerint 
ez olcsón megvalósítható. Ilyen 
új ipariskolák volnának pl. a gra
fikai, a papírfeldolgozó, a textil
iskolák, amelyek mellett a gya
korlati kiképzésre a felekezetűnk
höz tartozó egyes iparvállalattu- 
laidonosok nyújtanak teherrel 
alig járó segítséget,

— Hát ha ez mind megvalósít
ható, miért kell ezzel várni? És ha 
kerül is valamibe?!

— Azután alkalmi kiképző kur
zusokat akar a hitközség létesí
teni egyes közös kiképzésre cso
portba verödöttek számára. Pl. 
20 ifjút most fognak kiképezni 
rádió-karbantartásra. Biztosan 
meg fognak belőle élni. Hat hó
napig tart és alig kerül a hit
községnek valamibe. És több ilyen 
alkalmi kiképző kurzus is tervbe 
van véve. Na és a többi nagy ak
ció?

— Micsoda, mondja kérem, mi
csoda?

— Pl. Ügy hallom, hogy egyik 
terv, elszegényedett zsidó kisipa
rosok részére nagy és olcsó mű
helyházak létesítése, olcsó ipargáz 
és iparáram használatánál?‘Tehe
tőségével, esetleg szövetkezeti 
alapon, közös konyhával, kis gyer
mekeik részére napközi otthonnal, 
fürdővel, stb. Azután...

— Azután?
— Hát aztán a mezőgazdaságra 

is gondolnak. Foglalkoznak pl. 
telepítési kísérletek tervével.

— Ehhez rengeteg pénz kell!
— Hát kell! De meggyőződtünk 

már arról, hogy bizonyos esetek
ben bizonyos varázsigékre csak
úgy röpültek ki a bankók a zse
bekből. Igaz, hogy akkor válasz
tásokról volt szó. De ha a vezér 
most azt ambicionálja, hogy te
remt egy magyar-zsidó alapot 
arra hogy földet vásároljon zsidó 
ifjak telepítési céljára, akkor bi
zonyára ez is sikerül. A földet a 
telepesek szövetkezeti alapon mii 
■'élnék. Ilyen célokra lehetne bé

relni is területeket. Csak akarni 
kell!

- De megjött az étvágya, di
rektor úr! Megnyugtathatom, a 
nagy újévi programúinak vannak 
kulturális irányú elgondolásai is. 
A nagy programmcikk sajnálat
tal állapítja meg, hogy a tudo
mány zsidó művelői háttérbe szo
rultak, mert a tudományos folyó
iratokban nem juthatnak zsidó
voltuk miatt szóhoz, munkáikat 
nem publikálhatják — csak kivé
telek vannak! — és fiatal tudó
saink, akik külföldi tanulmány
ainkra és továbbképzésre vágya
koznak. zsidóvoltuk miatt ehhez 
sem juthatnak. Ügy hallom, hogy 
az elnöki rendelkezési alapot ilyen 
célra fogják a jövőben fordítani 
és ezenkívül, a szükséghez képest, 
erre a célra rendkívüli hitelek 
igénybevételét is tervezik.

— És mit ígér a programm az 
antiszemitizmus leküzdésére?

— Bátor és önérzetes kiállást. 
Mindenekelőtt keresni fogja a 
keresztény egyházak szolidaritá
sát. az antiszemitizmus ellen. Az 
egyházak nem jelenthetik ki hi
vatalosan désinteressement-jukat 
az antiszemitizmus kérdésében, 
különös, ha hivatalos állásfogla
lásra felkérik őket. A programúi
nak az az elgondolása, hogy a 
kereszténység nevében azok nyi
latkozzanak, akik erre a leghiva- 
tottahbak és ők mondják meg. le- 
lict-e a kereszténység nevében 
zsidó egzisztenciákat elpusztítani 
és a kereszténység érdeke kíván
ja-e. hogy zsidók polgárjogaik
ban ’i.egrövidíttessenek. És még 
itt sem áll meg a programm. Mó
dot akar keresni és találni arra, 

hogy az ország legfőbb kormány
zati faktorainak alkalmuk le
gyen ország-világ előtt kinyilat
koztatni, hogy a zsidók emanci
pációját és recepcióját biztosító 
törvén veket ina is a magyar eor- 
pus juris integráns részeinek te
kintik. azok érvényességét senki 
kétségbe nem vonhatja, a jog- 
egy-r.'őségét a magyar alkotmány

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

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Lőwy-nél Budán

II.. Fö-u 79. Tel ■ 1-515-81. 
Fióküzlet és le'ep III. Bécsi-út. 
A Iroleybu z indulási állomá
sától 2 percnyire.

egyik legfőbb sarkpontjának tud
ják. annak fenntartásnélküli al
kalmazását államérdeknek isme
rik el és ezért nem engedhetik, 
hogy e törvényt bárki is kijátsz
hassa.

— Hát tanár úr, ez remek, ez 
fölséges! Az Istenért, hát mondja 
már, hol jelent meg ez a pro
gramm? Én nem olvastam!

— Ne haragudjék rám, kedves 
direktor úr, — én sem! Én sem 
olvastam! Én is csak szerettem 
volna olvasni! Ezt vagy ilyen
félét. És én nem tehetek róla, 
hogy ilyenkor illik a hívek kí
váncsiságát egy kissé legalább ki
elégíteni Ó, igen, írt ő ünnepi 
t.'kket.

— H4a, azt olvastam. De abban 
egy szó sem volt mindazokból, 
amiket Ön itt elmondott.

— Bizony nem. Ellenben benne 
volt, hogy már a zsidó vállalat
tulajdonosok és vezetők sem al
kalmaznak zsidókat. Viszont egy 
szó sem arról, hogy mit akar és 
lehet ez ellen tenni és hogy' mi
képpen akarja legalább a zsidó 
közéleti vezetőknél — önmagát 
sem véve ki — kieszközölni, hogy 
ne zárkózzanak el „zsidóvallásuak 
alkalmazásától”. Azután van még 
valami a cikkben. Nagyon ala
posan megmagyarázza nekünk, 
hogy mi zsidók, milyen jó ma
gyarok vagyunk, milyen érdeme
ket szereztünk a magyar gazda
sági élet, a magyar kultúra, a 
magyar tudomány terén, meny
nyire tiltakozik minden idegszá
lunk minden ellen, aminek csak 
a legcsekélyebb köze is lehet a 
bolsevizmushoz, stb. stb. Csak 
egyet nem értek: Miért kell er
ről minket kioktatni? Mi már 
tudjuk ezt. De itt az a kérdés: 
tudja-e a Bodri is? ...

És miért hallgatja el, hogy 
a cikkben még valami van: fel
hívás a felekezeti összetartásra 
és egységre.

