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a szegedi tudomány egyetem m, tanára

Juda Makkábi csodás győzel
mét ünnepeljük, hogy a jeruzsá- 
lemi szentélyt megtisztította a 
pogányság fertözetétől s felavatta 
az Egyisten dicsőségére. Szentély
avatásról beszél a chanukkai tó
raszakasz is. „És volt az nap, 
midőn Mózes befejezte a hajlék 
fölállítását és fölkente s meg
szentelte azt...” A bibliai vers 
egyik szavát szellemesen úgy ma
gyarázzák Bölcseink, hogy amíg 
nem volt meg a szentély, gyűlö
let uralkodott a világon, de mi
helyt megépült a szentély, szere
tet, barátság, béke és igazság lé
pett a viszály és gyűlölet helyébe.

A midrasnak e gyönyörű taní
tása szerint az Isten háza az em
berszeretet, a testvériség intéz
ménye kell, hogy legyen. A temp
lom nemcsak a vallásgyakorlat 
színtere, hanem a társadalmi szel
lem irányítója, nevelője is. A 
templomban elhangzó elmélkedé
sek a hívek lelkén át az életet 
formálják: erkölcsi harmóniát
vihetnek bele, egymás megbecsü
lését, vallási egyetértést — de az 
ellenkezőjét is. A templomot az 
erkölcsi szentség szelleme avatja 
szentéllyé, hogy szeretetet s ösz- 
szetartást hirdet, nem pedig fele
kezeti s faji türelmetlenséget.

Rendkívül tanulságos és a zsidó 
gondolkozásra jellemző, hogy Böl
cseink a templomtól mindenféle 
viszály megszűnését várják. Meg 
kell óvni a templomot a pogány
ságtól, már pedig a gyűlölködés 
a legnagyobb pogányság. A gyű
lölet előbb-utóbb mindent elborít, 
mérhetetlen kárára a nemzetnek. 
Akik féltő gonddal őrködnek a 
magyarság létérdekei fölött, szám
talanszor felemelik intő szavukat, 
hogy a széthúzás, gyűlölet, uszí
tás sírját ássák a nemzetnek.

Mattiszjahu fiai
Irta : Dr. Heller Bernát

Évezredes zsidó múltúnknak alig 
van vonzóbb, alig' dicsőbb korsza
ka, mint ama két-három évtized, 
amelyben Mattiszjahú fiai vezérel
ték Izraelt. A makkabeusok méltán 
zúgolódhatnának, hogy az utódok 
nem voltak méltók hozzájuk, de 
még csak nem is méltányosak 
irántuk.

Az utókor méltánytalansága ott 
kezdődik, hogy a hasmoneusok cse
lekedeteinek, nagyságának hű tűk- 
röztetője, a Makkabeusok első 
könyve, nem nyert helyet hagyo
mányos vallásos irodalmunkban, 
hogy a mi részünkre az Egyház 
őrizte meg, nem a Zsinagóga. Pedig 
a Makkabeusok első könyve nem 
lett volna méltatlan ilyen helyre, 
akár a tárgyilagos történelmi elő
adás művészetét tekintve, amelyben 
túltesz a Krónikák könyvén, akár 
az emelkedett vallásos bensőséget, 
amelyben túltesz Eszter könyvén, 
az Énekek Énekén.

Ez az első mellőzés vonta maga 
után a későbbieket. A talmudnak, 
a régi midrásnak aggádája annyit 
sem foglalkozik a makkabeusokkal, 
mint teszem Joáb, Benaja ben Je- 
hojada vagy akár Naamam hadve
zérekkel, mint Lábán, Dátháu, Abi- 
ram, Kórach alakjaival. Maga a 
makkabeus név is alig ismeretes 
régi héber irodalmunkban, ide nem

Érvényesüljön hát a zsidó temp
lomavatás eszméje, hogy az Isten 
háza szeretetet árasszon ki az 
életbe, ne civakodást, egymás 
becsmérlését. Legyen már foga
natja a megbékiilésre, összefo
gásra való buzdításnak, mely 
lépten-nyomon elhangzik a társa
dalom és közélet vezetőinek aj
kairól. A vallások emberei taní
tásaikkal egyengessék a béke és 
igazságosság útját, hogy ne szüle

számítva Flavius Josephus törté
nelmi műveit. Hcismoneusoknak is
meri őket az ősi zsidó hagyomány, 
közülük az egyetlen Mattiszjahut 
méltatja, de hallgat nem kevésbbé 
dicső fiairól.

Chanukkai imánk, az Al-hanni- 
szim, mindeiikép méltó a nagyszerű 
tárgyhoz és korhoz. Itt még az ola
jos korsó szerényke meséje koránt
sem szorította ki a hatalmas törté-*  
nelmi csodát: hogy a gyöngék dia
dalmaskodtak a félelmetes hatalom 
fölött, a csekély számuak a renge
teg tömeg fölött, az igazak a go
noszság fölött, a lelkiismeret a 
szabadság fölött. Ismétlem, ez a rö
vid imánk méltó a kiváló emlékhez. 
De ez is csak Mattiszjahuról tud.

Az Al-hanniszim régi korra megy 
vissza: már a Szófrim tráktatusa 
(körülbelül VII század) ismeri. A 
késő középkorból eredő jócér-imak 
Channukkára már erősen eltérnek 
a történelmi valóságtól; a Carcas- 
sonne-i József b. Slomo költeménye, 
audcho ki onafti bi, nem csak a 
Makkabeusok könyveitől nyeri ih
letét, hanem a Meg'illasz Antiochus- 
ból, a Joszipponból; meseszerű re
gényt sző: Judith és Holofernes 
esetének utánzásával a makkabeu- 
sokat a női becsület oltalmazol 
gyanánt lépteti föl. Szóval itt a 
zsidó költészet szólal meg, Klio, a 

tés s felekezet döntse el az érvé
nyesülést, hanem az egyéni érték. 
Amint a chanukka-szombat szid- 
rájában fogjuk olvasni, hogy Fá
raó. József bölcs tanácsának hal
latára így szólt: „Található-e eh
hez hasonló ember, akiben Isten 
szelleme van?” Egyiptom királya 
nem firtatta József vallását, szár
mazását, hanem érdeme szerint 
elismerte azt, akiben Isten szel
leme lakozott. 
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történelemnek hatásos szavú mú
zsája, elnémul.

A nemzsidó költészet sem bizo
nyult igazságosnak a makkabeusok 
iránt. A Hasmoneusok korának 
méltán híres dramatizálója, Ottó 
Ludwig, „Die Makkabaer” szerzője, 
a dicső szabadságharcot szomorújá
tékká dolgozza föl. Már ez is gon
dolkodóba ejthet. Emlékezzünk arra, 
hogy a mi Gyulai Pálunk azt is hi
báztatja, hogy Körner szigetvári 
Zrínyi Miklóst megtette tragédia 
hősévé: Zrínyi Miklós, kit nemzeté
nek hálája, magasztalása kisér di
cső halálában, nem tragikus, hanem 
nemzeti hős. Szintúgy a makkabeus 
testvérek, akik sorban ellenség ke
zétől esnek el, nem tragikus hősök, 
hanem példaadó eszmények. Ottó 
Ludwig valósággal feje tetejére 
állítja a történelmi valóságot, ami
kor a makkabeusokat egymással 
szembe állítja, úgy hogy három 
szinte ellenséges kör alakul ki: 1. 
Juda Makabbi köre, a rendületlen 
harcosok, 2. a költött Jójákim köre, 
amely azt az oktalanságot követeli, 

, hogy szombaton a megtámadott éle- 
' lükben megfenyegetett zsidók vak 

megadással mészároltassák le ma
gukat, 3. Eleázár, aki hiú nagyra- 
vágyástól hajtva kész hazáját, test
véreit elárulni.

Eleázár iránt legigazságtalanabb 
Ottó Ludwig. Igaz, az öt makka
beus testvér közül Eleázárról hal
lunk legkevesebbet. De amit megtu
dunk, az a dicsőség fényével övezi. 
A Béth Zeeharjah melletti ütközet
ben, amikor a syr hadak fölvonul
nak félelmetes elefántjaikkal, Ele
ázár a kimagasló elefántról az véli, 
hogy rajta bizonnyal maga a ki
rály Antiochus Eupator ül, utat 
tör magának, alulról átszúrja az 
állatot, a hatalmas test maga alá 
temeti Eleázárt, aki így megtalálja 
a keresett önfeláldozó halált.

Igaztalanok volnánk, ha ép ön
feláldozó bátorság dolgában kii- 
lünbseget tennénk az öt testvér, 
Jóehanan, Simon, Juda, Eleázár, 
Jónathan közt. A haldokló Mattisz- 
jahu végső rendelkezése ugyan Ju- 
dát jelöli ki hadvezérnek, de nem. 
mert tesvérei kevésbbé hősök, ha
nem mert Juda vezérségre termett. 
Azonban mind azt öt a szent ügy
nek él, szent ügyért hal s merészség 
volna eldöntenünk, melyik dicsőbb, 
melyik nagyobb.

S ezt a szent ügyet együtt szol
gálják. Amikor Juda áll a nép élén, 
Jónathán vele együtt hadakozik, 
diadalmaskodik Transjordaniában; 
a rómaiaknak tulajdonított levél 

Judát főpapnak, Simont hadvezér
nek üdvözli. Amikor Juda csatában 
elesik, a nép Jónathánhoz fordul, 
mint aki semmivel sem alábbvaló 
Judánál; kérleli, vállalja népe 
gondját, Jónathán vállalja avval a 
fogadalommal, hogy amint Juda 
nem kimélte a vérét,, ő sem fogja 
kímélni a magáét, amikor Istenről 
és Izraelről van szó. Jónathán vi
szont még megmaradt két testvé
rére támaszkodik. Jónathant elküldi 
Transjordaniába, de ez itt lesbe ke
rül, megöletik. Az életben maradt 
egyetlen testvér, Simon, hűségesen 
támogatja Jónathánt; együtt dia
dalmaskodnak Apollonius hadai fö
lött; VI. Antiochus elismeri Jónat
hant főpapnak, Simont pedig hely
tartónak a Tyrus és Egyptom közli 
területen. A két testvér együtt vo
nul be diadalmasan Jeruzsálembe, 
helyreállítja a falát, a templomot 
körülbástyázza. Amikor Tryphon 
lesbe csalja Jónathant, Simon, ám
bár előre látja, hogy minden kivál
tási kísérlet megfeneklik Tryphon 
ármányán, mégis meghoz minden 
pénzbeli és lelkiismereti áldozatot, 
hogy testvérét kiszabadítsa.

Teljes értékében elfogadhatjuk 
azt a jellemzést, amelyet regényes 
színezésben Simon ad testvéreiről 
és önmagáról: „Nem lehet ismeret
len előttetek, drága honfitársaim, 
hogy miként atyánk, szintúgy én is 
és testvéreim mindenkor készek 
voltunk, hogy a ti szabadságtokért 
kockára vessük életünket. Számos 
más bizonyság mellett arra is hi
vatkozhatnia, hogy ép a mi csalá
dunk tagjai kegyetlen halált szen
vedtek el a vallásért, a tóráért. 
Semilyen félelem nem tépheti ki 
lelkemből ezt az érzést s nem olt
hatja helyébe a halálrettegő gyá
vaságot. Minthogy ekkép oly ve
zérre találtatok, aki el van tökélve, 
hogy értetek mindent akár meg
cselekszik, akár elszenved, azért 
kérlek, kövessetek engem hűségesei), 
bárhová is vezetlek. Mert egyrészt 
nem vagyok különb az én testvé
reimnél, hogy nekem életem drá
gább lehetne, mint nekik az övék 
volt, másrészt nem vagyok náluk 
alábbvaló, hogy kerülném, retteg
ném a halált tóráért, vallásért, 
amely halált ők dicsőnek vallottak. 
Ahol csak mód nyílik reá, majd 
bizonyságot teszek róla, hogy igaz 
testvérük vagyok.”

S itt nyilatkozik meg a makka
beus testvérek példaadó tanúság
tétele. Egyek voltak vészálló harc
ban idegen ellenfél félelmetes hadai 
ellen, egyek voltak kíméletlen küz

delemben belső ellenség, a zsidóság 
elárulói ellen. S egyek voltak a 
nagy cél kivívásában: kivívták a 
vallásnak, a léleknek, a lelkiisme
retnek szabadságát. Emléküket ün
nepeljük hálával, hódolattal.

Mondjátok bátran...
Mondjátok bátran, nyíltan: mit 

[kívántok? 
Ne kössétek le titkon ereinket! 
Népünkön annyi ezer éves átok! 
V j vértanuság csak jobbá tesz

[minket 
Kínzó kamrákban, máglyalo-

[bogásban 
Töretlen szállt el sok hitvalló lelke. 
„Az Isten egy”; ott sem tud hinni 

[másban. 
S megtört szemét az ég felé emelte.

Legyünk koldussá rogyadozó
[ térddel? 

Kiközösített, meggyalázott népség, 
Amely jutalmul lelki gettót ért el 
S elvesztett mindent, ami jóság,

[ szépség? 
S remegve lásson lázító plakátot. 
Mit éjjel tűznek hallgatag falakra! 
S mint akit megtört félelem és átok, 
Meredjen rá a torz zsidó alakra?

Azt akarjátok: Ha koldusok lettünk, 
Hagyjuk mi el a drága, magyar

[földet? 
A magyar ég ne boltozzék felettünk? 
S magyar kenyérből ne ehessünk

[többet? 
Felejtsük el a magyar nyelv zenéjét, 
Melyre anyánk már emlőjén

[tanított? 
A magyar dalt, a magyar nép

[meséjét: 
Az áldott, édes, magyar lélektitkot?

Feledjük el a horpadt, néma dombot, 
Hol őseink oly réges-rég pihennek?. 
— Ki magyar porból magyar porrá 

[omlott, 
A sír mélyéről biztatón izenget: 
„Szeresd hazádat utolsó csöpp vérig. 
Ha mostohább is a sors néha, néha! 
Ne félj!: Emberség szent vetése érik 
S pusztulni fog a kegyetlen, a léha.”

Feledjük el, kik velünk összeforrtak 
Örömben, búban ezer év nagy

[sorján? 
S legyünk lesöprött, hitvány útipor 

[ csak, 
Avagy letépett, útszéli bojtorján? 
I j nyelv, új érzés, új föld és új

[mennybolt? 
örök vándorlás? Örök szenvedések? 
„Nyugtod, zsidó, kétezer évig nem 

[volt, 
Másik kettőt se tartunk mi

[kevésnek!”

Ezt akarjátok!...
KATONA FERENC

Zsidó Élei
minden magyar zsidó lapja s 

Fizessen elő! ■
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Tovább folynak a nyugdíjperek
a pesti hitközség ellen

Bírói ítélet állapította meg a levonások jogtalanságát
Többizben foglalkoztunk már az

zal a persorozattal, melyet azok az 
alkalmazottai és nyugdíjasai indí
tottak a Pesti Izr. Hitközség ellen, 
akiknek nyugdiját, illetőleg fizeté
sét a hitközség olyan miniszteri 
rendeletekre való hivatkozással 
szállította le, melyek nem voltak a 
közte és alkalmazottai között fenn
álló jogviszonyra vonatkoztathatók. 
Rámutattunk arra, hogy a hitköz
ség semmiesetre sem hivatkozhatik 
a gazdasági lehetetlenülés esetére a 
nyugdíj- .és fizetésleszállításokkal 
kapcsolatban, különösen mindaddig 
nem, amig a reprezentációs költsé
geket és macesz jutalékokat nem 
szállítja le legalább is olyan mér
tékben, mint a nyugdíjakat és fize
téseket.

Jog-, illetőleg törvényszerűségre 
pedig a hitközség egyáltalán nem 
hivatkozhatik. Hiszen a m. kir. 
Kúria 1936. március 30-án kelt P. 
II. 184/1936 .sz. ítéletével kimondot
ta, hogy nem vonatkozik a hitköz
ségre és annak nyugdíjpénztárára 
a 4600/1931. M. E. sz. és a 6700/1933. 
M. E. sz. rendelet. Mindazon fizeté
sek, nyugdíjleszállítások tehát, me
lyek ezen két rendelet alapján tör
téntek 1933-tól kezdve, a Kűri Íté
leti megállapítása szerint jogtala
nok

A korábbi fizetés- és nyugdíjle- 
szállitásoknál, vagyis az 1933 és 1931 
évek közöttieknél ugyanez a hely
zet. Itt a redukciók az 5000/1931 M. 
E. sz. és még három rendeletre való 
hivatkozással történtek. Ezek a ren
deletek azonban szintén nem vonat
koznak a hitközségre és nyugdíj
pénztárára, hanem csak az állam és 
önkormányzatok személyzetére.

A kir törvényszék több Ítéletben 
és ezek között az 1936 junius 23-án 
kihirdetett 6 P 39602/1935 sz. végíté
letében ezt a kövekezőkben szögeze 
le:

„Azzal védekezik továbbá alperes 
(tehát a hitközség), hogy nyugdi
jainak csökkentése az 5000 1931 M. 
E. sz. rendelet kötelező rendelkezése 
alapján történt. Az 5000/1931 és az 
ezzel kapcsolatos 7000 1931, 3000/1932 
és 1400/1933 M. E. sz. rendeletek va
lóban intézkednek az irányban, 
hogy a nem állami tanszemélyzet 
részére az állam által nyújtott fi
zetéskiegészítést a rendeletben meg
határozott mértékben csökkenteni 
kell, azonban e rendeletek nem vo

natkoznak a hitközségekre, hanem 
az állami és önkormányzati tansze
mélyzetre."

További folyamán kimondja az 
ítélet, hogy olyan külön nyugdíj
alapok, nyugdíjpénztárak és nyug

alga KÓKUSZZSIR
100 százalékig édes kókuszdióból készül,

a budapesti orthodox rabbiság felügyelete alatt

Sütemények, torták, halfélék, barches2ek 
pompás ízét, jól sikerült elkészítését 
biztosítja.

1/4 kg-os kocka ára 60 fiilés*.

díjintézetek, melyek az állammal 
nyugellátás szempontjából viszonos
ságban vannak, kötelesek voltak 
1931 december végéig szabályzatukat 
1931. szeptember 1.-től kezdődő ha
tállyal a kormányrendeletnek meg
felelően módosítani. A perben azon
ban nincs adat arra, hogy a felpe
resi jogviszonyra irányadó nyug
díj intézeti alapszabályok módosít
tattak volna és a törvényszék feles
legesnek tartotta annak vizsgálatát 
és megállapítását, hogy a tanítói

Az uj adózási rendszer
— Válasz az Orsz Izr. Iroda propagandafüzetére —

„Észrevételek a Budai Hitközség kör
levelére” cím alatt az Orsz. Izr. Iroda 
20 oldalra terjedő füzetet bocsátott 
közre, melynek tartalma néhány meg
jegyzést provokál. Minthogy ezen „Ész
revételek” néhány általánosságon kívül 
túlnyomóiig az adóüggyel foglalkoznak, 
csakis ezekre kívánunk kiterjeszkedni.

