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Kispest kilépni készül
a kongresszusi szervezetből
Bomlással fenyegeti a neolog zsidóságot az uj alkotmánytervezet

Mióta a Zsidó Élet kipattantotta a 
kettős adóztatás tervét, a mozga
lomba, mely ennek megakadályozásá
ra törekszik, egyre szélesebb körben 
kapcsolódik bele a kongresszusi zsi
dóság. Buda és Óbuda után belekap
csolódnak a pestkörnyéki hitközségek 
is, amelyek közül most a kispesti hit
község széleskörű akciót indított a 
tervezet meghiúsítására.

Információink szerint a kispesti hit
község, melynek érdekeit és fennállá
sát szintén életbevágóan érinti az Or
szágos Iroda által tervbevett kettős 
adóztatás, nagy megütközéssel fo
gadta azt a hiteles értesülést, hogy’ az 
Országos Iroda elnöksége ragaszkodik 
terve keresztülviteléhez. A budai, 
óbudai, kőbányai és pestkörnyéki hit
községek vezetői előzetesen érintke
zésbe léptek egymással a mindnyáju
kat egyformán veszélyeztető terv el
hárítási módozatainak megbeszélésére 
és elhatározták, hogy a legvégső 
konzekvenciákat is hajlandók levonni.

Az akció kezdeményezője, Breisach 
Miksa, a kispesti hitközség elnöke 
hétfő estére értekezletre hivta össze 
a kispesti hitközség vezetőségét és 
prominens tagjait, melyen egyhangú
lag elhatározták, hogy’ a legerélyesebb 
ellenállást fejtik ki a terv ellen és 
az Országos Iroda elnökéhez memo
randummal fordulnak, melyben ezt ki
fejezésre juttatják. A memorandum, 
melyet állásfoglalás végett az összes 
érintett hitközségeknek elküldöttek és 
amelyet legközelebb részletesen ismer
tetünk, igen erélyes szavakkal szögezi 
le azokat az okokat, melyeknél fogva 
az érintett hitközségek a tervezet ellen 
a legélesebb harcot határozták el és 
bejelenti, hogy’ sikertelenség esetén 
hajlandók levonni a legvégső konzek
venciákat is.

Kétségbevonja a memorandum, 
mintha az alkotmányreform ominózus 
kettősadóztatási szakasza életbelépte
tése esetén meghozná a kívánt ered
ményt, mert ha a Pesti Izr. Hitközség 
ezúton mintegy 100.000 P bevételi 
többlethez is jutna, ez költségvetésé
nek alig 1%-át teszi ki, míg a buda- 
pestkörnyéki hitközségek 30—50.000 
pengős költségvetése ugyanekkor 15 
—20/ó-os jövtdélemkiesés folytán 
nemcsak, hogy egyensúlyában meg
inog, de az adófizetők végső megter
helésével ezer gonddal és küzdelemmel 
összeállított költségvetése ■ felborulna 
és végeredményben ja hitközségek tel
jes anyagi és erkölcsi összeomlásához 
vezetne. L

A memorandum szerint fenti intéz
kedések nagy mértékbén veszélyezte
tik a kongresszusi zsidóság egységét, 
sőt azoknak törvényerőre emelkedése 
az egész szervezetet a legnagy’obb- 
fokú megrendülésnek teszi ki, ami

Éles harcra készülnek a budaiak 
Rendkívüli közgyűlést összehívó ivet köröznek — A 
kongresszusi szervezetből való elszakadásra készül

nek, ha a kettős adóztatást erőszakolják

Lapunk más helyén beszámolunk a 
Budai Izr. Hitközség évi rendes köz
gyűlésén az Országos Iroda által terv- 
bevett kettős megadóztatás ellen folyt 
manifesztációról. A közgyűlésen a 
hitközség elnöksége egy interpelláci
óra adott válaszában leszögezte magát 
a hitközség függetlensége mellett és 
tiltakozott a kettős adóztatás ellen. 
Dr. Kriszháber elnöknek ezt az 
állásfoglalását, amelyet a Szántó 
Jenő alelnök felszólalására adott, he
lyesbítő és legfontosabb részeiben de- 
zavuáló beszéde ellenére is a kép- 

által a kongresszusi szervezet gyön
gül és az egész magy’ar zsidóság ed
digi szervezeti felépítése még kaoti- 
kusabbá válik, olyannyira, hogy Kis
pest, ha a tervezet megmarad, el van 
tökélve, hogy a hitközség tagjaindk 
érdekét és a hitközség fennmaradását 
megvédi és biztosítja, akár a szárve
zeti hovátart ozása megváltoztatása 
árún is

Kispest be akarjíi kapcsőini a moz J\ 
galomba az ország más, vidéki hitköz
ségeit is és elsősorban a nagy status- 
quo hitközségekkel, Debrecennel és 
Nyíregyházával lép érintkezésbe, mert 
attól tart, hogy a kettős adóztatás
nak szerencsétlen gondolata megfer
tőzhet más, eddig érintetlen hitköz
ségeket is és elősegíti azt a bomlási 
folyamatot, melynek megakadályozása 
minden zsidónak kötelessége, aki a 
zsidóság egyetemes érdekeit, minden 
mellékes szempont elvetésével valóban 
a szívén hordja.