Nem hallgattam volna el én 
sem. mert szeretem a vicceket. A 
legjobb vice pedig az, hogy va
laki a békesség és kiengesztelö- 
dés ünnepén összetartást hirdet, 
híveivel pedig Imrei költségeket 
snóderoztat a budai hitközség le
törésére . . SPECTATOR
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HÍREK

Október 1, csütörtök — Tisri 15 (Szuk- 
kósz 1. napja), — okt. 2, péntek — Tisri 
16(Szukkosz 2. napja, szombat bejöv. 5.23),
— okt. 3, szombat — Tisri 17 (Sabbosz 
chol hamoed Szukkósz, Kohélet, szombat 
kimen.; 6 08), — okt. 4, vasárnap — Tisri 
18 (chol hamoed 2. napja), — okt. 5, hétfő — 
Tisri 19 (chol hamoed 3. napja), — okt. 6, 
okt.6, kedd—Tisri20(chol hamoed 4 napja), 
—okt. 7, szerda—Tisri 21(Hosánórabbó, töku
fó), — okt. 8, esüt. Tisri 22 (Sömini áceresz. 
mázkir), — okt. 9, péntek — Tisri 23 
(Szimchász Tóra, szombat bejöv. : 5 09), — 
okt. 10, szombat — Ttsri 24 (heti szakasz: 
Börésisz, haftora : Kaj omár Hásém boré 
Ezs. 42. fej. 5 v, 43 fej 10 v-ig, újhold- 
hirdetés, szomdat kimen.: 5.54), — okt. 11, 
vasárnao — Tisri 25, — okt 12, hétfő — 
Tisri 26. — okt 13, kedd — Tisri 27, okt. 
14, szerda Tisri 28, — okt 15, csütörtök
— Tisri 29 (ninc jóm Kippur Kot"n), — 
okt. 16, pén’ek — Tisri 30 (Ros chódes 1. 
napja, szombat bejöv.: 4.56).

— Boldog Szukkósz-ünnepeket kí
vánunk a „Zsidó Élet” olvasóközönsé
gének!

— Kaszab Aladár emléke. A Dohány
utcai főtemplomban a jomkippuri isten
tiszteleten néhány nagyösszegű adomány 
tanúskodott a hívők soha ki nem alvó 
áldozatkészségéről. így dr. Buday-Gold- 
berger Leó 4.200 pengőt. Stein Emil 
vezérigazgató 1000 pengőt, Ágoston 
Manó 2200 pengőt adományozott. Fel
tűnést 'keltett Kaszab Elemér elöljáró 
felajánlása, aki a saját 1000 pengős 
adománya mellett, sógornőjének, özv. 
Kaszab Aladárnénak nagyemlékű férje, a 
pesti hitközség egykori kiváló elnöke 
emléke ébrentartására szánt 1200 pen
gős adományát is bejelentette a Tóra 
előtt.

— Hosánó-rabbó előestéjén az ösz- 
szes budapesti zsidó templomban vir
rasztó istentiszteletek lesznek, hogy a 
bűnbánó napok befejezéséül a Minden
ható irgalmáért fohászkodjanak.

— Tóraavatás a Sász-Chevrában. 
Nagy és előkelő közönség jelenlétében 
avatták fel vasárnap azt az új tórát, 
melyet dr. Eppler Henrik orvos adomá
nyozott a Sász-Chevra templomának el- 
hnvút édesapja emlékére. Herschkovits 
rabbi avató beszédében megemlékezett 
arról, hogy Eppler Mór. aki 40 eszten
deig volt a Sász-Chevra titkára, az 
intézmény iránti szeretetét és hűségét 
örökségként ruházta fiára, s ez az örök
ség jut most is kifejezésre a kegyes 
adományban. Itt említjük meg, hogy az 
elmúlt héten szintén megható ünnepség 
színhelye volt a templom, amikor azt az 
emléktáblát avatták fel, melyen azok, 

akik erre a célra adományt juttatnak a 
Sász-Chevrának, elhúnyt hozzátartozóik 
emlékét örökíthetik meg.

— Az új előfizetési évnegyed alkal
mából tisztelettel kérjük olvasóinkat, 
hogy esedékes előfizetésüket küldjék be 
a „Zsidó Élet” kiadóhivatalához (Buda
pest, VIII., Mátyás-tér 17.).

— Tel-Aviv polgármesterének halála. 
Tel-Avivból ejlentik, hogy Meir Dizen- 
goff, Tel-Aviv városának felépítője és 
polgármestere szept. 23-án, tüdőgyul
ladásban meghalt. Másnap a bensősé
ges gyász megrázó nyilvánulásai köz
ben temették el. A város gyásza je
léül munkaszünetet tartott és Palesz
tina minden részéből ezrével zarándo
kolt el a zsidóság koporsójához Száz
húszezer ember kisélte utolsó útjára. 
Az Imaköpenybe burkolt koporsó után 
az elhúnyt érdemrendieit vitték. Ott 
volt a temetésén a diplomáciai kar is, 
még a német konzul sem maradt tá
volt. A gyászmenetben részt vettek a 
Jisuv küldöttei az ország minden ré
széből, egy csoport szefárd zsidó han
gosan gyász-zsoltárokat mondott.

— Lengyelország a palesztinai zsi
dóbevándorlás érdekében. Lengyelor
szág londoni nagykövete, Raczinsky 
gróf az angol gyarmatügyi miniszté
riumban tiltakozott a palesztinai zsidó 
bevándorlás tervbevett betiltása, illetve 
korlátozása ellen. Mint tudósítónk jelenti, 
kijelentését azzal indokolta meg, hogy 
a zsidókérdés által legjobban érintett 
ország Lengyelország, ahonnan a beván- 
GC1 lóknak nagy többsége érkezik. A 
mandátum-bizottság genfi ülésér Beck 
lengyel külügyminiszter annak a kíván
ságának adott kifejezést, ’iogy a man
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Vásároljon 
osztály sorsjegyet

Töröknél
Nyereményhuzás 
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BANKHÁZ RT.
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300,000 pengő
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Egész sorsj.
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dátum-bizottságnak olyan államok is 
tagjai legyenek a jövőben, me'yek nem 
■endelkeznek mandátum álcái kapott te
rülettel, mert az a kérdés, mellyel a 
Palesztina-mandátummal kapcsolatban 
ez a bizottság foglalkozik, mmden or
szágot érint, ahol a zsidó keidés szá
mottevő. Varsói jelentés szerim ezeket 
a nagyjelentőségű diplomáciai lépéseket 
Jabotinskynek, az Üj Cionisti Szerve
zet elnökének lengyelország; tárgya
lásai eredményezték. Jabotinsky már 
régebben tárgyalt a lengyel zsidók eva
kuálásáról Skladkowsky miniszterel
nökkel és Beck külügyminiszterrel. Hír 
szerint Lengyelország lépését más ál
lamok is követni fogják.

— Dr. Löw Sámuel halála. Lapunk 
legutolsó számában emlékeztünk meg 
arról a meleg ünneplésről, melyben a 
magyar zsidóság legkülönbözőbb réte
gei dr. Löw Sámuel főorvost, dr. Löw 
Immánuel .felsőházi tag, a 'hírneves sze
gedi főrabbi testvérbátyját részesítet
ték 90-ik születésnapja alkalmából. Saj
nos. alig pár nappal élte túl 90-ik szü
letésnapját. Szeptember 19-én váratlanul 
elhúnyt és szept. 22-én délben a fő
városi társadalmi élet számos kitűnő
ségének részvétele mellett temették el 
a rákoskeresztúri zsidó temetőben. Tra
gikus véletlen, hogy életben lévő test
vérei közül gyengélkedésük folytán 
egyik sem jelenhetett meg végtisztessé
gén.

— Támogassuk a Patronázst! Szere
tettel ajánljuk olvasóink meleg érdek
lődésébe az Orsz. Izr. Patronázsnak la
punk mai számában közzétett felhívá
sát. Minden hívő zsidó, minden neme
sen érző ember tartsa kötelességének, 
hogy Szukkosz-ünnepeinken emlékez
zék meg erről a fontos hivatását vál
ságos anyagi viszonyok között lelke
sen teljesítő emberbaráti intézményünk
ről. Mindenki tehetségéhez képest se
gítse és adományait küldje közvetle
nül az Orsz. Izr. Patronázshoz (Bpest,
VIII..  Nagyfuvaros-utca 4.).