A kiegészítő szabályzat indokolásá
ban, de egyébként is többször hangoz
tatva lett, hogy a tervezett adózási 
rendelet mellett a dupla megadóztatás 
lehetetlen, csak megosztásról lehet szó; 
sőt most is a 9. oldalon (III. fejezet) 
„az egységesen kivetett hitközségi adó” 
emiíttetik. Már pedig a 15. oldalon a 
saját eljárásának folyamányaként jegyzi 
meg, hogy két helyen is vetik ki az 
adót — tehát az adóalanynak két he- 

nyugdíjügyekben van-e még most 
is viszonosság az állam és a hitköz
ség között. Köztudomású ugyanis, 
hogy’ 1924 óta ilyen viszonosság töb
bé nincsen. Miután pedig az alap
szabályok módosítása nem történt 
meg, a nyugdíjjárandóságok leszál
lításának alapja nincsen.

A végítéleteken kívül a törvény
szék újabb percsoportban hozott 
egy ügyben Ítéletet a hitközség ál

tál emslt illetékességi kifogás ügyé
ben. 1935. december 1-én kihirdetett 
6 P 37935/1936. sz. ítéletében kimon
dotta ugyanis, hogy’ elutasítja a 
hitközségi nyugdíjpénztárnak a bí
róság hatásköre ellen emelt per
gátló kifogásait és ezzel kimondja, 
hogy’ a tanárok, polgári iskolai ta
nítók és gyógypedagógiai tanítók 
nyugdíj igényei, a hitközségi nyug
díj pénztárral szemben szintén a 
rendes bíróságok útján érvényesít
hetők.

sen kell beadni fellebbezését!! Tehát 
állítását maga cáfolja meg. Hogy a több 
helyen való megadóztatás mily áldatlan 
következményre vezetne a gyakorlat
ban, azt könnyen el lehet képzelni. Az 
egyetlen .korrektivum önkényességek és 
túlzások elkerülése végett az. hogy a 
hitközségi adó az állami adóhoz iga
zodjék; ezt azonban a füzet szerint „si
került” a folytatott tárgyalásokon meg
szüntetni, amit az iroda nagy vívmány
nak hirdet. Ma, midőn szigorú törvények 
a vagyon és jövedelem pontos beval
lását garantálják, azt mondani, hogy’ az 
állami adó nem elég hiteles alap a hit
községi adóra, ez az igazi gyanúsítás 
sok ezer adófizetőre, nem pedig azon 
csekélység, mely az „Észrevételek" 18. 
lapján emiíttetik.
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Nem „igen nagy eredménynek”, mint 
az „Észrevételek”-ben olvasható, hanem 
végzetes hibának kel! ezt tekinteni és 
csodálkozni azon, hogy a kormány eh
hez hozzájárult volna. Ha ugyan igaz, 
hogy ez megtörtént, illetve ilyen formá
ban történt a hozzájárulás.

Hiába a captatio benevolentiae (16. 
oldalon) hogy: ..Nem kell félni az el
járástól! Testvérek között vagyunk és 
mi sem természetesebb, mint hogy meg
hallgatjuk egymás kívánságát és óha
ját." Szép szavak, de a tények az el
lenkezőjét bizonyítják. De a hipokrizi- 
sen kívül, mely e sorokban rejlik, vas
tag tudatlanságot árul el a vidéken ural
kodó viszonyokkal szemben. Az „Ész
revételek" szerzője, midőn az idézett so
rokat irta, úgy látszik, teljesen elfelej
tette azt, amit a 10. oldalon írt és pe
dig:

„A pénzügyminisztérium t. i. rend
kívül sérelmezte azt a nagymennyiségű 
panaszt, ami évente az egyes hitköz
ségek adókivetése ellen a pénzügymi
nisztériumhoz felérkezett stb.

Ezen egy tény hangosabban, mint 
bármi más tény, mutatja, hogy mily mó
don történnek egyes helyeken az adó
kivetések. továbbá mily értékkel bírnak 
o'y naiv állítások, hogy a hitközségnek 
saját tagjaiból alakult fellebbezési bi
zottság egy „a hitközség felett álló 
fellebbezési fórum" gyanánt állittatik 
oda. mely fórum minden elkövetett hi
bát ióvátesz: a minisztériumhoz érkező 
nagymennyiségű panasz bizonyítja, hogy 
másképen van. mint a fővárosi urak 
azt gondolják; a vidéki hitközségek élén 
>ok kisebb helyen hiába keresünk oly 
képzettségű iérfiakat. mint a főváros
ban, hol nagy számban léteznek -- olya
nokat, kik képesek csak felfogni vagy 
megérteni azon nehézkes, hosszadalmas 
határozmányokat és distinkciókat, me
lyekkel a hitközségi adótörvény bővel
kedik, mely valóságos csapda, melybe 
minden láb belebotlik. A papiroson eme 
dolgok szépen, békésen állnak egymás 
mellett, a valóság azonban másra ta
ni:. Azon egy intézkedés, mely az ön
kényességnek határt szabni képes, az 
á lami adókhoz való igazodás, az etej- 
:c:'k és még ..igen nagy eredménynek" 
tekintetik.

Ha tényleg a budai körlevél „min
denkit gyanúsít" (lQ.oldal). akkor még 
sokkal inkább teszik ezt az „Észrevé- 
:elek"-ben foglalt állítások. Ha testvé
rek vagyunk és meghallgatjuk egymás 
kívánságát és óhaját, miért nem bizo- 
nyíttatik ez tettekben és miért akarja 
felfalni a hatalmas a gyengét — az 
oroszlán a bárányt?

Egyébként nem akarjuk itt az ellen
vetéseket folytatni. Az ellentétek áthi
dalása céljából talán leghelyesebbnek 

mutatkoznék oly megoldás, melyre az 
állam maga példát nyújt. Az állami 
adók más szabályok szerint kezeltetnek 
a fővárosban, mint az ország egész te
rületén (p. o. Budapesten vannak adó
felügyelőségek, melyek a vidéken nin
csenek). Választassék el ugyanilyen mó
don a hitközségi adózás is; a fővárosi 
hitsorsosok adókezelése elkülönítendő az 
összes vidéki lakósok adókezelésétől. 
A fővárosban sokkal könnyebben lehet 
ezen — jobb ügyhöz méltó — prókátor: 
furíanggal kieszelt szabályokat, ezen me
rev bürokratizmust, melyek az új sza
bályzatban nyilatkoznak meg — keresz
tülvinni, mint a vidéken.

A legújabb „vívmány”, hogy a hit

Munkában az „Egyakarat" 
pesti adősrőfia

— Levél a szerkesztőhöz •—
Megírta néhány hónap előtt 

Szerkesztő Ur is, hogy az Egyaka
rat pesti adósrófja ez idén különös 
elánnal vetette rá magát az adófi
zetőkre. Az én adómat is 400, mondd 
négyszáz százalékkal akarta fel
emelni, miután nem szereztem sem
miféle érdemet a hitközségi korté- 
zia terén. Megfelebbeztem a kivetést 
és az adótanács múlt hónapban az 
eddig fizetett 100 pengő helyett a 
rám kivetni megkísérelt 500 pengő
vel szemben 300 pengőben (plus 10 
százalék) állapította meg évi kul
tuszadómat. Vallom, hogy minden
kinek ki kell vennie részét a hitköz
ségi terhekből és ezért belenyug
szom az adótanács döntésébe, külö
nösen ha a pesti hitközség végre 
vallási, hitéleti és kulturális felada
tokat is teljesítene, amiről teljesen 
megfeledkezett az utolsó 4 esztendő 
kortes-elfoglaltsága közben. És még 
szívesebben belenyugodnám az adó
emelésbe, ha egyenlő mértékkel 
mérnének és például az egyik temp
lomkörzet ügyvezető elnökét, aki 
orvos is, földbirtokos is, nem ciró
gatnák meg 40 pengő adó kivetésé
vel és egy másik ugyanott vezér- 
kedő társának adóját nem szállítot
ták volna le 120 pengőről 30 pen
gőre.

Sajnos azon kérésemnek, hogy az. 
adóösszeg 3 évre rögzíttessék, a bi
zottság nem tett eleget, állítólag 
nem lévén ilyesmire „feljogosítva”, 
amiből azt következtetem, hogy a 
pesti Egyakaratnak még további 
céljai vannak velem, ha ott talál 
maradni a kancellárián az emberi 
kor legvégső határáig. Még sajno- 
sabb ennél is, hogy ugyanaz nap 

községi adó megkülönböztet „tárgyi” és 
„személyi" adót — amúgy is olyannak 
mutatkozik, amelyet a zsidó mentalitás 
megemészteni nem bír. Három hónapra 
lett felfüggesztve a hitközségek auto
nómiája és úgy állították be, hogy még 
ennyi idő kell, míg a jóváhagyás meg
történik, ennyi idő áll tehát még ren
delkezésre, hogy az elhibázott adósza
bályokon még változások és javítások 
eszközölhetök. Maid meglátjuk. De ha 
tényleg így is lenne, használjuk fel ezen 
időt, hogy a „vívmányok" és „nagy 
eredmények”-et magában foglaló káros 
határozmányokat megváltoztathassák.

Heautontimorumenos

reggelén, mikor a bizottság dönté
séről értesítettek, megkaptam az 
illetékes adókerületi adószámviteli 
osztálynak igen erélyes felszólítá
sát, hogy hitközségi „adóhátraléko
mat”, 483.60 pengőt (ez 440 pengő 
adónak és 33.60 pengő „késedelmi 
kamat”-nak felelt volna meg) 8 na
pon belül egyenlítsem ki, mert kü
lönben végrehajtanak. Hát kérem, 
talán még sincs egészen rendben, 
hogy önkényesen vetnek ki fantasz
tikus adókat és tekintet nélkül arra, 
hogy azok felebbezés alatt állnak, 
egyszerűen kiadják állami adóhi
vataloknak behajtásra. Miután pe
dig kultuszadóm, amint fentebb is
mertettem, már megállapításra is 
került, én a hozzám érkezett felszó
lítást a tényállás teljes ismerteté
sével visszaküldtem az illetékes 
adókerület adószámviteli osztályá
nak, mely engem mint a legponto
sabb adófizetőt ismer és így méltán 
tiltakozhatom az ellen, hogy a pesti 
Egyakarat arisztokratikus gőggel 
elhatározott és megfelebbezhetetlen 
módszere folytán ártsanak polgári 
jóhíremnek.

Ilyen körülmények között meg 
lehet érteni, ha sem a kőbányai, 
sem a budai hittest férek nincsenek 
túlságosan elragadtatva attól a le
hetőségektől, hogy az Egyakarat 
karmai közé kerüljenek. No de hát 
én hiszem, hogy ő mégis csak té
vedni fog: lesz ez még máskép is és 
nem fog összedőlni a világ, ha az 
Egyakarat helyett szelídebb, meg
értőbb és testvériesebb rendszer 
kerül uralomra a Sip-utcában ...

X. Y.
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Nem vagyok zsidó
Irta : Dr. Földváry Miklós

Nagyszerű gondolatot: összefogást 
a vörös téboly ellen hirdet egy új 
alakulat, a „Nemzeti Front”.

Szép a célkitűzés. Minden ma
gyarban felsír az 1919. év rém
uralma. Ezer és ezer ártatlanul ki 
ontott magyarnak vére még ma is 
vádol... Minden magyar, akiben 
parányi szikrája ég a honszeretet
nek, siet ebbe a tömörülésbe. Most 
mégis megtorpan a jóizlés, meg- 
botránkozik a logikusan gondol
kodó ember. Pár nap előtt plakátok 
jelentek meg a budai házak falán, 
ízléstelen, bántó plakátok. Olyan
annyira bántóak, hogy azok kira
gasztása már súrolta, sőt átlépte 
azt a vonalat, melyen túl a feleke
zet elleni uszítás kritériuma kime
rül. Erről a plakátról ifjú embe
rek vad, fanatikus gyűlölködése rí 
le. A tapintatos főváros és az ál
lamrendőrség hamar megtisztította 
az utcákat a furcsa plakáttól.

A parlamenttel szemben áll a 
vörös téboly mártírjainak emlék
műve. 3S magyar zsidó (s nem zsidó 
magyar) neve van oda felvésve. 3S 
olyan magyaré, akik tudtak meg
halni azért a földért, mely ottho
nuk, hazájuk. Vitán felül áll az,
hogy a magyar zsidó az alkotmá
nyos magyar földön nemcsak adó
fizető volt minden időben, de hon 
védő, véráldozó katona is. A mo
hácsi vész, a tatárjárás, a török 
világ nem kímélte meg a zsidókat 
sem. Rákóczi szabadságharcában 
ott voltak a zsidók. Nagymajtény 
síkján, amikor a kurucok lerakták 
a fehér selyem Máriás-lobogót, azt 
megelőzően a Thököly utáni idők
ben, a vérszívó „bestia” Caraffa tá
bornok vendégeinek „speetaculu- 
mot” rendezett. A sárga karikás 
tógát viselő, jognélkiiU zsidók kö
zül, abban a városban, hol jelen 
sorok írója megismerte a liberális 
gondolkodást — Eperjesen — 8 zsi
dót korbálcsoltatott halálra. A dia
dalmas kárpáti csatákban hálás 
kegyelettel adóztunk annak a 100 
branyiszkói zsidó honvédünk, akik 
Guyon Richárd diadalmas csatájá
ban, boldogan áldozták fel ifjú éle
tüket. Hány ezerre rúg a világhá
ború hősi halott zsidóinak száma? 
Az ellen forradalmi tevékenységük 
miatt 38 hős magyar zsidónak neve 
maradt köbe vésve, hogy mint Pe
tőfi mondja „... hol sírjaik dom
borulnak, unokáink leborulnak és 
áldó imádság mellett mondják el
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székesfővárosi mérnök
szent neveiket...” Sugár, Mellin
ger, Spiller, Welt, Rubin, Öszterrei 
cher, Weisz vájjon vörösök vol
tak-e? Azért örökítette meg a de
mokratikus nemzeti kegyelet nevű
ket alfabetikus sorrendben a már
tírok emlékművén? A statisztikai 
arányszám sem zavarja meg a hősi 
halálnak megszentelt egységét, 
mely egyforma ■ meghatódottságot 
ébreszt az objektív élőben, akár a 
hősi halottak emlékműveit, akár az 
ellenforradalom vértanúinak emlé
két szemlélik. Vájjon nem a zsidó 
Vázsonyi Vilmos volt, aki először 
tiltakozott a bolsevizmus ellen?!

Nem vagyok zsidó. Keresztény 
ember írja e sorokat, objektív em
ber, aki bibliofil, aki látja, érzi a 
történelem távlatán azt a panaszt, 
keserű sirámot, mely évezredek 
távlatán át a babiloni vizektől fel
sír mind mai napig, a tiszaparti 
kis házak mélyéig. 600.000 hősi ha
lottból a statisztika 11.000 hősi ha
lott zsidót mutat ki. A nagy mo
narchia hősi halottjainak 89 száza
lékát teszi ki a többi felekezet. Hol 
az arányszám? 11,000 halott, néma 
hős, akinek sírja felé, az ősi tör
vény, a gyermeki hála nem emel-

Dr. Hajdú Marcsi
Ir<a: Dr. Vázsonyi János országgyűlési képviselő

Amikor a „Zsidó Élet” azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy bol- 
dogemlékü barátomról, dr. Hajdú 
Maróéiról, hasábjain is emlékezzem 
meg, ennek a felszólításnak, a ba
ráti kegyelettől vezéreltetve, kész
séggel teszek eleget. Örömmel ír
nék róla, ha még itt volna közöt
tünk, ha örök lelkesedése még itt 
lobogna e földön fogékony lelké
ben, ha folytathatná a munkát, 
amelyet oly sok irányban folyta
tott, ha nem hullott volna még ki 
kezéből a toll, a kard és az imád- 
ságos könyv, mint életének három 
leghűségesebb kísérője.

Hajdú Marcelről, a politikusról, 
a közgyűlésnek egyik volt vezető
jéről, a Nemzeti Demokrata Párt 
kidőlt oszlopáról, a magyar közélet 

hetett kőemléket s jeltelen sírjukon 
talán csak egy szál, Isten keze ül
tette virág nyílik. Mennyi azoknak 
a zsidóknak a száma, akiket a már- 
marosi betöréskor halálra kancsu- 
kázott az orosz, halálba kergetett 
1916 nyarán az áruló szomszéd?.'

„A zsidó világuralmi törekvést” 
hirdetik a mételyhintők. A magyar 
zsidóság ebbeli törekvése mindig 
és mindenkor ennek a szent, ősi 
földnek határai közé ékelődött, az 
orosz, o\asz, oláh harcierek, hősi te
metők, halk, csöndes katonái haza
szeretete, az 1919 tavaszán a vörö
sök által szolnoki uccákon meghalt 
Ifjúemberek hősi önfeláldozása ta
núskodik arról, hogy a magyar 
zsidó életmottója: „... itt élned és 
halnod kell.”

Mint sovén magyarnak vissza 
kell utasítanom minden logikus, 
józan gondolkodó polgártársam ne
vében az igazság döntő argumen
tumaival szemben újra kísértő ha
zugságot. A világ igazsága, a tisz
tult magyar, lovagias mentalitás 
már úgyis kigyomlálta az igazság 
kertjéből ezeket a belopott ocsmáiy 
hazugságokat. A magyar zsidó 
mindig ott volt, ott állt a magyar 
határokat védő őrseregben, a múlt
ban és ott fog állni a jövőben is. 
Ezt hiszem. Ezt vallom. Ezt hirde
tem ...

sokat szerepelt tagjáról, már a ra
vatalnál. gyászülésen, politikai 
közületekben és politikai hírlapi 
hasábokon szólottám. Méltatták őt, 
mint a magyar sport, különösen a 
diadalmas magyar kardvívás egyik 
legjelentékenyebb alakját is több
ízben és sokan. Volt azonban Hajdú 
Maróéinak két olyan minősége is. 
melyek egyéniségének megvilágítá
sában igen élénk színt jelentettek 
mindenkor és amelyekről eddig 
még nem sok szó esett.

Az egyik: újságírói múltja, 
melyről csak röviden emlékezhet
tem meg ezideig, a másik a hitfele
kezeti életben való tevékenysége, 
amelyről ravatalánál a Pesti Izr. 
Hitközség nevében volt elnöktársa 
és elöljárókollegája szólott.

JUBADONT JUBA
orth. kóser fogkrémet Kérje mindenütt ! °rlh- kóser sütőport

A budapesti orth. hitközség rabbiságának felügyelete alatt készülnek.
Gyártja s FELES ISTVANNÉ Budapest, VII., Rottenbiller.utca 8.
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E két minőségben azonban — 
úgy érzem — nem szólottunk még 
eleget. Hajdú Marcel munkássága 
nemcsak több szót, hanem sokkal 
több elismerést és hálát vár tőliiiiK 
és ehhez igyekszem, hacsak néhány 
sorral is, hozzájárulni.