A M. KIR. OSZTÁLYSORS.JÁ- 
TÉK eszköz és mód arra, hogy bárki 
jólétet és gondtalanságot szerezzen ma
gának. .Egy kis szerencsével egész va
gyont nyerhet az új osztálysorsjátékon. 
Nem felesleges kiadás a sorsjegyért ha
vonta fizetendő néhány pengő, mert már 
a REMÉNY és a szebb és jobb jövő 
iránti önbizalom is éltető és serkentő 
hatással van mindenkire. Sorsjegyek 
rendelhetők az október 17-én kezdődő 
sorsjátékra az összes főárusítóknál.

— A „KÉK-FEHÉR” barátai és a 
Betár okt. 3-án, szombaton este 8 órai 
kezdettel Endrédy tánctermében (IV.. 
C.erlóczy-utca 11.) idénykezdő táncos 
összejövetelt tartanak, melyre az érdek
lődő hittestvéreket szeretettel megihív- 

ák.
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Ünnepi vacsora. A Budai lzr. Hit
község Autonómiáját Védő Párt októ
ber 12-én hétfőn este 8 órakor a Bu
dai Vigadóban, vacsorát rendez, a lágy
mányosi templomépítö bizottság tagjai
nak tiszteletére.

— Menekült-sors. Tragikus zsidó sors 
jutott a napokban Budapesten végső ál
lomásához. Kugelmann Siegfried is azok 
között volta, akiket másfél év előtt a 
gyűlölet zsidó származása miatt kiül
dözött német hazájából. Akkor a Szent
földön, Tel-Avivban keresett menedé
ket. De ott sem érezte jól magát, fe
leségével és két gyermekével vissza
tért Európába és Svájcban telepedett 
le. Mintegy 6 héttel ezelőtt felesége 
megbetegedett, operálták és a műtő
asztalon halt meg. A szerencsétlen Ku- 
gelmannt felesége sírja mellől tovább
hajtotta a kétségbeesés. Budapestre 
jöti. itt kínzó vesebaj támadta meg, a 
Siesta-szanatórium kiváló orvosi kara 
hiába követett el mindent, hogy meg
mentse az életnek, a — 35 éves ember 
követte felesége sorsát, ö is a műtő
asztalon halt meg. árván hagyva két 
kis gyermekét. A Budai Chevra Ka
disa tisztelettel hajolt meg a tragikus 
menckültsors előtt, díszsírhelyet adott 
a hontalan bujdosónak. Szept. 24-én te
mették el a Külső Bécsi-úti zsidó te
metőben. A Budai Chevra Márton Hen- 
r:k elöljáróval, Deutsch Simon titkár
ral és Briick László képviselőtestületi 
taggal képviseltette magát temetésén, 
a Cionista Szervezet részéről dr. Buck 
főtitkár, a Mizrachi képviseletében 
Gunsberger és Herskovits jelentek meg. 
a Slesta revében Boschán Miksa igaz
gató adta meg a halottnak a végső tisz
teséget. Dr. Vidor Pál budai rabbi meg
kapó szépségű héber beszédben ecse
telte a menekült zsidó megrázó sorsát, 
a cionisták és a Mizráchi részéről Güns- 
berger vett tőle búcsút. A kántorfunk
ciókat Simsovics Lajos, a Budai Chevra 
föintéző.ie látta el avatottam

Orth. kóser fogkrém! Orth. cik
keket forgalomba hozó kereskedőink 
figyelmébe ajánljuk Jubadont fogkrém 
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbiságának 
felügyelete alatt készül, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által min
den aggodalom nélkül használható.

Héber kurzusok a Cionista Szö
vetségben. .A Cionista Szövetség héber 
kurzusait haladók és kezdők részére 
ebbei az évben október 15-én. csütör- 
t ikon te 7 r kezdi. A Szövet
ség tagjainak a kurzusokon való rész
vétel díjtalan. Nemtagok az egész kur
zus időtartamára 5.— P. költséghozzá- 
járulást fizetnek. Jelentkezés a Szövet
ség titkárságánál, te'efonon: 12-84-89, 
vagy személyesen október 15-én. este 
7 órakor a kurzus vezetőjénél.

Gyónás
Uram,ma gyónok, gyónom a

'[tisztaságot, 
az ártatlanság néma lelkét, 
a sápadt, szűz aszkéta arcot, 
a bűn felen ség rak szerelmét, 
gyónom, hogy ültem árva partján 
ízetlen, színtelen vizeknek, 
S keletien sótalan kenyerek 
Szírembe balga álmodást ízenfek.

Gyónom, a föld hogy elszaladt 
falólam, 

sárába foszlott oltalmas fedél, 
csíráztató eső nem verte testem, 
magot se tört belőlem büszke szél, 
a lángoló nap nem gyújtott füzekre, 
és nem takart az égnek kékje hűn; 
ne verj meg Isten, vétkem sírva

[gyónom: 
nincs bennem semmi rossznak lelke, 

[bűn.

S ma, zordon gyónó bűnökért
[sikoltok: 

a rossznak csordáit, ízes öblű 
[kelyhét 

lángszín borával adjad, hagyjad 
[innom, 

hogy sok bűnökkel tág szívem
[beteljék, 

és ételem legyen Sátán kovásza, 
mitől cipóim dús dagatra sülnek, 
nap hadd vidítson, szél, eső 

[fakasszon 
s piros, bűnös kacajjal üdvözüljek.

PAP IZSÁK

MINDEN HÁZTARTÁSI kérdés
ben (különleges és diétás receptek) 
díjtalanul áll a háziasszonyok rendel
kezésére. útbaigazítással a Meinl Gyula 
rt. Háztartásgazdasági Tanácsadója, VII., 
István-út 23 25. sz.

Vidéki szülök figyelmébe! A Ma- 
g*  ar lzr. Nöegyletek Országos Szövet
sége elhelyez otthonában vidéki úri
leányokat. kik Budapesten végzik tanul
mányaikat, vagy esetleg ipari szakkép
zést akarnak elnyerni. Az ellátás havi 
díja 60 pengő: szigorúan rituális. Bő
vebb felvilágosítást nyújt az iroda: Bu
dapest. VII., Síp-utca 12. Tel.: 14-19-19.

Okleveles gyöqypedagöaiai tanár

internál usában

nehezen nevelhető és tanuló testi és szellemi fogyatékos növendékek 
szakszerű és vallásos nevelést, orth. kóser ellátást 
kannak. Referenciákkal szolgálnak : Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola és lzr. Tanítóképző igazgatói. — Fogd D. Cudapest, 
Vís., Klauzál-tér Sg- Telefon; 1-309-72.

Halálozás. Koch Ármin cipőkeres
kedő 57 éves korában elhúnyt Suboti- 
cátt '(Szabadkán). Az ottani hitközség
nek egyik legbuzgóbb és áldozatkészebb 
tagja volt. Jomkippur előtti napon, meg
ható részvét mellett kísérték utolsó tó
jára. Kovács József ny. államvasúti fel
ügyelő. a Központi Tejcsarnok főtiszt
viselője fivérét gyászolja benne.