Nem véletlen az, hogy Hajdú 
Mareelről. az újságíróról a „Zsidó 
Élet” hasábjain szólok. A Nemzeti 
Demokrata Párt fővárosi küzdel
meinek legerősebb harcaiban, a de
mokratikus blokknak győzedelmes 
törvényhatósági választási csatá
jában, a párt hivatalos lapját, a 
hetilapként feltámasztott „Polgár”-t 
Hajdú Marcel szerkesztette, ő hívta 
azt újra életre már 1924-ben. A lap 
szerkesztésének munkáját a „Zsidó 
Elet” jelenlegi főszerkesztőjével, 
Kecskeméti Vilmossal, a régi nagy 
függetlenségi párt hivatalos lapjá
nak. a „Budapest” napilapnak volt 
szerkesztőjével osztotta meg és e 
lap belső munkatársai sorában fog
laltam magam is helyet. Sokat 
tervezgettünk akkor még együtt; 
terveinket, elgondolásainkat a sors 
változásai később halomra döntöt
ték.

Hajdú Marcel két évig szerkesz
tette az akkor igen elterjedt és a 
fővárosi közéletben előkelő szerepet 
játszó hetilapot s miként az újság
írásban, úgy a bitfelekezeti életben 
is a legszorosabb barátságban ál 
lőtt és küzdött együtt segítő társá
val, a „Zsidó Élet” jelenlegi fő
szerkesztőjével. A hitfelekezeti élet
ben összekapcsolta őket a hitköz
ség akkori érdemes elnöke, néhai 
Léderer Sándor iránti szeretetük. 
Hajdú Marcel már akkor is elöl
járója volt a Pesti Izr. Hitközség
nek, majd rövid idővel később el
nökhelyettese is. Kecskeméti Vil
mos pedig abban az időben az 
„Egyenlőség” szerkesztője, Léderer 
Sándor kedvelt újságírója.

Hajdú Marcel. mint elöljáró és 
mint elnökhelyettes a tradíciók 
ápolásában működött, Léderer Sán
dorral való közös munkaterv alap
ján. A fővárosi hitélet kimélvitésé- 
ben való érdemei elvi tathatatlanok. 
A józsefvárosi körzet templomának 
megteremtése az ő nevéhez fűződik. 
Sokat lehetne elmondani e téren 
való munkásságáról, erre azonban 
nem tartom hivatottnak magam, 
aki a hitfelekezeti közéletben nem 
játszom szerepet.

Személyi kérdések előtérbe tó- 
dulása állított gátat e téren Hajdú 
Marcel további közhasznú mun
kássága elé. Exponálta magát egye
sekért, akik később annál kevésbbé 

exponálták magukat ő érette. Akik 
mellé állott, azok nagyrésze — 1-2 
kivétellel — ezt hamarosan elfelej
tették, akikkel szembenállót! vi
szont, ezt sohasem felejtették el 
neki.

Sajnos, manapság mindenfelé úr 
az engesztelhetetlenség, s ez vele 
szemben is a közélet minden terü
letén megnyilvánult. Pedig Hajdú 
Marcel mindenkor csak a meggyő
ződését szolgálta, Istent imádó és 
emberszerető volt. Megölte a szíve, 
mely oly sok fájdalmat kellett, 
hogy elviseljen az utóbbi eszten
dőkben.

Munkásságáról. egyéniségéről, 
emlékezetéről sohasem feledkezhe- 
tik meg otthonán: a Központi De
mokrata Körön és a. Fészek írók 
és Művészek Klubján kívül, a ma
gyar újságírói társadalom és a 
Pesti Izr. Hitközség sem. Azok is 
kegyelettel kell, hogy megemlékez
zenek mindenkor róla, akik élete 
egy-egy időszakában szembenállói
tok vele. S mindenkinek el kell is
mernie, hogy a közélet minden te
rületén a fair play alapján álló 
vivő volt, aki sohasem támadott 
hátulról, hanem mindig férfiasán 
szemtől-szemben állott.

Köszönöm a „Zsidó 2?Zet”-nek, 
hogy hozzám intézett felszólításá
val módot adott arra, hogy Hajdú 
Maróéiról ismételten néhány szót 
szólhassak.

Figyelmeztetés.
A budai hit testvérek figyelmébe ajánl

juk, hoáy a Menházegyesület alapszabá
lyainak 3 §-a értelmében az egyesület 
célja: „elsősorban saját, másodsorban 
a Brdai i?r. Hitközség aggkoru, el
szegényedett és keresetnélküli tag
jainak ingyenes, esetleg kedvezmé 
nyes eltartásra való felvétele."

Ismételten előfordult, hogy fölvételü
ket a menházba ingyenesen olyanok is 
kérték, akik sem az egyesületnek, sem a 
budai izr. közösségnek nem voltak tagjai 
és igy fölvételük az alapszabályok rendel
kezései szerint a legjobb akarat mellett 
sem volt lehetséges

Helvesen és előrelátóan cselekszik 
tehát mindenki, ha hitközségi tagságán fe
lül egyesületünkbe is belép, amig anyagi 
viszonyai megengedik és ezzel a maga 
részére a menházi ellátás lehehetöségét 
biztosítja. Senki sem tudhatja, milyen 
sors vár reá.

Akinek pedig Isten vagyont adott, 
gondoljon szegény elaggott hitsorsosaira 
és mozdítja elő adományaival azt a 
szent törekvésünket, hogy minél több 
arra szoruló ól gondoskodhassunk a 
szeretett szent nevében.

Budapest. (Rudán) 1936 szept. hóban.
A BUDAI I7R AGGOK ÉS

ÁRVÁK MENHÁZEGYEFÜ! ETE 
Of Csobádi Ferenc Dr. Berénji Sándor

fiikár; efnsk.

Az IMIT felolvasó ülése
Nagy és előkelő közönség jelen

létében tartotta meg felolvasó ülé
sét az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társaság. A feszülten figyelő hall
gatóság soraiban megjelent Löiv 
Immánuel felsőházi tag, a tudós 
szeged, főrabbi is.

Az előadókat és a megjelent kö
zönséget az IMIT nevében Kóbor 
Tamás üdvözölte, majd dr. Rózsa 
Ignácz tartotta meg előadását Bá- 
nóczi Józsefről, a 10 évvel ezelőtt 
elhunyt kiváló zsidó tudósról és ta
nítómesterről. Bánóczinak igen 
nagy szerep jutott a mai magyar 
zsidó szellemi élet kiépítésében, kü
lönösen mint az IMIT megalapító
jának és a „Magyar Zsidó Szemle” 
életrehívójának. Ezzel kapcsolatban 
megemlítette az előadó, hogy Bá- 
nóczi nemcsak zsidó írókat nevelt a 
magyar-zsidó irodalom számára, 
hanem megtanította ezeket a ma
gyar nyelvre is, ugyanekkor azon
ban olvasótábort is nevelt számuk
ra. A tanítók tanítója mindent el
követett, hogy tanítványai számára 
megteremtse azokat a gazdasági 
előfeltételeket, melyek szükségesek 
voltak ahhoz, hogy tanítani és al
kotni tudjanak. Nagy karitatív te
vékenységet fejtett ki. de ennek 
eredményével nem volt megelé
gedve. Intézményesen akarta biz
tosítani a megfelelő életkörülmé
nyeket és ebben a munkájában sie
tett segítségére a volt iskolatársak 
egyesülete, amikor 1904-ben kísérle
tet tett. egy tanító internátus léte
sítésére. Előadása végén Rózsa dr. 
rámutatott arra, hogy a magyar 
zsidó ifjúsági irodalom igen sze
gény

A nagy tetszéssel fogadott elő
adás után Várnai Zseni, a kiváló 
költőnő adta elő több családi és 
zsidótárgyú versét óriási sikerrel, 
majd dr. Dénes Lajos ny. tankerü
leti kir. főigazgató tartott magas 
színvonalú szabad előadást Shy- 
loekról. Tel Avivban nemrég for
mális per folyt le abból az alka
lomból. hogy az ottani színtársulat 
előadta a Velencei kalmár-t. Az 
irodalmi törvényszéknek azt kellett 
eldöntenie, hogy antiszemita da
rab-e Shakespeare híres műve, 
vagy sem. Az Ítélet felmentő volt. 
Ellentétbeki Sebestyén Károlynak 
legutóbb megjelent könyvében el
foglalt álláspontjával, mely szerint 
Shakespeare igenis a zsidókat 
akarta szimbolizálni Shylockban, 
Denes Lajos Alexander Bernát fel
fogasa mellé állott. Szerinte Sha- 
kespearcn ak már azért sem lehettek 
antiszemita tendenciái, mert a zsi
dót csak forrásokból ismerhette, 
hiszen Angliában nem éltek az ő 
idejében zsidók. Shakespeare egy
szerűen egy ördögi lénvt akart 
megrajzolni Shylockban és ha őt 
zsidó mezbe öltöztette, ebben leg
feljebb a zsidókról uralkodó hiede
lemnek tett eleget.

A rendkívül szellemes és előkelő 
irodalmi értékű előadás után Kó
bor Taniás szavaival ért véget a 
felolvasó ülés. Kóbor Tamás az 
IMIT köszönetét tolmácsolta a ki
tűnő előadóknak, akiket a közönség 
igen melegen ünnepelt.
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„A zsidó közélet botránya44
Ily cím alatt az „Egyenlőség” 

nemrég a texaszi stilusmüvé- 
szet legfinomabb nüanszait és leg
ötletesebb fordulatait kimerítő cik
ket közölt. Ez a „választékos” Írás
módot- tulajdonképpen mentesítene 
bennünket a fáradság alól, hogy
meglássuk és foglalkozzunk vele. 
De vagyunk annyira tárgyilagosak, 
hogy elismerjük, miszerint az 
„Egyenlőség” cikkének címe — 
persze csak a címe — igazat mond: 
letagadhatatlan „a zsidó közélet 
botránya”, ami többek között ab
ban is kifejezésre jut, hogy az a 
cikk napvilágot láthatott.

Általában megállapíthatjuk, hogy 
felekezeti életünkben néhány éve 
abnormis tünetek észlelhetők. Pon
tosan azóta, hogy a pesti hitközség 
vezetősége diktatórikus módszerek
kel igyekszik hatalmi törekvéseit 
kierőszakolni. A „Zsidó Élet” kez
dettől fogva szembefordult ezzel az 
irányzattal. Érvekkel és tényekkel 
harcoltunk az eszközeiben1 azelőtt 
sem válogatós síp-utcai kortézia el
len, amely mozgósította ellenünk 
sajtóorgánumait, egyéni kapcsola
tait és gazdasági összeköttetéseit. 
De nemcsak bennünket, — minden
kit le akart gázolni, aki útjába ál
lott, intra et extra muros: a Zöld 
Mártonokat, akik mérsékletre, be
látásra intették és mindenekfölött 
—Budát, melyet az a szörnyű bűn 
terhelt, hogy nem engedte magát 
elevenen felfalni. És mikor minden 
erőszak és minden mesterkedés ku
darcba fulladt, attól sem riadt visz- 
sza, hogy rést üssön a kongresszusi 
zsidóság alkotmányán...

Legutóbb megírtuk, hogy a pesti 
hitközség az elnöke országos irodai 
inkompatibilitásában rejlő helyzeti 
előnye felhasználásával megtévesz
tő érvelésű előterjesztést tett tör
vényes felügyeleti hatóságának, ar
ra kérve, hogy halassza el a vele 
élet-halálharcban álló budai hitköz
ség kitűzött képviselőtestületi vá
lasztását: így akarta feltartóztatni a 
törpe kisebbséget alkotó budai fú
ziósok elkerülhetetlen bukását. 
Ugyanazon számunkban közöltük a 
kőbányai hitközség közgyűlése le
folyásának szinte szószerinti szöve
gét. amelyből kitűnik: hogy képzeli 
el a pesti hitközség a fővárosi test
vérhitközségekkel való „gazdasági 
együttműködést”. Lelepleztük a 
Zöld Márton nyug, tábornoknak 
templomkörzeti elnökségéről történt 
lemondásával kapcsolatos mester

kedéseket. Ismertettük a pesti hit
község vesztett nyugdíjpereit. Rá
világítottunk, hogy a Hősök Em
léktemplomán nem a hősi halottak, 
hanem a pesti hitközség vezetőinek 
nevét örökítették meg és hogy ju
tott az „Egyenlőség” a Heller-per- 
ben felmentéshez.

Mindez tudvalévőén száz száza
lékig — igaz. Az ő fülüknek talán 
kellemetlen hallani, ami azonban 
nem változtat a tényen, hogy min
den állításunk — „igaz, igaz, igaz,.." 
Sajnáljuk, hogy éppen legrosszabb 
időben kapta az „Egyenlőség” töb
bi felekezeti laptársával együtt az 
utasítást: „Tagadni és — legázolni!" 
Közös volt a központtól kapott tex
tus, csak a — szidramagyarázatot 
bízták az egyes lapokra: adja kiki 
azt, „mi a lényege”. Hát az Egyen
lőségnek, úgy látszik, ilyen „a 
lényege”: „Hazudik, hazudik, hazu
dik... ne higyjenek neki a távol
állók s a kívülállók" — írja, de el-

Nyílt levél
sióagárdi Zöld Márton ny. tábornok Úrhoz !

Mélyen tisztelt Barátom, Vitéz Parancsnokom !
A Bocche di Cattaro egyik félszige

tén találkoztunk először 1914. augusz
tusában. Te a gyulai honvédek őrna
gya voltál, én pedig az 5-ös .nehéz tü
zérezred hadnagya, aki már fegyver
gyakorlataimat is a Boccheben töltöt
tem s így a meglehetősen nehéz terepet 
kitünően ismertem. Vérbeli katona vol
tál s első ismeretségünket is arra hasz
náltad fel, hogy velem a terepet tiszt
jeidnek megmagyaráztasd, amikor pe
dig Téged terepszakasz- és állomáspa- 
rancsnoknak .neveztek ki, engem ren
deltél törzskarodba tüzérségi összekötő 
tisztnek. Innen kezdődik az ismeretség, 
a megismerés, a barátság, az egymás 
iránti megbecsülés, az alantas tisztnek 
fenntartás nélküli tisztelete feljebbvaló
jával szemben s Neked — a kiváló zász
lóalj parancsnokának — atyai jósága 
és szerető gondoskodása irányomban. 
Az első háborús évben majd minden 
nap együtt voltunk, közelségedben az 
ütközetek alatt, vendégszerető lakodban 

NEUWIRTH TESTVÉREK Briliáns ékszerek, 
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Budapest, VI., Király-u 28. Tel.: 201 -46. ^^tóTde^T-

Briliáns, arany és ezüst beváltás. relé.ek nagy vala«z-
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felejt megjelölni egyetlen konkrét 
esetet is, melyben a „Zsidó Élet”- 
nel: nem lenne igaza. Elismerjük: 
baj, baj, hogy a „Zsidó Élet”-et a 
távolálló és a kívülálló pártatlan il
letékesek is szívesen olvassák. De 
mit lehet ez ellen tenni?!,.. „Ne 
hagyják magukat félrevezetni...” 
— mondja az „Egyenlőség”. Kitől- 
mitől? Csak nem méltóztatnak tán 
bennünket valakivel összetéveszteni, 
tudvalévőén nem mi informáltuk 
a budai választás kérdésében téve
sen az autonómia felügyeleti ható
ságát ...

Hogy valószínűleg mégis tisztá
zódott közben illetékes helyen a 
tényállás és hogy az igazság talán 
már útban is van?!... Nem lehetet
len, hogy „hinc illáé lacrimae": 
ezért a Sip-utea központi sajtó- 
ukáza, innen a koncentrikus per
gőtűz,-a hitel- és tekintélyrombo
lást célzó nagy demonstrációs föl
vonulás a „Zsidó Élet” igazságai el
len. Tetszik tudni: ez „a zsidó köz
élet botránya..

a pihenés óráiban.
Szigorú parancsnok voltál, kitartó 

és fáradhatatlan a munkában, a veszély
ben soha el -nem csüggedő és alanta
saidtól is rendkívüli teljesítményeket kö
veteltél, mert jó magyar voltál és fel
esküdtél .a zászlóra, melyet soha el nem 
hagytál. Hős voltál, kiváló katona, hős
tetteidnek száma igen nagy s katonai 
erényeid jutalmát számtalan magas ki
tüntetéssel ismerték el. De én most rö
vid cikk keretében nem katonai sike
reidről akarok beszélni, hanem Zöld Már
tont, az embert akarom szerény sora
immal jellemezni.

Olvastam a „Zsidó Élet”-ben közzé
tett nyílt leveledet, valamint volt al- 
elnöködnek lemondásodhoz fűzött ma
gyarázatát és különösen az a kitétel ra
gadta meg figyelmemet, hogy Te ap
rólékos ügyekkel foglalkoztál, melyek 
„a körzeti elnök tekintélyét csorbítot
ták.”

A harctéren is úgy volt, hogy majd
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nem minden nap megtekintetted a zász
lóalj konyháit, megnézted a húst főzés 
előtt, megízlelted a kész ebédet, kor
holtad a közönyöseket és jutalmaztad 
az érdemeseket. Megnézted a legénység 
ruházatát, a sapkától a bakkancsig. 
ügyeltél a legénység egészségére, fél
tetted őket a sirokkóban, hogy a nagy 
esőzésben át ne ázzanak, gondoskod
tál róla, hogy a fáradalmak után kipi
henhessék magukat és íme zászlóalj
parancsnoki rangod nem szenvedett 
csorbát, hanem aprólékos intézkedések
ből áldás fakadt s fokozott figyelmed 
átragadt a tisztikarra, mely buzgón kö
vette parancsaidat és a Te zászlóal
jad, vagy ezreded mindig harcrakész 
volt, mert bár sokat követeltél, tisztek 
és legénység sohasem csüggedtek, ha az 
előnyomulást, vagy védelmet Te vezet
ted. Soha nem árultam el Neked, de 
most 22 év után elmondom, hogy ami
kor egyik-másik előnyomulásunk, előtt a 
tüzércsoport parancsnokától az utasítást 
átvettem s az akció lényegéről tudomást 
szereztem, századparancsnokaid mindig 
azt kérdezték tőlem, vájjon a „Vor- 
stoss"-t ki vezeti. Amikor nevedei meg
említettem. nyugalom és bizakodás 
leit úrrá a csapaton, mert ismertek Téged, 
hogy megfontoltsággal és határozott uta
sításokkal, a lehető legcsekélyebb vér
veszteséggel oldod meg nehéz felada
todat. Arra is emlékezem, hogy az akció 
előtti tiszti megbeszéléseket rendszerint 
ezzel a mondattal fejezted be: ..ín pedig 
Veletek vagyok.”

Kedves Márton Bátyám! Gondoltál 
Te arra annak idején, hogy e pár zár
szó mit jelentett a tisztek és legénység 
előtt, hogy amikor mi közelségedben 
éreztük magunkat, akkor bátran men
tünk előre, s soha másra nem gondol
tunk. mint a szent célra, hogy nekünk 
végeredményben győznünk kell, mert Te 
velünk vagy.

Emlékszem a zászlóalj-kihallgatá
sokra, hogy Te mindig az igazságot 
kerested, hogy nem ismertél különb
séget íelekezet vagy nemzetiség között, 
hogy az elismerés soha nem maradt el. 
ha érdemesekről volt szó és a bünte
téseket is úgy szabtad ki. hogy az el
ítélt nem érezte magát megszégyeni- 
tettnek.

Beavatkoztál alantasaid családi éle
tébe is és kikérdezted őket, hogy mig 
a családfő a harctéren van, vájjon a csa
lád nem nyomorog-e? És leveleztél a 
..Hinterland"-al és nem nyugodtál ad
dig, míg a nyomorba és bajbajutottak 
sorsának jobbrafordulásáról kielégítő je 
lentést nem kaptál. Gondoskodtál az em
berekről a harctéren és családjukról a 
Hazában, mert magyar ember voltál.

Egy alkalommal azt mondottad ne
kem, hogy sárga lovadat nyergeltessem 

fel, mert messze megyünk és az én -he
gyi lovam hamarabb kifárad, de főkép 
évődni akartál velem, hogy „lovagold a 
sárgát, mert az jól áll pufók arcod
hoz”. A sárgával bizony megjártam. 
Mert késő este, mikor visszajöttünk Bu- 
dua környékéről, egy kis hegyi patak 
mellett, abban a pillanatban, amikor tér
képemet -kerestem, úgy kidobott a nye
regből a sárga, mint a pinty és keze
imből bőven bugyogott a vér. úgy. hogy 
szegény Maim főorvos egy félóráig dol
gozott velem, mig bekötözött. No, volt 
nekem hallgatnivalóm egy óra hosz- 
száig. Mindenekelőtt megmagyaráztad, 
hogy a ló kitünően tudja, ki ül rajta, 
férfi-e vagy totya. Megszidtál és lerán
tottál a sárga földig, de közben oly ala
pos előadást tartottál nekünk a lovak 
viselkedéséről a nehéz hegyi terepen, 
hogy többé hasonló eset alig fordult ve
lem elő. Korholtál bennünket, de jó 
voltál hozzánk s másnap alig nyitottam 
ki szemeimet, már érdeklődtél, nincs-e 
valai bajom.

Harctéri lakásod mindenki előtt 
nyitva állott. Egyetlenegyszer sem for
dult elő. hogy valamivel meg ne kínál
tál volna bennünket és akármilyen nagy 
élelmiszercsomagot kaptál hazulról, az 
úgyszólván csak órákig tartott, mert 
nem vártál arra, míg a betévedt tisz
teket jól tartod, hanem vendégeket is 
hívtál. Igen gyakran megtörtént, hogy 
magad alig ettél a jó ..hazaiból", mi pe
dig lakodalmi tőrt ültünk. A legénysé
get igen sokszor jutalmaztad meg saját 
pénzedből is.

Amint említettem, Te mindenkiben 
csak az embert nézted és sohasem ku
tattad származását. Becsülted az isten
félőket. mint ahogy magad is megtar
tottad vallásodat és nagyon jól emlék
szem, hogy a peszach-íinnepeket is a 
lehetőséghez mérten megülted, mert úgy 
diktálta a lelkiismereted.

Alantas tisztjeid rajongásig szerettek 
egyszerű és megnyerő modorod, kedé
lyes társalgásod és pompás évödéseid 
miatt. Fellebvalóid is nagyra értékelték 
katonai tudásodat, mert különben nem 
bízták volna Reád oly feladatok meg
oldását. amelyek csak a kiválóknak jut 
osztályrészül. Egy alkalommal azt kér
deztük Tőled, hogy a vezért milyen 
gondolatok foglalkoztatják a csatában. 
Amire Te rögtön válaszoltál: az legyen 
a vezér gondja, hogy minél kevesebb 
veszteséggel érjen célhoz és ha egy fa
lut megment az ellenség elől, már ezrek

Újonnan íratott

nagy Tóra
eladó.

Cím : a kiadóhivatalban. 

áldják a nevét, -mert emberek és álla
tok pusztulását nyomon követi az özve
gyek és árvák jajkiáltása, a vagyonok 
megsemmisülését pedig éhség és nyomor 
kísérik.

Folytathatnám megemlékezéseimet a 
végtelenig, de talán majd más alkalom
mal mondok el néhány epizódot, most 
csak annyit, hogy sikereiden érzett örö
meidet velünk mindig megosztottad. 
Trebinjeben Braun altábornagy úgy ün
nepelt bennünket a montenegróia-k nagy 
szerű visszavetése után, mint a héro
szokat, Viktor Weber von Webenau, a 
híres táborszernagy pedig oly elismerés
sel nyilatkozott Rólad a vezérkarban, 
hogy büszke voltam, mert törzskarod 
tisztje lehettem.

A pesti hitközségi ügyeket nem is
merem. de tudom, hogy ha Te elfogad
tad a józsefvárosi tcmplomkörzet elnök
ségét, azt akkora hittel és erkölcsi bá
torsággal. oly nagy fizikai fáradhatat- 
sággal. a felelősségnek olyan eleven tu
datával csináltad, mint ahogy Előtted 
senki, én tudom, hogy Te tisztségedet 
szolgálni akartad és nem viselni, hasz
nálni akartál, nem hasznot húzni.

Arra kérlek, hogy nagyszerű munkás
ságodat ne vond meg felekezetűnktől, 
foglalkozzál továbbra is ügyeinkkel, a 
Zöld Mártonokat mi nem nélkülözhet
jük. Felejtsd el a felekezeti életben el
maradhatatlan apró tüszúrásokat és szol
gáld hitfelekezetünket úgy, mint magyar 
Hazánkat szolgáltad s lebegjen Előtted 
a tudat, hogy a mai hitközségi életben 
igen sokan vannak olyanok, akik nagy 
ügyekkel foglalkoznak, de még az apró
lékos dolgok elintézéséhez sincs hivatott- 
ságuk.

Gesztes Ferenc 
emléklapos tüzér-főhadnagy

Jeremiás panasza 
(Dr. Meisels rabbinak ajánltta)

Hazámnak sápadt arcza engemet, 
Ó szólj, mindenhová mért üldözöl? 
Ezen szii-inditó látmány megöl — 
Ó rejtsd, ó rejtsd el vérző képedéi!
A pataknál kerestem menhelyet, 
Az bánatodról zengett dalokat, 
lés r-sszat iikrözé bús arezodat, 
Ó rejtsd, ó rejtsd el vérző képedet!
Megmásztam égbenyulé> bérczeket. 
De a bérez kínodat viszhangozá; 
A felhő végzetedet sirató.
O rejtsd, ó rejtsd el vérző képedet! 
Zajgó tengerre szállt bús gyermeke I 
De ezt hallóm a szél zugásiban: 
Sírj, sírj, mert néped váltig veszve

[van! 
O rejtsd, ó rejtsd el vérző képedet! 
Hazámnak sápadt arcza engemet 
Minden lépten mért üldözöl? 
Ezen szírindító látvány megöl 
O rejtsd, ó rejtsd el vérző képedet'

OIIMÓDI BERTALAN 
(Pest, 1859.)
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Lucifer: „Mint látom, itt a jókedv 
elborult..

— Beszélgetés —
Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó

képp, állástalan tanár
— Jó reggelt, direktor úr! Hogy 

aludt, jól? Nem zavarta álmát a 
kék kávéházból ismert piccolo- 
különítmény éktelen zajongása?

— Rémes... Én igazán magam 
is elszörnyüködtem, tanár úr!... 
Hová jutottunk?... Ez a hang?! 
Mi lesz ebből?

— Nyugodjék meg, drága direk
tor úr, semmi baj! Hát mást várt? 
Nézze, én belátom: mi nagyon 
kellemetleneket írtunk legutóbbi 
számainkban, már t. i. maguknak 
kellemetlen dolgokat. Lelepleztük 
a sorozatos megvesztegetéseket, 
még pedig megcáfolhatatlanul. 
Kétségtelen, hogy azzal a szinte 
megsemmisítő leleplezéssel alapo
san az elevenükre tapintottunk. 
Elvégre, az ilyesmi fáj! Hát 
persze, hogy megriadtak és most 
handabandáznak. Különösen az 
fáj nekik, hogy a történteket 
most azok is látják, akiket éppen 
meg akartak téveszteni. Most az
után, hogy a figyelmet eltereljék, 
zavart próbálnak kelteni. Azért 
kiáltanak most sajtójukban kí- 
gyót-békát a „Zsidó Élet”-re.

— Én nagyon sajnálom, hogy 
idáig fajult a dolog. Miértis nem 
hagyta őket békén a „Zsidó Élet”?

— Látja direktor úr, ez a baj. 
A maguk szemében sohasem az a 
hibás, aki valami rossz fát tett a 
tűzre, hanem aki leleplezi. Most 
is a Síp-uteai stratégia elveinek 
megfelelően koncentrikus roham 
indult meg a „Zsidó Élet” ellen, 
mert lesújtó igazságokat mondott 
el és mert a szava — messze 
hangzott. És mivel cáfolni egy 
szót sem tudnak, mert minden 
cikkünk az utolsó betűig igaz, 
hát tehetetlen dühükben egyre 
csak azt fújják: „hazugság, ha
zugság, hazugság!” A Síp-utca 
összes harsonái nekivörösödve, 
teli tüdőből fújják s köztük a 
Legyező valósággal eszelősen, 
mintha orvosi bizonyítványa 
volna, mintha neki minden sza
bad lenne.

— I)e nem szabad, tanár úr ...
— Úgy látszik, másnak sza

badi?). Múlt tavasszal megírtuk, 
hogy a Síp-utca fúziós lázában 
ki szeretné terjeszteni hatalmát a 
chevrára is. (Azóta már bevonult 

a Hitközségi Párt...) Akkor is 
koncentrikus „valótlan !”-t rikol
tottak felénk. Találkoztunk később 
a fáradhatatlan, búzgó Legyezővel 
— két tanú jelenlétében. Szemére 
hánytuk, hogy ő volt az, aki elő
ször tett említést a hitközségi ha
talmasságok ilyetén szándékáról 
és mégis „valótlannak” mondta 
az erre vonatkozó közlésünket, 
mire ő cinikusan felelte: „Hát hi
báztam, bocsánatot kérek ...” En
nek dacára most újra kiáltozza: 
„hazugság, hazugság, hazugság!” 
De nem mondja meg, miben is áll 
az a hazugság? Hogyne, így som
másan sokkal kényelmesebb ...

— Lássunk végre tisztán: miről 
is van szó tulajdonképen?

— Mi azt írtuk, hogy a budai 
választás elhalasztása tárgyában 
helytelenül informálták a felügye 
leti hatóságot, továbbá, hogy il- 
lojalitás volt a minisztériummal 
szemben a felekezeti kommüni
kékből kihagyni azt, hogy az ő 
kérésükre adták ki ezt a rende
letet, aminthogy illojalitás és fél
revezetés volt az is, hogy elhall
gatták, hogy amióta a statútumo
kat jóváhagyásra felterjesztették, 
már majd minden hitközségben 
megtörténtek a választások. Ezt 
írtuk mi. Mi itt a „hazugság’!

— No jó, de a többi?
— Rendben van, vegyük sorra 

tovább! Tudósítást hoztunk a kő
bányai közgyűlés lefolyásáról. 
Szóról-szóra úgy, ahogy történt. 
Rávilágítottunk a Zöld Márton 
lemondása körüli ármánykodá- 
dásokra. Elmondtuk a nyugdíja
zások körüli erőszakoskodások mi
att megindított perek történetét 
és a hitközség perveszteségeit. El
mondtuk, hogy a Heller-perben 
úgy jutott a vádlott felmentés
hez, hogy Heller nem kért hiva
tali felhatalmazást a sajtóperre, 
ellenben a Legyező olyan cik
ket hozott, mintha legalább is 
igazmondását állapította volna 
meg a bíróság és mintha a fel
mentés az inkriminált rágalmak 
igazolását jelenthetné. Hát hol 
van a „hazugság”! Melyik lap ré
széről?

— De volt egyéb is a lapban!
— Hát igen! Talán nem is igaz. 

hogy a józsefvárosi templomkör
zet nyugalma és belső békéje fel 
van dúlva? Talán nem is igái, 
hogy az Egyakarat helytartójá
nak kezdeményezésére hamis val
lomás történt, amiről közjegyzői 
okirat van? Talán ez nem igaz? 
(Közkívánatra leközölhetjük a 
Kiss József kir. közjegyző irodá 
jában készült okirat fakszimilé
jét is!) Nem igaz, hogy a Síp-utca 
Zöld Mártonra fogta a fiahordást, 
holott az Egyakarat minden ijja- 
i’íja bekerült a hitközségbe, illetve 
kapcsolt részeibe? Vagy talán 
nem igaz, amit egy ny. százados 
leplezett le, hogy a zsidó hősi ha
lottak emlékének megörökítésére 
óriási költséggel létesített Hősök 
templomán és az emléktáblákon 
elfelejtették a hősök neveit meg
örökíteni, de nem felejtették el a 
hitközség elöljáróinak neveit rá- 
vésetni? Mi itt a „hazugság”! 
Az, —

— „az, hogy: hazugság!” — 
gondolja maga, ugy-e tanár úr!

— Hát én nemcsak gondolom, 
hanem tudom is. És még egyet 
gondolok, de ezt megint kérdés 
formájában mondom el. Micsoda 
mentalitásra vall az, hogy azok 
az urak, akik az egész magyar 
zsidóság képviselőiül gerálják ma
gukat, ilyen és hasonló förmedvé- 
nyekre költik a pénzüket? Szol
gálhat ez a zsidóság előnyéül? 
Nem bántó-e vájjon az, hogy tá
volállóknak és kívülállóknak ne
vezi azokat a köröket, amelyeknek 
esetleg hivatalosan is dolguk le
het a zsidó ügyekkel? Fél, hogy 
„felnyitjuk a szemeiket” és „a 
zsidó tekintély destruálásáról”, de- 
nunciálásról beszél az, aki „Va
kondok” című cikkel háborította 
fel keresztény polgártársainkat? 
Aki egyszer Hatvány báró, Patai 
József, máskor Prohászka püspök, 
Wolff Károly tekintélyét sértő 
cikkeket közölt? Wolff Károlyék 
sok ezer példányban nyomatták 
ki és küldték szét az Egyenlőség 
„Vakondok” című cikkét, a kísérő 
körlevelet ezzel a konklúzióval 
zárva: „iVe vásárolj zsidónál!”
Hát kik okozzák az antiszemitiz
must, ha nem az ilyen cikkek írói? 
Beszélhetnénk a lágymányosi 
templom építése ellen lefolytatott 
visszataszító machinációkról is, 
mert akkor született meg a vá
rosházán az új szállóige: „Hát 
nincs igazuk az antiszemiták
nak? ...

— S mondja, tanár úr. mily ma
gyarázatát látja annak, hogy most 
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egyszerre fogták pergőtűz alá a 
„Zsidó Élet”-et, holott már régóta 
harcol ezzel az elánnal ellenük?

— Nagyon világos. A koncent
rikus pergőtűz magyarázata az, 
hogy tisztelt felekezeti laptársa
ink erre a Síp-utcából központi 
utasítást kaptak. S hogy miért 
kaptak éppen most ilyen utasítást, 
az is világos. A kancellárián ed
dig az volt a hiedelem, hogy a 
sokszoros felekezeti inkompatibi
litás nyújtotta előnyök révén a 
Síp-utca akarata mindenben tel

A „Zsidó Elet44 ifjúsági ankétje
Irta: Dr. Halpert Salamc-n tapolezai főrabbi

in.
Befejezőül az ifjúság kulturális 

munkájáról, igényeiről szólunk. A 
zsidó ifjúságot nevelni kell, sajnos, 
csak kis rétege születik bele a zsidó 
keretbe, mely szellemmel telített. 
Sőt a gyermek első öntudatraébre- 
désétől megindul egy küzdelem, 
mely a zsidósága ellen irányul. A 
külső világ ellenséges magatartása, 
a családi életben a közömbösség, 
esetleg szintén rosszakarattal való 
kezelése a tárgynak már a zsenge 
ifjú lelkét majd megölik és sokszor 
képtelenné válik befogadására 
eszméinknek, melyekkel megismer
tetjük, melyek lehetnek számára 
szépek, de nem jelentenek különös 
értéket, hogy értük áldozatot hoz
zon.

Ezért van óriási jelentősége a 
zsidó iskolának. Pótolja a zsidó 
gyermek számára a nemzedékek 
láncolatából táplálkozó hagyomá
nyos keretet, a zsidó családi élet 
levegőjét, általában felvértezi az 
életre ellenálló készséggel és az ér
zéssel. hogy van boldogság szenve
désben, tűrésben, remélésben.

Első tehát, melyet a közösség 
kell, hogy adjon az ifjú számára, 
tulajdonképpen önmagának: az is
kolákat, ahol a gyermek leikébe be
ültessék a zsidóság szeretetének 
eszméjéért való áldozatos cselekedni 
akarásnak magvait. Nemcsak elemi, 
hanem középfokú iskolákat, hogy 
minden zsidó ifjú, lehetőleg 14 éves 
korig, komoly zsidó nevelésben ré
szesülhessen. Az iskolának ezirányú 
kötelességeiről nem szólok, ez mesz- 
szire vezetne, de megállapíthatjuk, 
hogy nagy általánosságban jól vég
zik el lelkes és értékes pedagógusa
ink, ha hagyják őket dolgozni és 
nem dirigálják felülről őket.

Fontos és ..többet kell beszélnünk 
az iskolából kikerült, az „élet isko
lájába” járó ifjúság kulturális 
szükségleteiről. Az első feltétle
nül szükséges munka: az ifjúság 
megszervezése. Nem körívekkel, 
plakátokkal, vagy nem olvasott új
ságközleményekkel, hanem erre 
megfelelő ideálisan gondolkozó és 
dolgozó fiatal emberekkel. E sorok 
Írója beszélt a kongresszuson róla, 

jesül. Most azonban azt kellett ta- 
pasztalniok, hogy bizony a „Zsidó 
Élet” okfejtéseinek a nagy nyil
vánosság, sőt a „távőlálló” és a 
„kívülálló” tényezők is figyelmet 
szentelnek s a budai ügyben „út
ban van az Igazság!” Ezért aztán 
nyúlni kezdenek a síp-utcai orrok. 
a nyeregben való illést nem érzik 
már oly biztonságosnak.

Ennek láttán konstatálhatja 
mesterük, Lucifer: „Mint látom, 
itt a jókedv elborult...”