Berger Sámuel szűcsmester, szept. 
17-én elhúnyt Budapesten. Rendkívül 
vallásos, jámbor hívő volt, a Budapesti 
Orthodox Chevra Kadisa elöljárója, aki 
nagy szeretettel és áldozatkészséggel 
töltötte be tisztjét. Ros-háső-ó második 
napján délután temették a t émetvölgyi 
orthodox temetőbe. Jellemző arra a 
megbecsülésre, amely őt körülvette, 
hogy a nagy ünnepen kétszázai' többen 
gyalog zarándokoltak ki a távoli né
metvölgyi temetőbe, hogy érdemes hit
testvérüknek megadják a végső tiszte
letet.

A VÁC tanfolyamai. A Vívó- és 
Atlétikai Club-ban az őszi sportélet 
megindult. A tornatanfolyamok az idén 
is három tornateremben fognak folyni: 
férfiak és gyermekek részére a Szent 
Domonkos-uGai ímzinmáziumban. nők 
részére a Wesselényi-utca 44. és a 
Bethlen-tér 2. sz. alatti iskolákban. Az 
összes tornatanfolyamok Dückstein Zol
tán tanár, sportigazgató irányításával 
tartatnak, a női tanfolyamokat Szöllősi 
Ilonka testnevelési tanárnő vezeti. A 
férfi tanfolyam c héten, a női október
5-én  kezdődik. — A vívótanfolyam az 
idén is a Santeili vívóteremben, lovag 
Santelli Italo személyes vezetésével fog 
megtartatni, október 1-i kezdettel._— A 
birkózótanfolyam Kárpáti Károly olim
piai bajnok, szakosztályvezető személyes 
irányításával, a boxtanfolyam Székely 
József bajnok vezetésével Wesselényi- 
utca 44. sz. alatt lesz.

Nem pusztult el az ősi toledói zsi
nagóga. Toledóban néhány éve az ott 
folytatott ásatások során megtalálták, 
majdnem teljes épségben a históriai ér
tékű régi zsinagógát. Mint jelentik, a 
dúló spanyol belharcok során a templom 
épségben maradt és még Alcazar erődjé
nél-: ’elrtibbantása alkalmával sem sé
rtőt meg.
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SP1ECTATOR
NOTESZÁBÓL

Autótábor Róshasónókor 
a Dohány-utcai templom 
előtt

Egy templomlátogató, aki a lia- 
gyományhűséget komolyan veszi, 
megdöbbent azon, hogy mennyi 
autó áll a szent ünnepnapon a 
templom előtt. Mintán nem lehe
tett előtte kétséges, hogy az mind 
híveket szállított a templomban, 
odafordul a bejáratnál az egyik 
hitközségi alkalmazotthoz:

— Mondja, kérem, miért nem 
csinálnak a hitközség urai, akik 
mind „a sulchan árucli alapján ál- 
lan ak”, ez ellen propagandát a ha
gyomány hűség nevében, amikor a 
kis gyerek is tudja, hogy a hagyo
mányhű zsidó ünnepnapon nem 
vehet semmiféle közlekedési eszközt 
igénybe?

— Hja. azt nem lehet. Ahogy a 
Fiihrert nem leszoktatni arról, 
hogy szombaton nyilvánosan szi
varozzék, hogy péntek este „bankot 
adjon”. — úgy nem lehet a zsidókat 
leszoktatni arról, hogy Róshasónó
kor az autójukat mutogassák. A 
sulchan áruchot pedig ők nem ma
guknak tartják fontosnak, hanem 
másoknak.

$

Vigyázz 1
j ön a fekete lista 1

Az utolsó hitközségi választ
mányi ülésen — úgy értesülünk — 
a Fiihrer felszólította a választ
mány minden tagját, hogy járul
janak egyenként és önként legalább 
50 pengővel az antiszemitizmus el
len indítandó akcióhoz. Hogy mi 
volna az az akció és hogy ki fogja 
csinálni, vájjon a „sárbarántás” el
len alakult Tekintélyárúgyár Rt.-e, 
avagy talán az ezzel az újabb tit
kos injekcióval új életre galvani
zált Legyező-e, — arról a Fiihrer 
műn nyilatkozott. Azonban a lelke
sedés nem volt egyhangú. Felállt, 
egy választmányi tag, egy öreg úr, 
aki véletlenül a chevre-választás
ban a hagyományhű-párthoz tar
tozik. hogy tiltakozzék az újabb 
megterhelés ellen. A Fiihrer test
őrei rögtön akcióba kezdtek. Féltek 
hogy az öreg úr borsót talál törni 
az elnök orra alá és hogy királyi 
tanácsul nagyon paprikásak talál
nak lenni, elkezdték hát a kabátját 
huzigálni, hogy üljön le, ne beszél
jen. mert nem latja-e, hogy a Füh- 

rer milyen rosszkedvű, stb. Az öreg 
úr. aki jó mondásokkal tudja be
szédét fűszerezni, nem állott volna 
el a felszólalástól, ha a Fiihrer ki 
nem egészíti előterjesztését a kő
vetkezőképpen:

— A célt olyan fontosnak tekin
tem. hogy mindenkit számon fogok 
tartani: ki ad és ki nem ad?

Erre az öreg úrnak fülébe súg
ták, hogy „jön a fekete lista!” — 
mire szó nélkül visszaült a helyére.

Kár a benzinért
Cionistáink köréből i elégedetlen 

morgás hallatszik. Nem tetszik ne
kik. hogy a kancellária felhívást 
intézett a snóderolni szándékozók
hoz hogy adakozzanak a Szentföldön 
válságos helyzetbe került magyar 
kivándorlóknak, hogy ne kelljen 
visszavándorolniok. A cionisták a 
felszólítás hangjában és kifejezé
seiben. valamint a tények tenden
ciózus beállításában a kivándorlási 
akció diszkreditálását látják és 
ezért tiltakoznak ellene. Mi fölösle
gesnek tartjuk a haragjukat. Elő
ször mert tudhatják, hogy az ő két 
Keren Kajemeth-akciójuk. vala
mint az orthodoxok 40-50 éve foly
tatott rendkívüli arányú gyűjtése 
mellett ez a kancellária akarnokos- 
kodás komikus kis diinnyögéssé ne- 
vetségesedik, másodszor mert tud
hatnák, hogy ez is csak arra megy 
ki, hogy a kancelláriának új jöve
delemforrása nyíljék meg. Tudva
levő ugyanis, hogy a snóderpén- 
zekből a bemondott célra csak 
egész kis százalék jut, a többinek 
hováfordításáról a kancellária 
dönt. Hát ezért nem érdemes hara
gudni. Nem kár a benzinért?

Nagy Andor unifikációs 
anekdótája

A Sip-utca jóízű zsidő vicceiről 
ismert pénzügyi elöljárója a „Le
gyező” róshásónói számában ismét 
egy „anekdotát” követ el. Egy bu
dai vendéglőben feléje kiáltja egy 
barátja, hogy ő nem uni fikái.

— Nem-e? Hát aztán miért?
— Mert nem is vagyok zsidó .. 
Elolvastam az „anekdotát” újra, 

elolvastam harmadszor, negyedszer 
azután visszafelé — sehogysem tud

IJUBADONT JUBA
' orth. kóser fogkrémet Kérje mindenütt ! °rth- kóser sütőport

A budapesti orth hitközség rabbiságának felügyelete alatt készülnek.
Gyártja: FELES 1STVÁNNÉ Budapest, VII, Roltenbiller utca 8

tam elmosolyodni. Mi lehet ez? Mi
ért is nem mosolygok én? Láttam 
a vicc alatt az aláírást, de magá
ról a viccről hiányzott Nagy Andor 
híres márkája. Végül is eszembe 
jutott. Hiszen Nagy Andor nagy 
tőzsdei matador! Ez bizonyára egy 
anekdóta-kontremin. Mekontremi- 
nálta vele a saját viccét...