Spectator.

de számtalanszor ifjúsági ankéte
ken. hírlapok hasábjain cikkekkel is 
hirdette ennek fontosságát és mód
szereit. Évről-évre fiatal papok ke
rülnek ki a szemináriumból. Egy- 
két-három évig állástalanul ma
gánórák s a hitközségek néhány 
hittanórájának díjaiból élnek. Tett- 
revúgytól éhesek, nemcsak a ke
nyértől. Őket kell felhasználni, agi
tátorokként járják a házakat, csa
ládokat és szervezzék be zsidó 
ifjú dolgozóinkat a mi hitéleti és 
kulturális köreinkbe, az egyetemi 
ifjúságot, általában minden társa
dalmi réteget megfelelő keretben. 
Megmentése ez ifjúságunk lelki éle
tének. de megmentése a zsidó jö
vendőnek is. Sportegyletek, mű
kedvelő társulatok, dalkörök, le
gényegyletek. cserkészcsapatok 
mind alkalmas keretek e részben. 
Kort, társadalmi helyzetet, művelt
séget. anyagi képességet kellő mér
legeléssel tekintetbe véve egybe le
het terelni ezt az értékes, de szana
szét táborozó tömeget, amelyből va
lóban kialakulhatna, felépülhetne a 
szebb, az alkotó, a még oly sötét
nek. kilátástalannak tetsző zsidó 
jövendő. Videant consules! Vigyáz
zanak az élen járók, történeti fele
lősség van rajtuk. Nem szabad ki
csinyeskedni. nem szabad megri
adni a nehézségektől és ami a leg
főbb: őszintén kívánni kell ezt a 
megújhodást. Lázas munkaütemet 
kíván ez és nem kirakati intézkedé
seket. Ne sajnáljuk a pénzt, az ener
giát. nem szabad, hogy önzés vakká 
tegye a látni köteleseket. Statiszti
kánk elképesztő perspektívát, jelez, 
el kell követni mindent, hogy meg
változtassuk ezt az irányzatot a le
válni készülők odafűzésével. a meg
lévők minőségének feljavításával.

Minden zsidó hitközség tekinté
lyesen áldozzon azért, hogy ifjúsá
gát megnyerje érdeklődőnek és 
munkájából részt kiváltónak. Isten
tiszteletek a lehetőságig művésziek 
legyenek: minden községnek legyen 
kulturális köre, amely megfelelő 
időszakonként idegenből jött jó 
előadókat szerepeltessen és lehetőleg 
a zsidó irodalom és zene világából 
is bemutasson közösségének. Min

den zsidó közösség könyvtárat lé
tesítsen, ahol megfelelő érzékkel 
legyen irányító az élen. Állandóan 
figyelemmel kísérjék zsidókról és 
zsidóktól való könyvek, folyóiratok 
és cikkek megjelenését, ahol ezeket 
felajánlják az olvasó zsidó fiatal
ságnak elsősorban és oda kell hatni, 
hogy mindenki az olvasók táborába 
kerüljön.

Lehetőleg minden községben ala
kítsanak cserkészcsapatot. Ennél 
ifjúságot megragadóbb, eszmének 
megérzőbb keretet még nem talál
tak fel, de aligha is fognak. Az 
igazi cserkész igazi ember marad 
életén át és ezzel a ténnyel hűtlen
ség. gyávaság, de még mozdulat
lanságban megnyilvánuló közöm
bösség sem képzelhető cl. A cser
készcsapattal kapcsolatosan pedig a 
sportnak megfelelő helyet biztosít
sunk ifjúságunk számára. Sokszor 
olvasunk Amerika felfedezéséről 
zsidó lapjainkban: hogy milyen az 
amerikai zsidóság, hogy, egy épü
letben templom s 5 órai tánc, 
uszoda, olvasóterem, nyelvkurzusok 
és tornacsarnok áll a hívő rendel
kezésére. Ezek a felfedező Írások 
kissé gúnyos hangon említik meg 
ezt a zsidó vegyeskereskedést, pe
riig a modern embernek ez kell, oda 
vigyünk neki mindent, felkínáljuk 
és ő válogathasson. Egyik viszi be 
a másikba. Mindenesetre zsidónak 
őrzi meg. Mi ezeket az amerikai 
magán vállalatokat községünkben 
nyújtsuk híveinknek. Első sorban 
ifjúságunk számára. Alakuljon ki 
zsidó klubélet, ahol a megbeszélések 
kiváltják a cselekedeteket a zsidó 
közéletnek. És hogy mit adjunk a 
kultúrából, mit kell megismertet
nünk ifjúságunkkal a. zsidó szellem 
világából? Bibliánk csodáit, prófé
táink erkölcsi felfogását, talmu- 
dunk szemléletét. történelmünk 
alakjait, irodalmunk remekeit, élő 
héber és szent nyelvünket, szellemi 
áramlatainkat múltban és jelenben, 
a csodálatos palesztinai újjáéledést, 
filantropikus kiéléseinket stb!

Ezekre a kérdésekre részletesen 
nem itt kell adnunk választ. Ennek 
az ankétnek keretében csak megje
löltük. megrajzoltuk a keretet és 
útbaigazítást, adtunk, mert az a meg
győződés vezette a tollat, hogy a 
zsidóság múltjából merítheti örök 
jövendőjéhez a reménységet, de ál
landó szent munkát is kíván ez az 
út. Érdemes ezt az utat megtenni. 
Az emberi szellem értékmegnyulvá- 
nulásai között, tiszta tüzű fénnyel 
ragyognak a zsidóság szellemvilá
gának értékei, amelyek megőrzése a 
mi számunkra, zsidók számára, kö
telesség mellett az emberiség szebb 
jövendőjének hasznos szolgálatát is 
jelenti.

A „Zsidó Élet” pedig nem múló, 
hanem istenes munkát végzett, 
mondhatnék hivatást teljesített, 
amikor hónapokon átadta hasábjait, 
hogy létre hívja a gondolkodók 
gondolatait, a legégetőbb és leg
szentebb zsidó probléma megoldá
sáéért, a zsidó ifjúságnak ezzel a 
zsidóság jövendőjének örökkévaló 
tételéért.
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HÍREK
December 8, kedd — Kiszlév 24 (cha- 

nukkagyerlya-gyujtas), — dec 9, szerda
— Kis»lév 25 (Channukka 1. napja), dec. 10, 
csütörtök — Kiszlév 26 (chanukka 2. napja),
— dec 11, péntek — Kiszlév 27 (chanukka 
3. napja, szombat bejöv.: 3 54), — dec 12, 
szombat — Kiszlév 28 (Sabbosz-chanukka, 
heti szidra : Míkéc, haftóra : Róni vösz - 
mehi, Zecharjás 2 f. 14 v. 4 f. 7 v.-ig, új- 
holdhirdetés, szombat kimen.: 4.39), — 
dec. 13, vasárnap — Kiszlév 29 (chanukka 
5 napja) — dec 14, hé fö — Kiszlév 30 
(Ros chodes 1, chanukka 6. napja), — dec. 
15, kedi — Tévész 1 (Ros chodes 2, cha
nukka 7. napja), — dec 16, szerda — Té
vész 2 (Chanukka 8. napja), — dec. 17, 
csütörtök — Tévész 3, — dec. 18, péntek
— Tévész 4 (szombat bejöv. : 3.55).

— Az orthodox felsőházi tag-válasz
tás. Mint előző számunkban már jelez
tük röviden: nov. 17-én tartotta az Or
thodox Központi Bizottság rendes év
végi ülését. Az ülést Kahan-Fran.kl Samu 
elnök vezette és a Központi Iroda ré
széről még Hartstein Lajos ügyv. elnök 
és dr. Reiner Imre jogtanácsos vettek 
részt a tanácskozáson. Napirend előtt 
KahanjFrankl Samu elnök megrendültén 
emlékezett meg .apósának és elődének 
Franki Adolf ,z. c. I., örökös tisztelet
beli elnöknek, az orthodox zsidóság fel
sőházi .képviselőjének elhúnytáról. A 
boldogult végakarata folytán nem mél
tathatta kellően személyét és munkás
ságát, úgy, hogy csak a súlyos veszte
ség bejelentésére szorítkozott. Kahan- 
Frankl Samu elnök szavait .a bizottság 
tagjai mély megindultsággal állva hall
gatták végig és elhatározták, hogy 
Franki Adolf elnök emlékére alapítványt 
létesítenek. Kahan-Frankl Samu elnök 
örömének adott kifejezést, hogy a bi
zottság .egyik kiváló tagja, óbudai Freu- 
diger Lipót kormányfőtanácsos igen sú
lyos betegségéből szerencsésen felépült, 
továbbá, hogy Hartstein Lajos ügyve
zető elnök egészségi állapota is annyira 
javult, hogy a bizottsági ülésen megje
lenhetett. A napirendre térve a Központi 
Bizottság úgy határozott, hogy tekin
tettel az orthodox felsőházi képviselet 
betöltésének aktualitására, az országos 
képviselőségi választást purim és pe- 
szách közötti időre halasztja el. A napi
rend további során a folyó ügyeket 
tárgyalták. Ennek befejeztével óbudai 
Freudiger Ábrahám pénzügyi bizottsági 
elnök vezetése mellett a pénzügyi bi
zottság ülésezett. A számadások bemu
tatása alapján e bizottság — köszöne
tének kifejezése mellett — óbudai Freu
diger Ábrahám elnök jelentését tudo
másul vette és neki a felmentvényt 
megadta.

— A VIII. izr. községkerület ifjúsági 
egyesületeinek központi vezérlő bizott
sága nov. 15-én, Körmenden tartotta 
alakuló gyűlését a celldömölki, körmendi, 
kőszegi, szentgotthárdi és szombathelyi 
hitközségek ifjúsági csoportjainak rész
vételével. Dr. Krausz Ignác főrabbi üd
vözlő szavai után a bizottság az ifjú
sági kiküldöttek sorából a következő ve
zetőséget választotta: ifjúsági elnök: dr. 
Kauders Ferenc (Körmend), alelnök 
Hofimann István (Szombathely), titkár 
Rasko Kató (Szombathely), Barta Ist
ván (Kőszeg, jegyző Dreissiger Imre 
(Szentgotthárd), Regős Endre (Celldö- 
mölk), háznagy Weiner György (Szom
bathely), pénztáros Herczfeld György 
(Celldömölk), ellenőr GoldschmieJ Lola 
(Szombathely), könyvtáros Hofimann 
György (Szombathely), sportügyi e'ő- 
adó dr. Schőntag István (Szombathely). 
A választás után dr. Kauders Ferenc 
ismertette a bizottság célkitűzéseit, majd 
indítványára a gyűlés elhatározta, hogy 
átiratban üdvözli Stern Samu udv. ta
nácsost, .az Országos Iroda elnökét és 
Weiner Károly községkerületi elnököt. 
A gyűlés fájdalommal emlékezett meg 
arról, hogy a községkerület csonka és 
annak a reményének adott kifejezed, 
hogy ezeréves hazánk integritásának 
visszaállítását mielőbb megérhetjük s 
ekkor a községkerület ismét teljessé 'ecz 
Végül elhatározta a gyűlés, hogy’ rmo
dén ifjúsági egylet pályaválasztási ta
nácsadót létesít, igyekszik az ifjúságot 
valláserkölc;i szellemben nevelni és an
nak gazdasági elhelyezkedését előmoz
dítani. Ezt követően vallásos délután 
volt, amelyen dr. Kauders Ferenc meg
nyitója után Weiner György a zsidó ze
néről, Raskó Kató Heinének a zsidó- 
ságggal való kapcsolatáról, dr. Gere 
Zsigmond a zsidóság elleni vádakról 
tartott nagyszerűen sikerült előadást.

— A Budai Chevra Kadisa dec. 7-én, 
hétfőn este 148 órakor a chevra tanács
termében Bíró Géza min. tan., elnök 
elnöklésével választmányi ülést tartott, 
melyen az 1937. évi költségvetési elő
irányzatot Deutsch Simon titkár ismer
tette. A választmány a költségvetési 
előirányzatot beható vita után elfogadta.

— A gyöngyösi statusquo izr. hit
község képviselőtestülete nov. 28-án tar
tott gyűlésen egyedüli tárgyként a bol- 
sevizmus elleni mozgalommal foglalko
zott. A képviselőtestület dr. Hajdú Béla

Templomi aranyhímzések 
frigyszekrény- függöny

tóraköppeny
művészies kivitejben készülnek.
Steiner Ártninné

Budapest, Király-utca 8.
Kiiánatra anyagminták és árajánlatok díjtalanul 

tag indítványára, amelynek indokolása 
megemlékezett a hitközség mártírjáról, 
az 1919. májusában kivégzett Welt Ig- 
náczról is. határozati javaslatot fogadott 
el, amelyben a hitközségnek a bolse
vistaellenes világmozgalomhoz való csat
lakozását szegezte le.A határozati ja
vaslat a hitközség mélységes fájdalmá
nak ad kifejezést afelett, hogy a bol- 
sevizmusnak egyházi személyek és hí
vők estek áldozatul és a bolsevista ter
ror templomokat és kegyszereket pusz
tított el. Egyben kimondja, hogy az or
szág többi hitközségeivel egyetemben 
tevékeny részt kíván venni a nemzetel
lenes bolsevizmus elleni küzdelemben.

— Hősök emlékünnepe Kőbányán. A 
kőbányai izr. hitközség elöljárósága hősi 
halottai emlékének ápolására és mélyí
tésére dec. 13-án, vasárnap este óra
kor a hitközség tanácstermében (X. Cser- 
kész-u. 7.) társas összejövetelt tart, me
lyen az ünnepi beszédet a „Hősök se:r- 
legével”-vel dr. Csobádi Samu ügyvéd, 
a budai izr. hitközség alelnöke tartja.

— A budai izr. hitközség kulturális 
szakosztályának ifjúsági csoportja két
hetenként tartja előadásait a hitközség 
Zsigmond-utcai tanácstermében. Nem
csak a zsidó múlt eseményeivel és ér
tékeivel foglalkozik itt a .művelt zsidó 
ifjúság, de a magyarság nagy egyénisé
geivel és a mai zsidóság sorsával és 
problémáival is. Nov. 16-án tartott ülé
sének első felében Kosztolányi Dezsőről 
hangzottak el méltó és emelkedett hangú 
megemlékezések. Dr. Benoschofsky Imre 
főrabbi Kosztolányi Dezsőről mondott 
.emlékbeszédében a költői lélek, és a 
költői alkotás titkait tárta fel, dr. Stei
ner Lenke Kosztolányiról szóló előadá
sában a költő életpályáját, munkáját is
mertette és a magyar irodalom törté
netében elfoglalt helyét állapította meg. 
dr. Benoschofsky Hús pedig mély átér- 
zéssel Kosztolányi Dezső verseit ol
vasta fel. Az előadás második részében 
dr. Csobádi Ferenc ügyvéd, a budai 
Menházegyesület titkára, dr. Csobádi 
Samu hitk. alelnök fia tartott előadást a 
nürnbergi törvényekről. Jogi és tudo
mányos szempontból ismertette a Harma
dik birodalom zsidó törvényeit, melyek 
német zsidó testvéreinknek annyi szen
vedést és megpróbáltatást okoznak. 
Majd annak a hitének adott kifejezést, 
hogy a jogfejlődés bármilyen kisiklá
son is halad át, végül az erkölcsi esz
mények megvalósítására, a prófétai ideá
lok megközelítésére kell, hogy vezessen. 
Az előadókat a megjelent nagyszámú 
közönség lelkesen ünnepelte.

Megnyílt az antiszemitizmus elleni 
kongresszus. November 20-án nyílt meg 
Párizsban az antiszemitizmus elleni nem
zetközi liga kongresszusa, hogy megbe
szélje az időszerűvé vált kérdéseket.
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— A dunaföldvári izr. hitközség 
„Makai Emil ifjúsági kultúrcsoportja” 
n-ov. 22-én tartotta alakuló gyűlését. Kö- 
nig Jakab hitk. elnök meleg szavakkal 
köszöntötte a mindkét nembeli ifjúsá
got és ajánlatára vette fel a csoport a 
fenti nevet. Makai édesapja évekig mű
ködött iDunaföldváron. Schvvarcz Dénes 
ifjúsági elnök lelkes szavakban tett fo
gadalmat az ifjúság valláserkölcsi és 
hazafias szellemben való vezetésére. 
Szerény, de gerinces magatartást kíván. 
Gottlieb Ignácz, a miskolci ..Előre" volt 
vezetője tartalmas értekezése követke
zett az évszázadokon át fellépett zsidó
ellenes áramlatokról. Richter Arthur 
tanító hangulatos elbeszélését olvasta 
fel.

— Vallásos délután Kőbányán. A kő
bányai izr. hitközség közművelődési bi
zottsága nov. 22-én a hitközség zsúfo
lásig megtelt tanácstermében rendkívül 
előkelő színvonalú vallásos délutánt tar
tott dr. Kálmán Ödön főrabbi. Ascher 
Oszkár előadóművész, Budai Mária ope- 
raénekesnö, Horváth László gordonka
művész, Komlós Albert zsidó reálgim
náziumi tanár és dr. Seres Andorné 
operaéne,kesnö közreműködésével. A 
vallásos délután kiemelkedő sikerének 
főérdeme dr. Sági Ferenc kulturális e’öl- 
járóé.

— Rosenberg Sándorné családi öröme. 
Rosenberg Sándornét, a fővárosi zsidó 
charitás elévülhetetlen érdemű nagyasz- 
szonyát és férjét, a Gschwindt-gyár köz
becsült igazgatóját, családi öröm érte. 
Fiuk, dr. Dr. Rosenberg István felesé
gének szül. Reisz. Líviának, a Phönix 
kitűnő igazgatója leányának fia szüle
tett. Az újszülött Rosenberg Péter szu- 
dója nov. 26-án volt a pesti chevra Sze- 
retetkórházában. Dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi, akit a Rosenberg csa
ládhoz bensőséges rokoni kötelékek 
fűznek és dr. Farkas József körzeti 
rabbi is megjelentek a szertartáson, 
amelynek résztvevői bensőséges szere
tettel vették körül a szülőket és a 
nagyszülőket. Rosenberg Sándornét csa
ládi öröme alkalmából a fővárosi társa
dalmi élet legkülönbözőbb rétegeiből szá
mosán felkeresték szerencsekívánataik- 
kal. — igen sokan azok közül is, akik a 
zsidó jótékonysági ügy érdekében kí
vánatosnak tartanák, hogy minél előbb 
és minél exponáltabb helyen vegye ke
zébe újból a szegények és gyengék 
ügyének irányítását.

Bánóczi József emlékezete az Orsz. 
Tanítóképzőben. Bánóczi József halálá
nak tizedik évfordulója alkalmából az 
Országos Izr. Tanítóképző-Intézet nov. 
20-án az egyik tanóra keretében meleg 
és kegyeletes ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepi beszédet dr. Szemere Samu igaz
gató mondotta. Eleven színekkel raj

zolta meg Bánóczi József képét a ta
nuló ifjúság előtt és kifejtette, hogy mit 
jelentett Bánóczi az intézetnek és az 
egész magyar közműveltségnek. Méltatta 
Bánóczinak, az irodalomtörténetírónak 
jelentőségét, valamint a magyar bölcse
leti nyelv megteremtése körül szerzett 
érdemeit: jellemezte a zsidósághoz való 
viszonyát, közel négyévtizedes igazga
tói működését, az Izraelita Magyar Iro
dalmi Társu'atban kifejtett vezető, irá
nyító tevékenységét és a Magyar Zsidó 
Szemle szerkesztésében való részvé
telét. Az ünnepi beszéd előtt §troke Hen
rik intézeti zenetanár eljátszotta Beetho
ven gyászindulóját, ezzel megadva az 
ünnepély hangulatát. Utána pedig Si- 
rota Sándor budai főkántor, az intézet 
tanára énekelte Síroké Henriknek erre 
az alkalomra komponált Él mólé racha- 
mim-ját megindítóan és könnyeket 
csalva a szemekbe. Az ünnepélyen a 
Bánóczi-család is jelen volt.