*

A „Szombat" 
es a hagyományhúség

Kitűnő laptársunk legutóbbi 
számában megállapítja, miben áll 
a hagyományhűség és felsorolja, 
mit tehet és mit nem tehet a ha
gyományhű zsidó. Megkell monda
nunk: jól tudja! De meg is kell 
kérdeznünk: ha olyan jól tudja, 
miért nem tartja? Vagy legalább a 
„Legyező”-vel tartatná be a sok kö
zül legalább az egyiket...

Sikerrel terjesztik 
a hagyományhűséget, 
de elsírják panaszukat, hogy sok 
templomi ülőhelyet nem sikerült 
bérbeadni. Hát ez az ő sikerük? A 
hagyom,ányhűség a főünnepeken 
nem jár templomba?

«

Amikor a csillagász 
túlragyogja a csillagot

Az Uj Magyarságban olvastuk, 
hogy „Steril Samu rt.-igazgató” — 
tudvalévőén a pesti zsidóság körül
rajongott Fülirerje (Heil! Heti!...) 
— évi jövedelemül 37.000 pengőt, 
összvagyonul pedig 306,000 pengőt 
vallott be.

Őszintén megmondjuk: nem sok! 
Igazán nem sok! Sőt! El tudjuk 
képzelni, milyen nagy zavarban le
het Keppler. Mert hát az ő évi jö
vedelme — valamicskével — mégis 
több! A tájékozottak szerint több, 
mint a Fiihrer bevallott jövedelmé
nek a duplája. Mennyit töprenghet 
szegény feje, hogy mennyi is vall
jon le belőle. Mert érthető, hogy 
legalább a nyilvánosság előtt nem 
akar a principálisa elé vagy fölé 
kerülni. A csillagászat történetében 
szokatlan dolog ugyanis, hogy az 
üstökösénél nagyobb legyen a csil
lagász — csóvája...
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Apesti tojáskereskedők 
gyásza

A spanyol borzalmak hírei kö
zött külön megremegtette a pesti 
tojáskereskedők szívét a szörnyű 
hír, mely arról szólt, hogy az utol
só Kolombuszivadékot Vjeragua 
hercegét, kivégezték. Gyászukat sú- 
lyosbbítja a nehéz probléma vájjon 
kit tiszteljenek ezután a Kolombusz 
tojásának egyedüli érdemes cíiner- 
íulajdonosaként. Egy pesti hitköz
ségi tag megoldotta a problémát:

— Nem lehet kétségen, kit illet 
meg a „Kolombusz tojása” címer. 
Az amerikai Unió nem lett volna, 
ha Kolombusz fel nem fedezi Ame
rikát. A pest-budai unió gondolata 
pedig a Fiihrer agyában született 
meg. Nyilvánvaló tehát az unió 
eszméje már magában utal arra, 
hogy a „Kolombusz tojása” címer 
csak a mi dicső Führeriinket (Heil! 
Heil!) illeti meg. Ez egyszerű — 
mint a Kolombusz tojása ...

*
Távozás előtt tessék - 
a snóderpénzeket rendbe 
hozni

Azt hallottuk, hogy a Hősök 
Templomában az a szokás, hogy 
szombatonkint a Tóra-olvasás be
fejeztével a templom nem-zsidó 
portása ott mindjárt a helyszínen 
— még távozás előtt — inkasszálja 
a snóder-pénzeket. Nem hisszük 
ugyan, hogy igaz volna, bár a va
lószínűsége megvan. Tekintettel 
arra, hogy a snóder-ügyek az Egy- 
akarat legbensőbb szívügyei közé 
tartoznak, — nem lehetetlen, hogy 
így van. A snóder-pénz elvégre, ha 
nem is sólet, de nem is — ölet.

*
Szántó Jenő 
megállt az ajtóban...

A „Hitközségek Együttműködési 
Pártjának Értesítőjé”-ben egy cikk 
jelent meg, amely azt bizonyítja, 
hogy a lágymányosi templom épí
tésében Szántó Jenőnek, az Orszá
gos Iroda alelnökének volt orosz
lánrésze.

Az öreg Seiffensteiner Salamon 
szokta mondani, hogy „errül eszem
be jotja ed történet”. A kommu
nizmus szomorú idejében egy bu
dapesti gimnázium egyik tanára 
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volt az eszmék legbátrabb hírdo- 
tője. A bukás után ő volt a vádbiz
tos. aki a többi tanárt vádolta. A 
kihallgatások során az egyik tanár 
azt mondta a vádlottnak: „Hiszen 
tanár úr, ön volt azí aki legjobban 
hirdette ezeket a dolgokat.” Mire a 
tanár úr így felelt: „Ez igaz, de 
amikor az órának vége volt, akkor 
én az ajtóban megálltam, vissza
néztem a tanítványaimra, félrehaj
tottam a fejem és ebből a tanulók 
tudták, hogy én pont az ellenkező
jét gondoltam.

Ősz posz: Szántó Jenő is. Amíg 
budai alelnök és elöljáró volt, ad
dig mindig ellenezte a templom fel
építését; aztán lemondott s azt hir
dette, hogy csak a pesti hitközség
gel karöltve lehet a templomot fel
építeni. Mikor a múlt évi augusz
tusi közgyűlésen az elöljáróság be
terjesztette a templomépítési ja
vaslatot, akkor ellene szavazott, de 
a közgyűlési teremből kimenőben 
megállt az ajtóban, megrázta a fe
jét és ebből az összes közgyűlési ta
gok, a pesti hitközség és az egész 
magyar zsidóság tudta, hogy a 
lágymányosi templom felépítését ő 
teljes leikéből kívánja és érte min
den áldozatot meghozna ...

*
Egy hír

Híre járja, hogy a pesti hitköz
ség őszi választásai ellen az ellen
zéki frontharcosok által benyújtott 
panasz folytán a kultuszminiszté
rium megsürgette a pesti községke
rületnél a panasz tárgyalását. Le
het, hogy a hír igaz, nem tudjuk. 
De azt tudjuk, hogy a Führer és a 
kancellária nem fog ezen kétség
beesni. Esetleg még egy választás? 
Annyi baj legyen! Egyszerű dolog 
az. egyszerűbb a Kolombusz tojá
sánál.

•
A ,,Legyező" 
már kozmetikáz is

A „Legyező” az új esztendőben 
meglepetéssel szolgált olvasóinak: 
Kozmetika-rovatot nyitott. Érthető. 
Többokból is. Elvégre a „kataszt
rofális kitérések” idején nincs sür
gőseb valami egy kis kozmetikánál, 
így legalább a hitehagyó zsidó 
még a kitérés után is megtarthat 

valamit a zsidóságból: ha egyebe.t 
nem, legalább a „Legyező” kozme
tikai tanácsát. (Hogy e rovatnál 
különben kombinációba vétettek a 
mesummedek is, erre félreérthetet
lenül utal a rovat egyetlen állandó 
hirdetője is.)

De úgy látszik, a „Legyező” nem 
csupán a hitehagyókat akarja meg
kozmetikázni. hanem a hithűeket 
is. Erre utalnak eddigi kozmetikai 
cikkei is. Az egyikben a fogyás el
len kuruzsol, a másikban a szőrte- 
lenítésre ad tanácsot. Az egyikre 
szükség van azoknál a hithűeknél, 
akik bizonyos fagyosságot mutat
nak a „Legyező” légy ezgetései vei 
szemben, a másikra pedig azoknál, 
akik vele szemben egy kicsit — 
szörösszívűeknek mutatkoznak.

Hiába, ez a „Legyező”, nagysze
rűen érti a dolgát.

Virágok Ráchel sírjáról
Ti Ráchel szent porán fakadt

[ virágok. 
Imák között hadd nézzek én reátok! 
Szememnek szépek és üdék azok. 
Habár a szirmuk száraz, rég aszott.

Te szent virág a régi cédrustokban, 
A Ráchel vágya benned lángra 

[lobban ...
A sír fölött kering a szenvedély, 
Kinyílt, virúlt, a lelke zeng: regélj!

Ujjong a nyár, virágdíszét
[lehányja, 

S a Fény sudár, nagy éjszemü 
[leánya 

Hajára hull a szirma, száll hava, 
Megrészegiilt a lenge pálmafa.

Madár dalol, trillázik száz torok. 
Megjöttek messziről a pásztorok, 
S a nárdúsillat, myrrha-ár tömény, 
Hol Ráchel várva ring a fák tövén.

Az álmok és csodák hazája 
[Szentföld, 

Imák honában angyalkórus zeng 
[fönt,

A képzelet játékot űz velem: 
Jer, halhatatlan örök Szerelem!

Szíved porát befödte rég a sírhant, 
Szemed varázsa mindenségre

[pillant, 
Felolvad éjsötétben: egy Vele, 
Ki hajnalfény, s a Lélek reggele..

E. Lázár Franciska
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Sátoros ünnep
A Tóra parancsa szerint hét 

napon át sátrakban kell laknunk, 
mert Isten őseinket is sátrakban 
lakatta, amidőn kihozta őket 
Egyiptom országából. Bölcseink 
magyarázatát keresik és adják is 
annak, hogy miért üljük ősszel a 
sátrak ünnepét, melynek jelentő
sége szorosan összefügg a kora 
tavasszal történt egyiptomi kivo
nulás nagyszerű ■ eseményével. A 
magyarázat szerint a zsidóság a 
sátrak őszidőkben való ünneplésé
vel mintegy kifejezésre juttatja ra
jongó istenszeretetét, amely ; ál
dozni kíván a végtelen jóságért 
akkor is, amikor az őszi szél hideg 
fuvallata mindenki mást a szobák 
enyhe melegébe késztet

A sátor a fölöttünk őrködő is
teni gondviselést szimbolizálja, hi
szen egyes bölcseink szerint, őse
ink sátra alatt nem a fából és más 
anyagokból rótt menedéket kell 
értenünk, hanem az isteni dics
fény fölöttünk virrasztó kegyelmét

Az ünnepnek van még más neve 
is: ehág heoszif, a betakarítás ün
nepe. A földmíveléssel, gazdálko
dással foglalkozó őseink őszidőtá.jt 
gyűjtötték be egész évi verejtékes 
fáradságuk eredményét, gyümöl
csét: az életet adó gabonát. És 
mint a szorgos gazda, aki elvé
gezte munkáját, melynek áldása 
egész évi szükségletét fedezi, örül 
a megtelt szérűnek és a megrakott 
hombárnak, úgy örvendett a zsidó 
ember szíve is, Isten áldását látva 
keze munkáján. Ebből következik 
Szukkósz ünnep harmadik neve: 
zömán. szimehosz zénu, örömünk 
ideje. Ahhoz azonban, hogy ünne; 
pünk teljessé váljék, nem elegendő 
a magunk öröme, hanem legszen
tebb erkölcsi kötelességünk, hogy 
kegyes adakozással a szegények és 
szükölködők keserves sorsát is 
örömteljessé változtassuk. A zsidó 
szív csak akkor örül, ha van, aki 
vele örüljön. (A sátoros ünnepről 
Josefus és Philo is úgy nyilatkoz
nak, mint a zsidóság egyik legna
gyobb ünnepéről. A Jubileumok 
könyve (Rubin-féle kiad. 16. f.) 
szerint már Ábrahám és Jákob ős
atyáink is megülték a sátoros ün
nepet.)

Szukkósz ünnep örömét > fokoz
ták a vízáldozatokkal kapcsolatos 
ünnepségek. Ugyanis ezen az ün
nepen — mint mondottuk — dönti 
el Isten, vájjon eső permetezi-e a 
gabonáttermő ugart, avagy fony- 
nyasztó szárazságban eped el a 
szomjúhozó asztag. Ezért a. bo eső
zésért az ünnep mind a 7 napjá
nak reggelén vízáldozatot mutat
tak be Isten színe előtt. Az áldo
záshoz szükséges vizet a Jeruzsá
lem mellett fakadó Siloach-forras- 
ból merítették. Ezzel kapcsolatban 
az ünnep első napjának kimenete
lekor papok és leviták fáklyás mu
tatványokkal, tánccal es énekkel 
egybekötött nagy mulatságot ren
deztek (szimchász besz hassoevo). 
A férfiak, a szentélynek szamukra 
fenntartott előcsarnokban, — me
lyet e célra jóelőre berendeztek 
foglaltak helyet, míg a nőknek a 

szentély falából kiálló párkányza- 
ton róttak emelvényt erre az alka
lomra. ötven rőfnyi magas négy
karú aranygyertyatartók vakitó 
fáklyafénye ragyogta be az ün
nepség színhelyét, de a hatalmas 
sugárözön egész Jeruzsálemet is 
fénnyel árasztotta el. A gyertya
tartókat, melyeket a főpap byssus 
palástjának foszlányaiból font ka
nóccal láttak el, létrákon állva a 
szolgálatot teljesítő fiatal .papok 
táplálták olajjal.

Az éjszakát rajongó lelkesedés
ben, ihletett hangulatban, Ibölcs 
tanítások, vallásos énekek, dics
himnuszok éneklésével virrasztot- 
ták végig. A hajnal pirkadását a 
amely egyben jeladás volt az ál
dozathoz szükséges víz merítésére 
is. Utána a tömeg megindult a ke
leti kapu felé, hol újabb kürtszóra 
a szentek szentélye felé fordult, 
hogy alázatos szívvel hajoljon 
térdre az isteni mindenhatóság 
fenséges színe előtt. (A vízáldozat 
igen régi lehet, melynek nyomát 
magában a Szentírásban is látjuk. 
Sám. I. 7. 6. u. o. II. 23, 16.)

A haldokló visszatér...
A betegszoba óráján ólmos las

súsággal mászik előre a mutató. 
Ijedt, várakozó, rettegésteljes csend 
megéri-e a reggelt? És... jaj.. 
mikor már lesz reggel! A virrasztó 
családtagok, ápolók testén halkan 
átremeg az álmatlan éjszaka hideg
lelős borzongása. Az utcán, a sza
natórium előtt, tompán közeledő és 
elhalkulón távolbavesző berregés
sel suhan el egy autó. Azután ne 
gint síiket csend,

A beteg nyugtalan. Dobálja ma
gát az ágyon, Fiatal, lázban égő, 
lesoványodott arcán valami meg 
magyarázhatatlan izgalom. Valami 
vágyódás, félelem, ami túl betegsé
gen, szenvedésen zaklatja a már 
már tovaszállm készülő lelket.