— Emlékünnepély. A . Mikéfe” két év 
előtt elhunyt alelnökének. Székely Ber
talannak emlékére halálozási évforduló
ján emlékünnepélyt tartott új intézeti 
templomában, mely ez alkalomra zsúfo
lásig megtelt az egyesület vezetőségi 
tagjaival és pártfogóival. Az ünnepi be
szédet dr. Hahn István, a legfiatalabb 
papgeneráció tehetséges tagja tartotta, 
megkapó képet festve az egyesület el
hunyt nagyemberéről. Az énekrészt Csil
lag Lipót kántor végezte az egyesületi 
növendékek énekkarával.

— Panasziroda. A Pesti Izr. Hitköz
ség képviselőtestületének cionista cso
portja értesíti a hitközség tagjait, hogy 
Andrássy-út 67. I. sz. alatt panasziro
dát állított fel. Ezzel kapcsolatban fel
hívja a hitközség tagjait, hogy minden
nemű panaszukat, kívánságaikat, közér
dekű elgondolásaikat jelentsék be a pa
naszirodának személyesen vagy írásban 
a cionista csoport munkájának elősegí
tése céljából. A panasziroda hivatalos 
órát tart minden kedden, csütörtökön 
11—1 óra között. Telefon: 12-84-89.

Chanukka-istentiszteletek a fővá
rosban. Dec. 8-án a Beihlen-téri, dec.
9-én  a Nagyfuvaros-utcai, dec. 10-én a 
Csáky-utcai, dec. 11-én a Rombach-utcai. 
dec. 12-én a zuglói, dec. 13-án a Do
hány-utcai, dec. 14-én az Aréna-úti, 
dec. 15-én a Páva-utcai templomban 
chanukka-istentiszteleteket tartanak.

Chanukka-ünnepély a Herzl-terem- 
ben. Dec. 8-án este 8 órai kezdettel a 
Keren Kaycmeth Leisrael a M. C. Sz. 
Herzl-termében nagyszabású chanukka- 
ünnepélyt rendez, melynek műsorát hé
ber dalok, jelenetek, bibliai képek, tán
cok teszik változatossá. A belépődíj nél
küli előadás lehetővé teszi Budapest zsi
dósága számára, hogy méltó keretek kö
zött ülje meg a makkabeusok ünnepét.

A Mikéfe chanukkai ünnepélye. A 
Mikéfe december 13-án, vasárnap dél
után 5 órakor az egyesület új székha
zának és otthonának templomában (XIV.. 
Hermina-út 35/d.) chanukkai ünnepélyt 
rendez, amelynek keretében vesznek bú
csút ennek a kitűnően vezetett nagy 
magyar zsidó institúciónak most vég
zett pártfogoltjai. Dr. Hevesi Simon 
pesti vezető-főrabbi, a 95 éves Mikéfe 
díszelnöke mondja az ünnepi beszédet, 
a templomi hangversenyen pedig kiváló 
művészek szerepelnek. 160 szegény és 
árva Mikéfe-pártfo.golt ellátásának és 
ruházatának előteremtéséhez szükséges 
hozzájárulásra ezúton is felhívjuk olva
sóink szíves érdeklődését.

Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk „Jubadont fogkrém” 
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbiságának fel
ügyelete alatt készül, a ritualitásra súlyt 
helyező közönségünk által minden aggo
dalom nélkül használható.

A VÁC chanukka-ünnepi estélye. A 
VÁC hagyományos chanukka-estélyét ez 
idén dec. 12-én. szombaton este fogja 
megtartani a Goldmark-teremben fényes 
külsőségek között.

— Chanukka-est a Magyar Cionista 
Szövetségben. A Magyar Cionista Szö
vetség, Wizo és Makkabea dec. 12-én, 
szombaton este együttesen rendezi meg 
műsoros chanukka-ünnepélyét. A Szö
vetség minden egyes tagját szeretettel 
elvárja és szívesen látja a rendező bi
zottság.

Tel-Aviv visszafizette 1929 évi 
kölcsönét. Tel-Aviv elöljárósága néhány 
nappal ezelőtt visszafizette annak a 
41.500 fontos kölcsönnek utolsó részle
tét, melyet 1929. évben vett fel a Barc- 
lay’s Banktól.

- 150 lengyel akadémikus kivándo
rol Palesztinába, Varsóból 150 főből álló 
kivándorló-csoport indult útnak Palesz
tinába. A kivándorlók túlnyomórészt 
egyetemi hallgatók és hallgatónők, akik 
a jeruzsálemi héber egyetemen és a 
haifai technológiai főiskolán akarják ta
nulmányaikat továbbfolytatni.

— S. .1. Hazkan meghalt. S. J. Haz- 
kan, jeles zsidó publicista és kiadó 62 
éves korában Párisban hirtelen meghalt. 
Egyike volt a zsidó irodalom legjelleg
zetesebb alakjainak. Évtizedeken át volt 
munkatársa zsidó napilapoknak, többek 
között a Sokolov szerkesztette „Haze- 
fira című lapnak. 1906-ban alapította 
meg Varsóban a ..Jiddiseire Togblatt”-ot, 
1908-ban pedig a „Hajni” című nagy 
zsidó napilapot, melynek tízezrekre rúgó 
olvasótábora volt. 12 évvel ezelőtt ala
pította meg Párisban a „Hajnt” című 
napilapot, melynek haláláig maga volt 
a szerkesztője.
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Igazság és szabadság.
Egy héten belül kétszer is felült 

a katedrára a Pesti Izr. Hitközség 
és az Qrszágos Iroda elnöke, hogy 
előadást tartson. Az első alkalom
mal „Az igazság propagandája” 
címen, másodszor „A liberalizmus 
nemzeti hivatásáról” tartott elő
adást.

Amikor a gyakorlat emberei az 
előadó asztalhoz ülnek, megszoktuk, 
hogy azokat az elmélkedéseiket, 
vagy talán elméleteiket fejtik ki, 
amelyeket a tapasztalat, a gyakor
lat érlelt meg bennük és amelyeket 
vagy a gyakorlatuk igazol, vagy 
amelyekkel a gyakorlatukat igazol
ják. Ez esetben nem így történt. 
Igen-igen nagy távolság van Steril 
Samu elméleti fejtegetései és a ve
zetése alatt működő hitközségben 
követett gyakorlat között. Az igaz
ság és a szabadság a mi felekezeti 
közéletünkben csak ágy raj áró ven
dég. Aki csak egy kicsit is meg 
akarja mondani az igazságot, annak 
cgv kicsit beverik szépen a fejét és 
aki a szabadságot találná rekla
málni, pl. a kritika szabadságát, az 
zal megértetik, hogy kivül tága
sabb. Az aktualitás aproposjából 
most csak egyet kérdezünk az elő
adótól. Ha olyan nagy értéknek 
tartja a liberalizmust a nemzeti 
közéletben, miért nem enged neki 
térfoglalást a felekezeti közéletben 
— pl. a választójog megreformálá
sával?

*
Mi sürgős a község- 
karületl bíróságnak?

Felekezeti lapjaink hírt adtak 
arról, hogy Frischmann Imre, a 
•kőbányai hitközség fúzió-párti 
elöljárója, sehogy sem tudott be
lenyugodni abba, hogy a választ
mány többsége a lemondott elöljá
róságot az ő személyének kihagyá
sával választotta meg újra. Öt nem 
akarták elöljárónak. Frischmann 
Imre azonban ragaszkodott ahhoz, 
hogy ő továbbra is elöljáró legyen, 
ezért a választás ellen panasszal 
élt az erre szerintünk egyáltalán 
nem illetékes községkerületi bíró
ságnál. A választás szeptember 9- 
én volt és a községkerületi bíróság 
már november 26-án, tehat 2 és fél 
hónappal utóbb meg is tartotta a 
tárgyalást. Nagyon sürgős lehetett 
ez az ügy a községkerületi bíróság

nak! Mert pl. a pesti hitközség leg
utolsó választása ellen is fekszik 
előtte egy panasz. Ez a választás 
március hónapban volt, most meg 
már decemberben vagyunk, de en
nek a panasznak a tárgyalását még 
mindig nem tartja sürgősnek a 
pesti hitközség elnökének elnöksége 
alatt álló községkerület bírósága.

«
Gazdasági 
lehetetlenülés

A nyugdíjas hitoktatók nyug
díjcsonkítása miatt a Pesti Izr. 
Hitközség ellen megindított perek 
egyikében — mint értesülünk — a 
kancellária azzal érvelt, hogy azért 
nem adhatja meg a felperesnek a 
neki járó teljes nyugdíját, illetőleg 
azért nem fizetheti vissza az éve
ken át eszközölt levonásokat, mert 
ez a Pesti Izr. Hitközségre nézve 
gazdasági lehetetlenülést jelentene. 
Nagyon érdekes és mulatságos ér
velés! Hogyan hivatkozhatik erre 
az a hitközség, amely legutóbbi évi 
jelentésében már büszkélkedve hir
dette, hogy adójövedelmei jelenté
kenyen emelkedtek, hogy a deficit 
már a múlté? És hogyan hivatkoz
hatik erre az a hitközség, amely az 
elnöki rendelkezési alapot igen sú
lyos összeggel dotálja, amely csak 
„hirdetésekre” (hát ez mi?) a költ- 
ségvetésileg előirányzott 10.000 pen
gőt megduplázta stb. stb.? ..

Hogy az érvelés morális-voltáról 
ne is szóljunk!...

Mi fájt szegény 
Hajdú Maróéinak?

Hajdú Mareel temetsée alkalmá
val emlegették a barátai, hogy a 
legutóbbi főünnepek után a Demok- 
ratta-párt üléséről jövet betért az 
Abbáziába, baráti társaságába. Ott 
szó esett a többi között a sip-uteai 
parancsuralmi rendszerről is.

— Semmi sem fáj nekem, mon
dotta Hajdú Mareel. Hogy egy bi
zonyos bosszú-hadjárat áldozata 
lettem akkor, amikor hálára szá
míthattam volna? — hagyján! Hogy 
kihagytak az elnökségből, az elöljá
róságból, kihagytak a választmány
ból? — nem fájt. Hogy a „Legyező” 
a chevra-választások idején azt írta, 
hogy a VIII. templomkörzeti temp
lom felépítése nem az én érdemem?

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
Löwy-néi Budán
II.. Fö-u 79. Tel ■ 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
Atroleybusz indulási állomá- 

sától 2 percnyire.

— legyen meg az örömük. De az 
fájt, igazán fájt, hogy a nagyün
nepeken a templomban az évek óta 
birtokolt helyemről az első padban 
levétették a névtáblámat. Kifakad
tam miatta. Roshasónó után vissza
tették a táblácskát — két paddal 
hátrábbra. Mert ők nemcsak az ülő
helyeket, hanem a kóvedot is bér
beadják!

A temetésen persze a sir legszé
lén ott állott a leggyászosabb kép
pel az is, aki a tábla levételét el
rendelte ...

* 
Sabbesz-szivar után 
sabbesz-ceruza is van.

Az V. kerületi körzeti templom
ban történt, november 21-én, szom
baton délután. Ebben a templomban 
a késő őszi és a téli szombat-délu
tánokon rendszeresen tartanak so- 
laus szüudauszt. A mondott napon 
is volt. Az oktató beszédet Hoffer 
professzor, a nagytudású, népszerű 
rabbi tartotta. Már belekezdett volt 
beszédébe, amikoi- megjelent a pesti 
hitközség egyik illusztris elöljárója 
is. A főtisztelendő úr nagy tekin
tély-tiszteletében ügyes fordulattal 
az elöljáró úr kitűnő személyét is 
beleszőtte szavaiba, kellően mél
tatva nagy érdemei mellett kiváló 
szellemiségét is. Az elöljáró úr, aki 
egyébként ötletes és fordulatos szó
nok, rögtön elhatározta, hogy vála
szolni fog, még pedig a fehér asz
talnál gyakorolt szokása szerint „az 
előtte szóló szavaiba öltve” a maga 
mondanivalóit. És hogy el ne fe
lejtse a főtisztelendő úr által adott 
„ziccereket”, meg a maga ötleteit is, 
belső zsebébe nyúlt, elővett egy 
darab papirost, meg ceruzát és — 
jegyzeteket csinált. Körülötte meg
rökönyödés támadt, egyesek a fogu
kat szitták, egy kicsit távolabbról 
pedig felszisszent a megjegyzés:

— Am heiligen Sabbesz?!
— Das is doch e Sabbesz-krajjón!

— suttogta rá valaki a megnyugta
tó megjegyzést.

És nem is lett a dologból semmi 
nagy baj, mert eszükbe jutott az 
egyszeri caddik esete: Do is Sab
besz (jobbfelé mutat), ün do is Sab
besz (balfelé mutat), aber do is ka 
Sabbesz (előre mutat.) Hátha itt is 
mindenütt Sabbesz van, csak éppen 
ott nem, ahol az elöljáró úr áll!? 
Mit lehet tudni? Ahogy beszéd köz
ben kezével jobb- és balfelé muto
gatott, mintha ezt akarta volna ép
pen mondani...
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— A dunaföldvári izr. hitközség 
Makai Emil Hiúsági kultúresoportja” 

nov. 22-én tartotta alakuló gyűlését. Kő- 
ni-g Jakab hitk. elnök meleg szavakkal 
köszöntötte a mindkét nembeli ifjúsá
got és ajánlatára vette fel a csoport a 
fenti nevet. Makai édesapja évekig mű
ködött iDunaíöldváron. Schwarcz Dénes 
ifjúsági elnök lelkes szavakban tett fo
gadalmat az ifjúság valláserkölcsi és 
hazafias szellemben való vezetésére. 
Szerény, de gerinces magatartást kíván. 
Gottlieb Ignácz, a miskolci ..Előre" volt 
vezetője tartalmas értekezése követke
zett az évszázadokon át fellépett zsidó
ellenes áramlatokról. Richter Arthur 
tanító hangulatos elbeszélését olvasta 
fel.

— Vallásos délután Kőbányán. A kő
bányai izr. hitközség közművelődési bi
zottsága nov. 22-én a hitközség zsúfo
lásig megtelt tanácstermében rendkívül 
előkelő színvonalú vallásos délutánt tar
tott dr. Kálmán Ödön főrabbi. Ascher 
Oszkár előadóművész, Budai Mária ope
raénekesnő, Horváth László gordonka
művész, Komlós Albert zsidó reálgim
náziumi tanár és dr. Seres Andorné 
operaénekesnő közreműködésével. A 
vallásos délután kiemelkedő sikerének 
föérdeme dr. Sági Ferenc kulturális elöl
járóé.

— Rosenberg Sándorné családi öröme. 
Rosenberg Sándornét, a fővárosi zsidó 
charitás elévülhetetlen érdemű nagyasz- 
szonyát és férjét, a Gschwindt-gyár köz
becsült igazgatóját, családi öröm érte. 
Fiuk. dr. Dr. Rosenberg István felesé
gének szül. Reisz. Líviának, a Phönix 
kitűnő igazgatója leányának fia szüle
tett. Az újszülött Rosenberg Péter szu- 
dója nov. 26-án volt a pesti chevra Sze- 
retet-kórházában. Dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi, akit a Rosenberg csa
ládhoz bensőséges rokoni kötelékek 
fűznek és dr. Farkas József körzeti 
rabbi is megjelentek a szertartáson, 
amelynek résztvevői bensőséges szere
tettel vették körül a szülőket és a 
nagyszülőket. Rosenberg Sándornét csa
ládi öröme alkalmából a fővárosi társa
dalmi élet legkülönbözőbb rétegeiből szá
mosán felkeresték szerencsekívánataik- 
kal, — igen sokan azok közül is, akik a 
zsidó jótékonysági ügy érdekében kí
vánatosnak tartanák, hogy minél előbb 
és minél exponáltabb helyen vegye ke
zébe újból a szegények és gyengék 
ügyének irányítását.

Bánóczi József emlékezete az Orsz. 
Tanítóképzőben. Bánóczi József halálá
nak tizedik évfordulója alkalmából az 
Országos Izr. Tanítóképző-Intézet nov. 
20-án az egyik tanóra keretében meleg 
és kegyeletes ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepi beszédet dr. Szemere Samu igaz
gató mondotta. Eleven színekkel raj

zolta meg Bánóczi József képét a ta
nuló ifjúság előtt és kifejtette, hogy mit 
jelentett Bánóczi az intézetnek és az 
egész magyar közműveltségnek. Méltatta 
Bánóczinak, az irodalomtörténetirónak 
jelentőségét, valamint a magyar bölcse
leti nyelv megteremtése körül szerzett 
érdemeit: jellemezte a zsidósághoz való 
viszonyát, közel négyévtizedes igazga
tói működését, az Izraelita Magyar Iro
dalmi Társu'atban kifejtett vezető, irá
nyító tevékenységét és a Magyar Zsidó 
Szemle szerkesztésében való részvé
telét. Az ünnepi beszéd előtt Stroke Hen
rik intézeti zenetanár eljátszotta Beetho
ven gyászindulóját, ezzel megadva az 
ünnepély hangulatát. Utána pedig Si- 
rota Sándor budai íökántor. az intézet 
tanára énekelte Stroke Henriknek erre 
az alkalomra komponált fii mólé racha- 
mim-ját meginditóan és könnyeket 
csalva a szemekbe. Az ünnepélyen a 
Bánóczi-család is jelen volt.

— Emlékünnepély. A . Mikéfe” két év 
előtt elhunyt alelnökének, Székely Ber
talannak emlékére halálozási évforduló
ján emlékünnepélyt tartott új intézeti 
templomában, mely ez alkalomra zsúfo
lásig megtelt az egyesület vezetőségi 
tagjaival és pártfogóival. Az ünnepi be
szédet dr. Hahn István, a legfiatalabb 
papgeneráció tehetséges tagja tartotta, 
megkapó képet festve az egyesület el
hunyt nagy-emberéről. Az énekrészt Csil
lag Lipót kántor végezte az egyesületi 
növendékek énekkarával.

Panasziroda. A Pesti Izr. Hitköz
ség képviselőtestületének cionista cso
portja értesíti a hitközség tagjait, hogy 
Andrássy-út 67. I. sz. alatt panasziro
dát állított fel. Ezzel kapcsolatban fel
hívja a hitközség tagjait, hogy minden
nemű panaszukat, kívánságaikat, közér
dekű elgondolásaikat jelentsék be a pa
naszirodának személyesen vagy írásban 
a cionista csoport munkájának elősegí
tése céljából. A panasziroda hivatalos 
órát tart minden kedden, csütörtökön 
11—1 óra között. Telefon: 12-84-89.