Most felébred a hagymázos 
félálomból. Szemébe keményebb, 
öntudatosabb csillogás költözik. 
Ami eddig a lázálom fantáziája 
volt, most a visszatérő öntudat aka
ratává válik. Hirtelen, halkan,

Az Országos 
IZRAELITA PATRONÁZS 

Egyesület
szociális gondozó munkájával 

az elhagyott zsidó gyer
mekek és családok 

százait oltalmazza. 
Megérdemli, 

hogy

ÜNNEPI ADOMÁNYAIBÓL
neki is juttasson.

Vili., Nagyfuvaros-u. 4. Tel. : 1-406-03. 

megszólal. Ha már nem leszek, sze 
retnék az apám mellett pihenni.. 
ott — mondja.

A hozzátartozók megértik. És 
megindul az élet gépezete, hogy tel 
jesítse az elmúlás utolsó kívánsá 
gát. Cseng a telefon a barát lakú 
sán és cseng az árvaház irodájá
ban. Reggeledik már. Riasztót ver 
a hatalmas vállalat elnökének vil
lájában. A nagybeteg legjobb ba
rátjának otthonába. Az utolsónak 
a rabbi kapja meg a sürgető hí
vást.

Már együtt vannak a betegszo
bában. A hozzátartozók, a tanuk, a 
pap. Együtt vannak, hogy vissza
segítsék a haldoklót abba a közös
ségbe, melyet elhagyott és amely
ben szülei és minden őse életét le
morzsolták. Még annak a vallásnak 
papnak hiányzik, mely magához 
kapcsolta. De erre már nincs idő. 
a percek múlnak és csak percek 
vannak már hátra. Előkerül a sza
natórium egyik orvosa és egyik a1 
kalmazotta, a másik valláshoz tar
toznak és ők helyettesítik a másik 
vallás papját. Előttük jelenti ki a 
haldokló szilárd hangon, hogy visz- 
sza akar térni ősei hitéhez. A rabbi 
visszafogadja a visszatérőt, aki ki
merültén, de megbékélten dől vissza 
párnáira. Felkel a nap, de melegét 
már nem érzi, sugarát már nem 
fogadja az arc, melyre ráborította 
fehér maszkját az Elmúlás.

Reggel lesz. Pap, tanuk, hozzá
tartozók elmennek. A halott 
egyedül marad. És elindul ágya 
mellől egy legenda a vagyonról, 
mely az árváknak jut. Egy legen
da, mely szép, megható, szívet me
legítő, de — csak legenda.

Az IMIT évkönyve
, Az IMIT évkönyvének megjele

nése évről-évre ünnepnapja a ma
gyar zsidó kulturáltak. Öröm ol
vasni. mint beszámolót, melyből 
látjuk, hogy a zsidóság reprezenta
tív kulturális testületé Wertheimer 
Adolf elnök és Dr Szemere Samu 
igazgató kiváló irányítása mellett 
az elmúlt évben is alkotott, hatott 
és munkálkodott , de ünnepnapja 
tartalmánál fogva is, mely kiváló 
irók, tudósok és publicisták mun
káinak egész sorával gazdagítja a 
magyar-zsidó irodalmat.

így vau ez ebben az évben is. A 
374 oldalas vaskos kötet gazdag 
tartalmának minden egyes értékes 
közleményéről lehetetlen megemlé
keznünk, azok tehát, melyeket kü
lön kiemelünk, nem a mellőzöttek 
értékét becsülik alá, hanem a kivá
lók között a legkiválóbbakat állít
ják rangjuk helyére. Heller Bernát 
tanulmánya Zunz Lipótról. az öt
ven esztendővel ezelőtt elhunyt
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nagy zsidó tudósról, hitszónokról, 
pedagógusról, a zsidóság jelenkori 
tudományának megalapítójáról, 
méltó reprezentálója annak a szé
leskörű tudásnak és ragyogó sti- 
lusmüvészetnek. mely ennek a nagy 
értékünknek minden leírt sorát jel
lemzi. Riehtmann Mózes Mendels
sohn Mózest, a nagy zsidó filozó
fust. akit a zsidóság soraiból oly 
sokat támadtak és oly sokan értet
tek félre, mint a zsidóság védelme 
zöjét állítja elénk. Hatvány Berta
lan báró. „Konfueiustól 
sig” cimű tanulmányában 
tat rá. hogy a filozófia 
nek klasszikus korában 
és Indiában keletkező

Xehemiá- 
arra ma- 
születésé- 
ICinában 

filozófiai
Buddha

rendszerei milyen megdöbbentő ha
sonlatosságot mutatnak a zsidó 
kortársak. Ezékiel. a második Ezsa- 
jás. Ezra és Nehemia egyes elgon
dolásaival. Komlós Aladár Orrnódi
Bertalannak, az első magyar zsidó 
költőnek állít emléket születésének 
százéves fordulója alkalmából. 
Szemere Samu pedig Palágyi La
josnak. a nagy költőnek síremlék
felavatásakor elmondott beszédét 
közli, végül Groszmann Zsigmond 
Mezei Mórról és koráról, a zsidóság 
magyarosodásának és polgárosodá
sának koráról írt tanulmányt.

Lőwinger Sámuel. Somlyó Zol
tán. Weisz Pál, Pollák Miksa, 
Csermely Gyula. Steiner Lenke, 
Weisz Márton, Holló Jenő, Kohl- 
baeh Bertalan. Grünwald F'ilöp 
szerepelnek még az Évkönyv- szer
zői sorában, a hivatalos közlemé
nyek élén pedig Wertheimer Adolf
nak közgyűlési elnöki megnyitója 
emelendő ki a kötet tartalmából, 
melynek szerkesztése dr. Szemere 
Samu hozzáértő munkája.

A temetőn át 
eszi szél suhant . .

A temetőn át őszi szél suhant. 
És megremegtek a hervadt füvek. 
Miket növesztett nyár szakán a 

[liánt.

Halkan susog a hűvös üzenet:
..Nektek már mindegy, hogy elmúlt 

[a nyár.
Hogy itt az ősz és várjuk a telet.

„Nem éreztek már se gyönyört se. 
[kint.

A semmiségbe olvadt öntudat
A földcsillagra békiilten tekint.”

..De min nem győz se élet, se halál:
A szeretet, ez ősi, szent erő
A kedvesekhez csak visszatalál.”

...S' megtört szívükbe új reményt 
[súgni.

És magra-várán barázdába 'fordít1 
(lyémántekéjén a lélekugar.”

Sír halmotoknál áll vén fialok. 
Fáradt szírénél: újult dobbanást 
és lelkének hitel sugall jatok!

KATONA FEIIENC

Zsidó Történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

VIL
Harc a cordovai 

rabbiságért (975-körül) 
R. Ábrahám Ibn Daud :

„Szcfer Hakkabala" c. könyvéből
Rabbi Mose tanítványainak egyike volt 

R. Jozef ben Jicchák ben Szalanasz. kit 
ben Abiturnak neveztek. Ö fordította le a 
Talmudot Alhakem kalifa számára arabul. 
Nagy tudásával és tekintélyével odahalott, 
hogy R. Chanoch ellen nagy ellenzéket 
szervezett, aki különben atyja révén a 
rabbi tisztségei örökölte.

A közösségben R. Chisdai ibn Saprut 
halála után a nagy ellentét csak kiélező
dött. Ugyanis amíg Chisdái ibn Saprut 
élt. addig senki sem merte felemelni hang
ját R. Chanoch ellen. De ettől kezdve min
dennap Cordovából A1 Zaharba. a királyi 
székhelyre 700 főből álló zsidó tömeg vo
nult fel pompásan feldíszített kocsikon, 
drága ruhákban, fejükön turbánnal — 
egész mohamedán szokás szerint. Élükön 
a rabbi haladt. Egy másik csoport Ben 
Szálánásszal vonult fel. Mindkét párt fel
vonulásának célja a kalifa kegyének el
nyerése volt. A két párt közül Ben Szata- 
nász pártja lett a vesztes. A másik párt 
rabbija Szalanászt átokkal sújtotta.

A száműzött most a királyhoz fordult, 
aki azt felelte neki: ..Ha az izmaeliták 
(mohamedánok) engem így megszégyení
tettek volna, mint téged a zsidók, akkor 
már én réges-régen otthagytam volna 
őket. Te is intézd dolgaidat úgy. hogy el
hagyd öket“. Ben Szatanasz így is lett és 
Benabába ment. Itt találta a Fezből szár
mazó R. Sámuel Hakohén ben Jozsiát, aki 
tekintettel R. Chanoch által kibocsájtott 
átokra, nem akart Ben Szatanasszal be
szélni. ő most azért megharagudott rá és 
írt neki egy hosszú levelet arabul, amely
be meglehetős sok hiba csúszott be. R. 
Sámuel Hakohén válaszolt levelére, mely
ben — szelíd, finom hangon ugyan — de 
rámutatott tévedéseire. Ekkor Ben Szala
nasz hajóra akart szállni, hogy Rabbon 
Hai gaonhoz menjen, abban a reményben, 
hogy ö szívesen fogja fogadni. Azt beszél
ték. hogy a gaon haragudott a nyugati 
forlélyos rabbikra, mert ezek a babyloniai 
főiskolák jövedelmét csökkentették. Csök
kent a hallgatók száma — és ezzel a fő
iskola jelentékenyen elszegényedett. Azon
ban R. Hai már előre jelezte neki, hogy ne 
forduljon hozzá, mert ö is ..figyelembe 
veszi a rabbi határozatát.“ Ekkor Da
maszkusz felé vette útját, ahol később 
meg is halt.

Eközben pedig az ellenzéki párt. Ben 
Szalanasz társai elszegényedtek, tekinté
lyüket majdnem elvesztették. Köztük volt 
két kereskedő, a selyemkereskedő Jákob 
Ibn Gau és öccse József. A király minisz
teréhez jöttek, kinek Tarragona vidéke ál
lott felügyelete alatt. Ide igyekezett egy 
arab küldöttség is Tarragonából 2000 
aranyforint értékű aranytömb ajándékkal, 
hogy az ottműködé tisztviselőket bepana
szolják. Amikor elkezdték sérelmeiket elő
adni. a király minisztere parancsot adott 
a küldöttség elzárására. A palota kijáratá
nál sok nyílás, rés volt és ezek egyikébe 
hullott a 2000 aranyforint értékű tömb. 
I) a nagy kiabálás közepette elvesztették 
az aranyat, orditozásukra senki sem fi
gyelt. Nemsokára utánuk jött a palotába 
a két testvér: Jákob Ibn Gau és József 

Ibn Gau. Ők találták meg az arany tömböt. 
Ezzel hazamentek s azon gondolkoztak, 
hogy mit csináljanak. Elhatározták, hogy 
ajándék formájában visszaviszik az ud
varba. nehogy ellenségeik ezúttal szé
gyenbe hozák őket és a király is — úgy 
vélték — szívesen veszi a tekintélyes aján
dékot. A kél testvér különben arról volt 
híres, hogy olyan drága selyemanyagot és 
olyan pompás zászlókat tudlak készíteni, 
mint senki más Spanyolhonban. Tehát 
ajándékul hozták az aranyai Hishám kali
fának és Almanzur nagyvezérnek. Ez 
utóbbi volt valójában az uralkodó, mert 
Hishám kalifa nagykorúságát még nem 
érle el. így Jákob Ibn Gau elnyerte a 
nagyvezér kegyét ,aki okiratot állított ki 
arról, hogy Segelmassa és Duero közölt ő 
lelt a zsidó közösségek (hitközségek) leg
főbb bírája. Joga volt e tisztségeket más
sal betöltelni, vagy másokat e tisztségek
től megfosztani. Adókat emelhetett, vagy 
csökkentheteit belátása szerint. 18 tagú 
bársony és selyembe öltözött alabárdos 
testőrrel volt körülvéve, ezek útjába min
denhová elkísérték. A kordovai hitközség 
vénei, apraja és nagyja egybegyűllek. Elis
merték fejedelmi méltóságát. Hódolatuk 
jeléül okiratot nyújtottak át neki, mely
ben ez állt: ..Kegyeskedjél uralkodni raj
tunk. úgyszintén majdan a Te fiad és unó. 
káid!“ Természetes mindenki elismerte 
hatalmas, szinte királyi tekintélyét. Most 
azt üzenlelle R. Chanochnak. ha elítéli az 
ö pártjának tagjait, akkor evező nélküli 
csónakban tengerre fogja űzetni. És most 
ime Ben Szatanasz korábbi ellenfelei mind 
Jákob Ibn Gau pártjához tértek vissza. 
Levelet írlak Ben Szatanasznak, hogy csak 
térjen vissza Cordovába. R. Chanochot le
mondatják és őt teszik meg a közösség 
rabbijává. Ben Szatanasz válaszában elhá
rította magáról e nagy tisztséget, sőt elis
merte. hogy a zsidók között nincsen olyan 
nagy ember, mint R. Chanoch. még a ba
byloniai főiskolán sincs hozzá hasonló.

Egy évvel a fejedelmi méltóság elnye
rése után a nagyvezér Almansur Ibn Gaut 
börtönbe vetette, mert nem kapott olyan 
ajándékot, amilyet remélt. Amikor már 
Ilm Gau egy évig ült a börtönben, éppen 
egy nagy ünnepség után. Hishám kalifa a 
börtön előtt ment el. Ibn Gaut látta ott 
ülni. A kalifa a börtönbüntetés oka után 
kérdezősködött. Mikor megtudta, hogy a 
kevés ajándék miatt történt mindez, rög
tön szabadon bocsájtotta és méltóságába 
visszaültette. A tekintélyén azonban már 
csorba esett. A régit nem pótolhatta az új. 
Ha Ibn Szatanasz akármilyen nemes büsz
keséggel is utasította vissza a felkínált 
rabbi tisztségei. R. Chanochot mégsem is
merték el többé Cordova rabbijának addig 
míg Ibn Gau élt. Mikor Jákob Ibn Gau 
halálának hírét hozta R. Chanoch egyik 
veje. R. Chanoch. a jámbor férfiú zokogó 
sírásban tört ki. A veje azt mondta: Azt 
hittem, jó hírt hozok Neked, és Te ellen
séged barátjának mutatkozol. — Én sírok 
és jajgatok — felelte R. Chanoch — mind 
a szegények miatt, kik a meghall asztalá
nál ettek, mit esznek ezek majd holnap' 
R. Chanoch ugyanis nem támogathatta 
őket, mert semmi vagyona nem volt. Sem 
tanításából, sem tisztségéből hasznot nem 
akart húzni, igen szűkös, szegényes és fen- 
költ életei élt. R. Chanoch 4775-ben (pol
gári időszámítás szerint 1015-ben) halt 
meg. 13 évvel később, mint az utolsó) ga
on: Rabbon Hais.

Felelős szerkesztő es Kiadu: 
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