Chanukka-istcntiszteletek a fővá
rosban. Dec. 8-án a Bethlen-téri. dec. 
9-én a Nagyfuvaros-utcai, dec. 10-én a 
Csáky-utcai, dec. 11-én a Rombach-utcai, 
dec. 12-én a zuglói, dec. 13-án a Do
hány-utcai, dec. 14-én az Aréna-úti, 
dec. 15-én a Páva-utcai templomban 
chanukka-istentiszteleteket tartanak.

Chanukka-ünnepély a Herzl-terem- 
ben. Dec. 8-án este 8 órai kezdettel a 
Keren Kayemeth Leisrael a M. C. Sz. 
Herzl-termében nagyszabású chanukka- 
ünnepélyt rendez, melynek műsorát hé
ber dalok, jelenetek, bibliai képek, tán
cok teszik változatossá. A belépődíj nél
küli előadás lehetővé teszi Budapest zsi
dósága számára, hogy méltó keretek kö
zött ülje meg a makkabeusok ünnepét.

A Mikéfe chanukkai ünnepélye. A 
Mikéfe december 13-án, vasárnap dél
után 5 órakor az egyesület új székhá
zának és otthonának templomában (XIV.. 
Hermina-út 35,’d.) chanukkai ünnepélyt 
rendez, amelynek keretében vesznek bú
csút ennek a kitűnően vezetett nagy 
magyar zsidó institúciónak most vég
zett pártfogoltjai. Dr. Hevesi Simon 
pesti vezető-főrabbi, a 95 éves Mikéfe 
díszelnöke mondja az ünnepi beszédet, 
a templomi hangversenyen pedig kiváló 
művészek szerepelnek. 160 szegény és 
árva Mikéfe-pártfogolt ellátásának és 
ruházatának előteremtéséhez szükséges 
hozzájárulásra ezúton is felhívjuk olva
sóink szíves érdeklődését.

Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk „Jubadont fogkrém" 
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbiságának fel
ügyelete alatt készül, a ritualitásra súlyt 
helyező közönségünk által minden aggo
dalom nélkül használható.

A VÁC chanukka-ünnepi estélye. A 
VÁC hagyományos chanukka-estélyét ez 
idén dec. 12-én, szombaton este fogja 
megtartani a Goldniark-teremben fényes 
külsőségek között.

— Chanukka-est a Magyar Cionista 
Szövetségben. A Magyar Cionista Szö
vetség, Wizo és Makkabea dec. 12-én, 
szombaton este együttesen rendezi meg 
műsoros chanukka-ünnepélyét. A Szö
vetség minden egyes tagját szeretettel 
elvárja és szívesen látja a rendező bi
zottság.

Tel-Aviv visszafizette 1929 évi 
kölcsönét. Tel-Aviv elöljárósága néhány 
nappal ezelőtt visszafizette annak a 
41.500 fontos kölcsönnek utolsó részle
tét, melyet 1929. évben vett fel a Barc- 
lay’s Banktól.

150 lengyel akadémikus kivándo
rol Palesztinába. Varsóból 150 főből álló 
kivándorló-csoport indult útnak Palesz
tinába. A kivándorlók túlnyomórészt 
egyetemi hallgatók és hallgatónök, akik 
a jeruzsálemi héber egyetemen és a 
haifai technológiai főiskolán akarják ta
nulmányaikat továbbfolytatni.

— S. ,|. Hazkan meghalt. S. J. Ház
bán, jeles zsidó publicista és kiadó 62 
éves korában Párisban hirtelen meghalt. 
Egyike volt a zsidó irodalom legjelleg
zetesebb alakjainak. Évtizedeken át volt 
munkatársa zsidó napilapoknak, többek 
között a Sokolov szerkesztette „Haze- 
fira című lapnak. 1906-ban alapította 
meg Varsóban a .,Jiddiseire Togblatt"-ot, 
1908-ban pedig a „Hajnt” című nagy 
zsidó napilapot, melynek tízezrekre rúgó 
olvasótábora volt. 12 évvel ezelőtt ala
pította meg Párisban a „Hajnt” című 
napilapot, melynek haláláig maga volt 
a szerkesztője.
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Igazság és szabadság.
Egy héten belül kétszer is felült 

a katedrára a Pesti Izr. Hitközség 
és az Qrszágos Iroda elnöke, hogy 
előadást tartson. Az első alkalom
mal „Az igazság propagandája” 
címen, másodszor „A liberalizmus 
nemzeti hivatásáról” tartott elő
adást.

Amikor a gyakorlat emberei az 
előadó asztalhoz ülnek, megszoktuk, 
hogy azokat az elmélkedéseiket, 
vagy talán elméleteiket fejtik ki, 
amelyeket a tapasztalat, a gyakor
lat érlelt meg bennük és amelyeket 
vagy a gyakorlatuk igazol, vagy 
amelyekkel a gyakorlatukat igazol
ják. Ez esetben nem így történt. 
Igen-igen nagy távolság van Steril 
Samu elméleti fejtegetései és a ve
zetése alatt működő hitközségben 
követett gyakorlat között. Az igaz
ság és a szabadság a mi felekezeti 
közéletünkben csak ágyrajáró ven
dég. Aki csak egy kicsit is meg 
akarja mondani az igazságot, annak 
egy kicsit beverik szépen a fejét és 
aki a szabadságot találná rekla
málni, pl. a kritika szabadságát, az 
zal megértetik, hogy kívül tága
sabb. Az aktualitás aproposjából 
most csak egyet kérdezünk az elő
adótól. Ha olyan nagy értéknek 
tartja a liberalizmust a nemzeti 
közéletben, miért nem enged neki 
térfoglalást a felekezeti közéletben 
— pl. a választójog megreformálá
sával?

Mi sürgős a község
kerületi bíróságnak?

Felekezeti lapjaink hírt adtak 
arról, hogy Frischmann Imre, a 
•kőbányai hitközség fúzió-párti 
elöljárója, sehogy sem tudott be
lenyugodni abba, hogy a választ
mány többsége a lemondott elöljá
róságot az ő személyének kihagyá
sával választotta meg újra. Öt nem 
akarták elöljárónak. Frischmann 
Imre azonban ragaszkodott ahhoz, 
hogy ö továbbra is elöljáró legyen, 
ezért a választás ellen panasszal 
élt az erre szerintünk egyáltalán 
nem illetékes községkerületi bíró
ságnál. A választás szeptember 9- 
én volt és a községkerületi bíróság 
inár november 26-án, tehát 2 és fél 
hónappal utóbb meg is tartotta a 
tárgyalást. Nagyon sürgős lehetett 
ez az ügy a községkerületi biróság- 

nak! Mert pl. a pesti hitközség leg
utolsó választása ellen is fekszik 
előtte egy panasz. Ez a választás 
március hónapban volt, most meg 
már decemberben vagyunk, de en
nek a panasznak a tárgyalását még 
mindig nem tartja sürgősnek a 
pesti hitközség elnökének elnöksége 
alatt álló községkerület bírósága.

*
Gazdasági 
lehetetlenülés

A nyugdíjas hitoktatók nyug
díjcsonkítása miatt a Pesti Izr. 
Hitközség ellen megindított perek 
egyikében — mint értesülünk — a 
kancellária azzal érvelt, hogy azért 
nem adhatja meg a felperesnek a 
neki járó teljes nyugdiját, illetőleg 
azért nem fizetheti vissza az éve
ken át eszközölt levonásokat, mert 
ez a Pesti Izr. Hitközségre nézve 
gazdasági lehetetlenülést jelentene. 
Nagyon érdekes és mulatságos ér
velés! Hogyan hivatkozhatik erre 
az a hitközség, amely legutóbbi évi 
jelentésében már büszkélkedve hir
dette, hogy adójövedelmei jelenté
kenyen emelkedtek, hogy a deficit 
már a múlté? És hogyan hivatkoz
hatik erre az a hitközség, amely az 
elnöki rendelkezési alapot igen sú
lyos összeggel dotálja, amely csak 
„hirdetésekre” (hát ez mi?) a költ- 
ségvetésileg előirányzott 10.000 pen
gőt megduplázta stb. stb.? ..

Hogy az érvelés morális-voltáról 
ne is szóljunk! ...

Mi fájt szegény 
Hajdú Maróéinak?

Hajdú Mareel temetsée alkalmá
val emlegették a barátai, hogy a 
legutóbbi főünnepek után a Demok- 
ratfel-párt üléséről jövet betért az 
Abbáziába, baráti társaságába. Ott 
szó esett a többi között a sip-utcai 
parancsuralmi rendszerről is.

— Semmi sem fáj nekem, mon
dotta Hajdú Mareel. Hogy egy bi
zonyos bosszú-hadjárat áldozata 
lettem akkor, amikor hálára szá
míthattam volna? — hagyján! Hogy 
kihagytak az elnökségből, az elöljá
róságból, kihagytak a választmány
ból? — nem fájt. Hogy a „Legyező” 
a chevra-választások idején azt irta, 
hogy a VIII. templomkörzeti temp
lom felépítése nem az ón érdemem?

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
Löwy-nél Sudán
II.. Fö-u. 79. Tel ■ 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
Atroleybusz indulási állomá- 
sától 2 percnyire.

— legyen meg az örömük. De az 
fájt, igazán fájt, hogy a nagyün- 
nepeken a templomban az évek óta 
birtokolt helyemről az első padban 
levétették a névtáblámat. Kifakad
tam miatta. Koshasónó után vissza
tették a táblácskát — két paddal 
hátrábbra. Mert ők nemcsak az ülő
helyeket, hanem a kóvedot is bér
beadják!

A temetésen persze a sír legszé
lén ott állott a leggyászosabb kép
pel az is, aki a tábla levételét el
rendelte ...

Sabbesz-szivar után 
sabbesz-ceruza is van .

Az V. kerületi körzeti templom
ban történt, november 21-én, szom
baton délután. Ebben a templomban 
a késő őszi és a téli szombat-délu
tánokon rendszeresen tartanak so- 
laus szüudauszt. A mondott napon 
is volt. Az oktató beszédet Hoffer 
professzor,' a nagytudású, népszerű 
rabbi tartotta. Már belekezdett volt 
beszédébe, amikor megjelent a pesti 
hitközség egyik illusztris elöljárója 
is. A főtisztelendő úr nagy tekin
tély-tiszteletében ügyes fordulattal 
az elöljáró úr kitűnő személyét is 
beleszőtte szavaiba, kellően mél
tatva nagy érdemei mellett kiváló 
szellemiségét is. Az elöljáró úr, aki 
egyébként ötletes és fordulatos szó
nok, rögtön elhatározta, hogy vála
szolni fog, még pedig a fehér asz
talnál gyakorolt szokása szerint „az 
előtte szóló szavaiba öltve” a niaga 
mondanivalóit. És hogy el ne fe
lejtse a főtisztelendő úr által adott 
„ziccereket”, meg a maga ötleteit is, 
belső zsebébe nyúlt, elővett egy 
darab papirost, meg ceruzát és — 
jegyzeteket csinált. Körülötte meg
rökönyödés támadt, egyesek a fogu
kat szitták, egy kicsit távolabbról 
pedig felszisszent a megjegyzés:

—- Am heiligen Sabbesz?!
— Das is doch e Sabbesz-krajjón!

— suttogta rá valaki a megnyugta
tó megjegyzést.

És nem is lett a dologból semmi 
nagy baj, mert eszükbe jutott az 
egyszeri caddik esete: Do is Sab
besz (jobbfelé mutat), iin do is Sab
besz (balfelé mutat), aber do is ka 
Sabbesz (előre mutat.) Hátha itt is 
mindenütt Sabbesz van, csak éppen 
ott nem, ahol az elöljáró úr áll!? 
Mit lehet tudni? Ahogy beszéd köz
ben kezével jobb- és balfelé muto
gatott, mintha ezt akarta volna ép
pen mondani...
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Tisztelt
Tudományos Akadémia !

Nem illik és százszor is nem il
lik, hogy a Tudományos Akadémia 
olyan nemtörődömséggel engedi a 
levegőben eloszlani, buborékként 
szétpattanni és semmivé válni azo
kat a súlyos tudományos megálla
pításokat, amelyek a liaruspexekre 
vonatkozólag a „Legyező”-ben leg
utóbb is szakavatott részről estek. 
Mindenekelőtt tudomásul kellene 
vennie, hogy eddig rosszul tudta, de 
most már megtanulhatja a cikkíró
tól, hogy Cicero müvének a helyes 
címe nem De divinatione, hanem 
De divinationi. Azután megtanul
hatja, hogy a polgári iskolai latin- 
ságban más az ablativus, mint a 
gimnáziumban. (Ezért kellett a 
zsidó polgárikat becsukni?!) Végül 
megemlítjük még szigorú megro
vással, hogy a Tudományos Aka
démia azt sem vette tudomásul, 
hogy mindenttudó, azaz mindent 
legjobban tudó laptársunk, a 
„Szombat” is kikorrigálta Hora
tiusi. Neki nem jó, ahogy Horatius 
mondta: „Integer vitae, scelerisque 
purus”, — neki így kell: Integer 
vir ete. (S mialatt ezt leírta, persze 
közén háromszor meghajolt a Sip- 
utca felé). Legeslegvégül pedig a 
tanításért visszaadhatná a „Le- 
gyező”-nek a kölcsönt, ha figyel
mébe ajánlaná, hogy Catonak az az 
alapos, de méla bölcsmondása, hogy 
„Ein amhoorec soll nicht lant do
yenen”, javítatlan kiadásban így 
hangzott: „Ein amhoorec soll nicht 
hojoch davenen”... és hogy a „ho- 
joch” esetleg úgy is fordítható, 
hogy „eget fúró orral”...

•

Egy kis lapszemle.
A „Zsidó Élet” legutolsó száma 

nyomán nagy koncertet rendeztek a 
Síp-utcában. Összes dróton kezelt 
lapjaikat ráuszították a „Zsidó 
Élet”-re. Nagyon sajnáljuk őket. 
Mert ünnepelni, hiúságot legyezni 
parancsszóra vagy rendelésre — ezt 
már megszokták és ezt már tudják. 
De adni a felháborodást úgy, hogy 
a szem vérben forogjon, a hang — 
ha hamisan is, de — magasba száll
jon, ezt parancsszóra, zsinorrándi- 
tásra csinálni — nehéz szerep. Mint 
újságírók meg is állapíthatjuk, 
hogy bíz ennek a megjátszása nem 
is sikerült jól. Kontármunka lett 
belőle. Ha már szinészkednek az 
urak, miért nem olvassák el előbb 
Hamlet halhatatlan ... tanításait a 
színjátszásról? Megtanulhatnák be
lőle, hogy rossz színész, az, akinek 

haragos szavából a más haragja 
diihösödik ki. Azután tessék meg
mondani a sip-utcai sajtóirányító 
központnak, hogy könyvismertetés
hez, reklámcikkhez stb. lehet wasch- 
zetllt adni, ott nem baj, ha az egye
ző kifejezések és fordulatok el is 
árulják a közös forrást. De támadó 
cikkeknek nem szabad elárulni az 
egy-forrást (majdnem Egyakarat- 
forrást mondtunk), mert akkor sen
ki sem hihet az őszinteségükben.

De hogy a szakszerűségnél ma
radjunk, lehet, hogy*  a kontármun
kának nem éppen a központi forrás 
az oka, hanem az, hogy azok, akik
nek azt fel kellene dolgozni, úgy7 
írják meg, hogy — kilátszik a ló
láb ... A fő-Legyező cikkéből kiér- 
zik, hogy neki nem is annyira az 
fáj, amit a „Zsidó Élet” megírt, 
hanem, hogy azt irányadó helyeken 
is elolvassák. Aztán: tudnia kell, 
hogy7 a Legyezőről mindenki tudja, 
hogy éppenséggel nem szégyenlős. 
Ha tehát azt állítja lapunkról 20- 
szor vagy 30-szor is, hogy minden 
állítása elejétől végig hazugság, mi
ért szégyenli magát csak egyet is 
konkréten megemlíteni?! ' Minden 
intelligens ember tudja, hogy ilyen 
üres, konkretizálás nélkül való 
„hazugság”-váddal egy lap csak a 
sajátmaga hitelét rontja.

Az Országos Egyetértés nagyon 
szelíden egyekszik szólni: „mégegy- 
szer visszautasítja ezeket a méltat
lan, sőt meggondolatlan intrikákat”. 
De két dologra figyelmeztetjük. 
Először nézze meg a lexikonban, mi 
az az intrika. Másodszor ne mond
jon ilyet: „sorra megcáfolhatnánk a 
„Zsidó Élet” hasábjain megjelent 
inszinuációkat (hamar nézze meg 
ezt is a lexikonban!), izekre szed
hetnénk azt a hadjáratot..stb. 
Mert valaki azt mondhatná olvasói 
közül: Hát miért nem teszi? Ne 
mondja, hanem tegye! Mert külön
ben is nagyon kiváncsiak vagyunk, 
hogyan lehet egy7 hadjáratot izekre 
szedni?

No most a Zsidó Szemle! „Őszin
tén szólva” — ezideig jobb véle-

Pensione Ristorante
Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal
Teljes pensió 25 lírától. 
Ciearing fizetés.

ménnyel voltunk az írni és olvasni 
tudásáról. Nem mondhatunk mást: 
olvassa el mégegyszer azt a noteszt, 
amit róla írtunk. Ami pedig azt a 
fájdalmát illeti, hogy „ha már kar
társi szolidaritás nincs, legyen ban
dita-becsület”, kétségkívül csak 
azokra gondolt, akik bandába ve
rődve „dolgoznak”.

... Et nune venimus ad fortissi
mo m! A Szombatnak is kiosztották 
a leckét. Vállalta, de úgy tett, mint 
a gyönge diák, aki nem tudja a 
feladatot megcsinálni: elles egy7 ki
csit a jobboldali szomszédjától is, 
a balodalitól is, az előtte ülőtől is 
és aztán az egész összeállítást „meg
fejeli” egy pár önálló bevezető szó
val. így a Szombat nagy írómes
tere is, imitálva egyszersmind a 
nagy portrefestőket, akik legszíve
sebben önmagukat festették. A 
Szombat: írója is, amikor rólunk 
akart skiccet csinálni, önmagát vá
zolta lel. És ez elég jól is sikerült.

Végül pedig csak egy izenet a 
lemezeket alattomban forgatók cí
mére:

— „Jaj annak az ügynek...”

ocooocooooooocoöoooooooqoc

Ormódi Bertalan emléke
Ebben az évben volt Ormódi Ber

talan születésének századik évfor
dulója. A „Zsidó Élet” krónikása 
kegyelettel emlékszik meg azokról, 
akik e hazában a régi jó időkben 
magyarosodást és kultúrát jelentet
tek. Ormódi Bertalan Miskolcon 
született 1836-ban. Hírlapíró és köl
tő volt. Első verses kötete 1859-ben, 
23 éves korában jelent meg „Ma
gyar Romanzero” cím alatt. A 
gyöngéd érzések poétája volt: a 
haza, a családi élet, a szerelem ih
lették meg múzsáját.

Másik müve „Magyarhon ébre
dése” (versek) 1860-ban hagyta el a 
sajtót és már 1861-ben ismét újabb 
kötettel szerepelt, címe „Smüle 
Iczig” verses költemény7 7 énekben. 
Sűrűn szerepelt neve a „Hölgyfu
tár”, a „Családi Lapok” és a „Va
sárnapi Újság” hasábjain, de igen 
fiatalon. 1869 december 24-én, 33 
éves korában elhunyt-.

Nála két évvel fiatalabb testvére, 
ormódi Ormódy Vilmos, az Első 
Magyar Általános Biztosító Társa
ság sok éven át volt vezérigazga
tója és a fővárosi társasélet kima
gasló alakja niég sokak emlékében 
él, akik a délceg öreg urat magas 
korában is feszesen látták sétálni 
Budapest utcáin. Zsidókul éltek és 
haltak meg mindketten és emlékük
ből csak áldás fakad. Alant közlünk 
egy boldogult Meiscls rabbinak 
ajánlott kis verset Ormódi Berta
lan föntemlített ifjúkori verses- 
könyvéből.

— nyi — or.
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Az angol parlamenti bizottság 
megkezdte a Palesztina-kérdés vizs
gálatát. Legutóbb dr. Chaim Weiz
mann ismertette a bizottság előtt 
álláspontját nagy beszédben. Két
ségbevonta mindenekelőtt az arab 
agitátorok állításait, akik szerint az 
arab nacionalizmus jelentékeny mó
don megerősödött a legutóbbi ese
mények következtében. De kétség
bevonta azt is, hogy ezeknek az 
agitátoroknak jogukban állna ma
gukat az arab nép vezéreiként fel
tüntetni. Az arab nép egyik vezére, 
Feisal király előtt ő fejtette ki an
nak idején a zsidó terveket és szán
dékokat és Feisal megértette ezeket. 
Vele kötötte meg a zsidó-arab 
egyezményt, melynek létrejöttében 
jelentékeny szerepe volt Lawrenee 
ezredesnek is, aki pedig egyike 
volt az arab nép leghűségesebb és 
legodaadóbb barátainak. Rámuta
tott dr. Weizmann annak az állí
tásnak hazug voltára, mely szerint 
a zsidóság nem keresi az arab né]) 
barátságát. A zsidóság ma is kész 
kezet nyújtani az araboknak, de 
nem látja, hogy ezt a kezet valaki 
hajlandó volna elfogadni. Megcá
folta azokat a hangokat, melyek a 
zavargásokért a zsidó földvásárlá
sokat tették felelőssé. Palesztinában 
még mindig elegendő föld áll kolo- 
nizációs célokra rendelkezésre. A 
zsidó bevándorlók a legjobb szán
dékokkal eltelve jöttek Palesztiná
ba, ahol együtt akartak dolgozni 
az arabokkal, mint valamikor, a 
történelmi illőkben, amikor közös 
munkával építették fel a régi Spa
nyolország kultúráját. Miért ne le
hetne ezt a tradicionális együttmű
ködést felújítani.

A Balfour-nyilatkozat 
jelentőségével is foglalkozott dr. 
Weizmann. A nyilatkozat kiboesáj- 
tásától egészen 1922-ig úgy Cis, — 
mint Transjordánia a zsidóság 
nemzeti otthonát jelentette a nyi
latkozat szellemében. Csak Sir Her- 
ber Sámuel tudhatná megmondani, 
miért választották el Transjordá- 
niát Palesztinától. Szükséges volna, 
ha a királyi bizottság mérlegelné 
Transjordánia kolouizáeiós tovább
fejlesztésének lehetőségét. Részle
tesen mutatott rá arra, milyen ha
talmas munkát végzett a zsidóság 
akkor, amikor Paleszina terméket
len földjéből termőföldet csinált 
valósággal vérének hullása, életé
nek kockáztatása árán, amivel nem

csak önmagának, hanem az arab 
lakosságnak is elévülhetetlen szol
gálatokat tett. Ezzel szemben most 
azt állítják, hogy az a 400.090 dunan 
föld, mely jelenleg a Keren Kaye- 
meth tulajdona, már elegendő, több 
földbirtok nincs a zsidók számára. 
De hiszen egyetlen földbirtok Ka
nadában nagyobb, mint a Keren 
Kayemeth egész földtulajdona. Azt 
mondják, hogy minden jóminőségií 
told már zsidó tulajdonban van. 
Erre csak azt lehet mondani, hogy 
1919-ben a Palesztina-kormányzat 
tisztviselői kijelentették, hogy 
nincs az országban több termővé

Zugsführer Farkas zsidó marad
Irta : Richter Arthur

A régi jó békevilágban történt még,
ott a kolozsvári városszélen, a Bethlen- 
bástyánál, -hol a K. u. K. Mohi-magazin 
áilott. Két temető mellett épült a lisztrak
tár: az egyikben zsidók, másikban ke
resztények nyugodtak. Az élet lármája 
csak zsongva ért oda. Igazi csendesség 
otthona volt a hely. A zsidó temető külö
nösen elcsendesedett. Már évek óta nem 
temetkeztek oda. A sírhelyek elfogytak, 
teljes már a lakossága. A sírok begyepe
sedtek, térdnyire nőt a fü. Egy napon ka
szások jelentek meg, végigborotválták a 
sirkertet. Estére a májusi léget illatossá 
tette a száradó széna illata. Az égen ro
hanó felhöioszlányok el-eltakarják az 
ezüstlő félholdat.

A raktár előtt most váltották az őr
séget. 11 óra óta volt. Az új őr Infante- 
rist Josef Farkas. Szép szálas legény, 
orra a'att a 1-egénytoll most kezd még 
csak ütközni. Októberben vonult be. Alig 
műit 21 éves. Szegény özvegyasszonynak 
sok nélkülözéssel nevelt gyermeke. Édes 
fiam, mondta könnyes szemmel édesanyja, 
ne feledkezz meg soha, te zsidó vagy. Ha 
meg is keil enned a tréflit, szombatot, 
ünneped nem tarthatod, de a tefilint, a 
cidáklit, imakönyved ne hagyd el. Ha fel
keresed Istent, Ö sem hágy el téged. 
Több útravalót nem nagyon adhatott a 
fiának ,mert még volt néhány gyermeke, 
kiknek ellátása nem egy álmatlan éjsza
kájába került. Az anyai búcsúszavak 
sokszor felötlőitek agyában. Miért is kö
tötte annyira lelkére zsidó mivoltát?! 
Mintha ezt nem is tudná. Hisz mást sem 
hallott kicsiny gyermekkora óta úton, út
félen; mint: zsidó, zsidó és ismét csak 
zsidó. Még a katonáéknál is, a legutolsó 

tehető föld. De Tel-Aviv ilyen ho
mokon épült fel és ilyen terméket
len földterület volt valamikor a ma 
virágzó zsidó mezőgazdasági koló
niák helyén. Erélyesen visszautasí
totta a Legislative Council beveze
tésének tervét, melyet nem tart idő
szerűnek és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a királyi bí
zót! ság meg fogja találni a kérdés 
megoldásának módját.

A királyi bizottság 
eddigi tervek szerint karácsony 
előtt visszatér Londonba. Amint hi
vatalos helyről közük, október hó 
folyamán 1254 zsidó vándorolt he 
Palesztinába, ezek között 106 kapi
talista, akik legalább 100 font fe
lett rendelkeztek és 105 már Pa
lesztinában élő lakos hozzátartozója.

tökkelütött, kinek szénát és szalmát kö
töttek lábaira, hogy tudja melyik a jobb 
és melyik a bal, még az is megvetően 
mormogja: zsidó! Mennyivel jobb annak, 
ki nem zsidó... Mi minden lehet abról...

Nagypénteken a szálastermetüek-et ki
vezényelték a székesegyház ravatala elé 
őrségül. Ott állott ö is mozdulatlan me
revséggel nézte a sok-hölgyet, nagyurat 
és papot, kik ott ájtatoskadtak a temp
lomi félhomályban. Ha ezek most meg
tudnák, hogy ő zsidó, tán ki is zavarnák. 
Pedig milyen szép itt minden. Most hajt 
térdet a ravatal előtt a helyőrség egyik 
magasrangú tisztje, ki mint egyszerű 
közember és zsidó kezdte katonai pálya
futását. Lelkében nehéz sóhajok és vá
gyódások kélnek. Ugyanez az érzés tölti 
el most is, midőn az őrségen az előírt 
lépéseket toppantja, majd a kemény bak- 
kancssarkok koppanva megfordulnak és 
visszafelé rójják a megtett utat.

Most hátat fordít a keresztény teme
tőnek és indul a zsidó felé. Ép a forduló
ponton van, mikor egy felhőrésen elő
tűnő -ezüst fénynél a temetökerítésböl ki
álló szögek között egy szakállas fejet pil- 
ant meg. Meghökken a látványra. Hófe
hér szakáll kandikál ki. Ha megrezdül a 
szellő, meglengeti a szakállt, meingatja 
a fejet, mintha csak kapaszkodna és a 
kerítésen keresztül ki akarna jutni. Infan- 
terist Farkas nagy zavarban van. Élővel 
szemben tudja, mi az előírás: Halt! Wer 
da? — kiáltaná, fertigbe vágná puskáját 
és a harmadik felszólítás után lőne. De 
halottal szemben nem tudja mit kell ten
nie. Csak egyet tud, hogy szörnyen fél. 
A fegyvert fertigbe csapja ugyan, de a 
„Wer da“ helyett tán századszor mondja 
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a Smá Jiszróélt. Már annyiszor elmondta, 
hogy egészen belezavarodott. Egyik foga
dalmat a másik után teszi. Soha, de soha 
nem fogja irigyelni a nagyurakat. Megma
rad mindig jó zsidónak. Ha kikerül a ’ka- 
tonáéktól, nem eszik tréflit. Most sorra- 
veszi az imákat, azt mormolja. Jigdalon 
kezdte, Krisme Iájenoiáson végezte. Most 
a Lecho-dajdit mondja hangtalanul és 
ettől várja a csodát.

Nem is csalódik. Jön az őrségváltás, 
fejelentkezés még csak megy valahogy, 
de választ nem tud adni, csak rémült ar
cai mutat a kerítésre: ott... ott... Mind
annyian arra pillantanak, mié a váltásra 
küldöttek egyike dráku kiáltással a rémü
lettől eszméletlenül csukódott össze. Az 
örségfelvezetövel együtt még négyen vol
tak lábon. A szuronyos puskát megmar
kolták és megrohamozták a kerítést. A 
hegyes szuronyok vilogva szóródtak a 
kikandikáló fejbe, A hold teljes fénnyel 
szórta sugarait mikor a szuronyok lehúz
ták a fejet, mely nem volt más, mint a 
kerítésen száradó szénacsomó ...

Néhány hónap múlva századát a 
■szandzsdéki Pribojba vezényelték. Elbú
csúzott édesanyjától, ki zsidó lelkének 
gazdagságával csüngött jó fián. Tehetsé
géhez képest feltarisznyálta, d'e mire 
a határhoz értek, már csak morzsáit csi
pegette. Pribojban pedig csak a jó hazaira 
való emlékezés szájíze maradt számára. 
A határvidéki katonai szolgálatot hamar 
megszokta. Ekkor már az első krumplivi
rág ott virított a gallérján. Rövidesen 
már kettő volt ott. Harmadik katonaévét 
szolgálta, mikor egy sikeres tábornoki lá
togatás után már a harmadikat is fel- 
varrhatta. Századosa, Horacsek, nagyon 
megkedvelte magastermetü szakaszveze
tőjét és mikor a századost a bécsi testör- 
séghez vezényelték, felszólította Farkas 
szakaszvezetőt, szerezze be iratait, átve
zényeltet! őt is a testőrséghez, hol egész 
életére elveti gondjait.

— Kérd, fiam — mondotta — hazulról 
keresztleveledet és egyéb irataidat és 
akkor nemsokára díszes ruhában feszít
hetsz Bécs utcáin.

— Melde gehorsamst, Herr Hauptmann
— mondja Zugsführer Farkas — kereszt
levelet nem kérhetek, mert zsidó vagyok.

— Mit? Zsidó? Donnerwetter! Kike
resztelkedsz! Megértetted?

— Meg. melde gehorsamst, megértet
tem, de én nem keresztelkedem ki.

— Was? sziszegi Horacsek százados
— nem keresztelkedsz ki? Nem kérdez
lek, hol lakik az apád?

— A kolozsvári orthodox zsidó teme
tőben ...

— Alsten, meghalt. Hát anyád?
— Kolozsváron lakik a Tordai úton.
— Sohreiber, aufschreiben! í Mi az 

anyád?

— Szegény özvegyasszony.
— Vannak testvéreid?
— Öten vagyunk testvérek, én vagyok 

a legidősebb.
— Látod fiam, — mondja Horacsek 

százados, — a testörséghez kerülsz, tá
mogathatod anyádat, segitsz felnevelni a 
testvéreidet.

— Százados úr, én nem kérem anyám
tól a beleegyezést, úgy sem adja.

— Zugsführer, Mauliialten! Ne kérj 
semmit! Mi majd elintézzük. Abtreten!

Még aznap elindul az átirat a polgár
mesteri hivatalhoz, idézzék meg özv. 
Farkas Dávidnét, adja beleegyezését fia 
kikeresztelkedéséhez: a király mellé ve
zényelnék testőrnek. Mig az irat megjárta 
a hosszú utat, volt ideje Fankas szakasz
vezetőnek a gondolkodásra. Édesanyja 
messze van, búcsúszava az idő múlásával 
meghalkult emlékezetében. Annál élén
kebben foglalkoztatja Horacsek százados 
jövőfestése. Csillogó egyenruha, a csá
szárváros ,a Burg. Mindmegannyi mese
szárnyak suhogása. Ferenc Józsefet őriz
hetné. Talán még meg is szólíthatná. Hát 
még ha valamelyik főhercekisasszonyt 
is megpilalntaná. Talán még bele is sze
retne. Jaj, dehát ezt nem lehet! Hisz 
ö zsidó! Oda sem kerülhet. De mégis, 
hátha beleegyezne az édesanyja ... Nem 
az ő kedvéért, Ferenc József kedvéért. 
Sok pénzt kapna. Mennyit küldhetné az 
édesanyjának, nem kellene annyit nélkü
löznie!

Éjszakai színes szárnyú pillangós ál
mokkal telítődtek Farkas szakaszvezető
nek Türelmetlenül várta nemcsak az éj
szakák csendjét hogy tovább álmodhasson 
hanem a válasz érkezését is. Meg is jött 
csakhamar jegyzőkönyv alakjában. Far
kas szakaszvezetőt kihallgatásra rendelték 
Kicsípte magát. Az utolsó gombig mindent 
megvizsgált. Bakancsa oly fényes volt, 
akár tükörnek használhatta volna. Az 
őrmester úr Zenega árgus szemei a leg
csekélyebb hibát sem fedezték fel rajta. 
Együtt a raport. Már Farkas előtt áll Ho
racsek százados. Lejelentkezik a sza
kaszvezető. raportra rendelték. Megjött 
Kolozsvárról a válasz. Felolvassák a 
jegyzőkönyvet. Szószerint idézik özv. 
Farkas Dávidné szavait: .,Ha fiam akarja, 
hogy mint halottat meggyászoljam, úgy 
csak keresztelkedjék ki, nem állok boldo
gulása útjába. De megszaggatom ruhái
mat, meggyujtom a halotti mécsest és hét
napi gyászt is ülök."

— Alsten, Zugsführer, itt az engedély. 
Regimentspater megtanít, én leszek a 
keresztapád. Verstanden?

A szakaszvezető lelkében feltűnik el
halt apja emléke, síró anyja, a liszt-rak- 
tárőrségi kísértetlátás réme, szive fáj
dalommal telik meg. Nem, anyja ellenére 
nem tesz semmit sem. Két nehéz könny

cseppet sajtol ki szeméből a szétfoszló 
álmok eltűnése. Torkára tör fájdama és 
szinte kiáltja:

— Herr Hauptmann, melde gehor
samst, ich taufe mich nicht.

A százados szikrázó szemekkel végig
néz a katonán, meglátja szemében a két 
könnycseppet, csak ennyit mond:

— Sie Oóhs! — és haraggal tovább
ilép ...

— Az idei VAC-bái. A Vívó és At
létikai Club január 9-én rendezi meg 
hagyományos bálját a Vigadóban, amely 
az idei szezon elit bálja' lesz.

— Dávid Katz a stockholmi egyetem 
tanára. Dávid Katz tanárt, a göttingai 
egyetem pszichológiai intézetének 'ko
rábbi vezetőjét, majd .a rostocki egye
tem tanárát, aki hazájától távol él, 
a stockholmi egyetem tanárává nevez
ték ki. A kiváló tudóssal a most ala
pított pszichológiai tanszéket töltik be.

— Ludendoríí „leleplezi" Columbust. 
Ludendorff folyóiratának legutóbbi száma 
cikket közöl, melyben azt kívánja be
bizonyítani, hogy a „félzsidó” Columbus 
nem volt Amerika felfedezője, hanem 
csupán Róma eszköze. Róma tulajdoná
ban volt az a térkép, melyet az északi 
vikingek, Amerika tulajdonképeni felfe
dezői készítettek.

—Tanuljunk könnyen, gyorsan an
golul! A Háckel-módszerű német nyelv
könyv osztatlan sikere és a nagyközön
ség köréből megnyilvánult egyöntetű kí
vánság a Háckel-módszerű angol nyelv
könyv kiadására bírták a kiadót, — 
hogy a német nyelvvel fontosság és je
lentőség tekintetében ma már nálunk is 
egyenrangú angol nyelv könnyed és egy
szerű elsajátítására is módot nyújtson. 
A most megjelent „Tanuljunk könnyen, 
gyorsan angolul” c. nyelvkönyv kiváló 
szerzője dr. Szenczi Miklós tanár, az 
aberdeeni egyetem (Anglia) magisztere, 
ki Hackel nyelvpedagógus rövid időn 
belül híressé vált kiváló módszerét, a 
legnagyobb hozzáértéssel és tudással al
kalmazta angol nyelvre. A Hackel-mód- 
szerű új angol nyelvtan igen sokaknak 
lesz támasza és segítője a ma nehéz 
kenyérharcaiban. Ara a német nyelv
könyv árával megegyezően fűzve P6 —, 
kötve P 7.—, ízléses, szép kiállítású No
vak Rudolf és Társa Tudományos 
Könyvkiadóvállalat (Budapest, VIII.. Ba- 
ross-utca 21.) áldozatkészségét dicséri.

— 27 zsidó mozgóképszínház Palesz
tinában. Palesztinában jelenleg 27 zsidó 
tulajdonban lévő mozgóképszínház mű
ködik,
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