viselőtestületi tagok túlnyomó része 
túlságosan oppOrtunuSnak tartja. Ezen 
tagok elhatározták, hogy rendkívüli 
közgyűlés összehívását kérik, hogy’ 
nagyobb nyomatékkai, határozottab
ban tiltakozzanak az Országos Iroda 
eljárása ellen. A legélesebben elítélik 
és meg akarják bélyegezni azt az el
járást, hogy’ a statutum-tervezetbe az 
érdekeltek és a tervezet előzetes letár- 
gyalásSbant. resztvettek tudomása és 
beleegyezése nélkül belevették a ket
tős adóztatásra vonatkozó paragrafust. 
A képviselőtestület szükségesnek 
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tartja, hogy éles állásfoglalással meg
előzze ennek a rendelkezésnek az ösz- 
szehívandó kongresszus által való 
tárgyalását. Ugyancsak meg akarják 
állapítani, hogy az Országos Iroda 
elnöki állása összeférhetetlen a pesti 
hitközség elnöki állásával.

Az ivet már az első napon többen 
aláírták, mint ahány aláírás az alap
szabályok szerint szükséges. Amint 
az ív körözésének híre elterjedt, az 
ivet elsőnek aláíró képviselőtestületi 
tagot felkereste Szántó Jenő alelnpk 
és arra kérte, várjon a kérvény beadá
sával, mert még ezen a héten tárgya
lásokat folytat az Országos Iroda el
nökével és reménye van. hogy kielé
gítő megegyezés jöhet létre.. Áz alel- 
nöknek ekkor újból tudomására hoz
ták, hogy álláspontját, azt ugyanis, 
hogy az egyesülés kérdésében a zsidó
ság egyetemét fogják megkérdezni, 
alkotmányellenesnek és megengedhe
tetlennek tartják. A döntés joga az 
elöljáróságé és a képviselőtestületé, 
amely, ha úgy érezné, hogy nincs pu- 
voirja, a sorsdöntő kérdés elbírálására, 
lemondhat a mandátumáról, hogy új 
választások során a tagok egyetemé
nek módot adjanak, kire bízza érdekei 
képviseletét, a fúzió ellenzőire va'gry 
nr. egyesülés, és kettősadóztatás hívei
re. Tudomására adták a fúzióért lel
kesedő alelnöknek azt is. hogv a ket
tős adóztatás célját is fölismerték. 
Előbb szegénnyé akdrják tenni a budai 
hitközséget, hogy azután kiszolgálta
tottságában maga kérje a pesti hitköz
séggel való egyesülést. Ezt azonban 
nem hajlandók megvárni, mert inkább 
elszakadnak az Országos Irodától és 
a statusquo alapjára helyezkednek.

Megerősítette akciójában ezt a tá
bort, hogv az Országos Iroda környe
zetéből kiröpített célzat os hírtfk, 
mintha a felügyeleti hatóság a kettős 
adóztatás bevezetéséhez megadta 
volna előzetes hozzájárulását, alapta
lanoknak bizoynultak.

Kiderült ugyanis, hogy a kultusz
minisztérium semmiféle előzetes hoz
zájárulást nem adott a tervhez, nslm 
is adhatott, mert ilyen kérdéseikkel 
csak akkor foglalkoznak, amikor: vala
mely hitfelekezet illetékes faktorai azt 
az érvényben lévő statútumoknak 
megfelelően letárgyalták és a szabá
lyosan meghozott határozathoz kér
nek hatósági hozzájárulást.

Ez az értesülés is megerősítheti a 
tiltakozó hitközségeket állásfoglalá
sukban. mert nyilvánvaló, hogv telje
sen felelőtlenül kísérleteztek a hitköz
ségek többségét anyagi romlásba sodró 
paragrafus titokban való felvételével.

r
Óbuda tiltakozik az egyesítés ellen
Az Óbudai hitközséget is felhívták 

a Pesti Izr. Hitközséggel való egye
sülésre. Az óbudai hitközség vezető
sége kereken visszautasította ezt az 
ajánlatot. Erre következett be a ket
tős adóztatást célzó intézkedésnek az 
Országos Iroda statutumtervezetébe 
való becsempészése. Ez ugyanúgy', 
mint a többi fővárosi és környékbeli 
hitközségben, felháborodást és elke
seredést váltott ki. A hitközség tagjai 
t-ltakoznak a terv ellen.

Orova Zsigmond dr„ az óbudai hit
község népszerű, érdemes elnöke a 
következőket mondotta erről nekünk:

— A hitközség most áll tisztújító 
közgyűlés előtt és így nem volt még 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtoc

Kőbánya egyhangúlag állást 
foglalt a pesti hitközséggel 
való egyesülés ellen
Viharos közgyűlés hozta meg az egyhangú határozatot 

— Elvetették az öt éves próba ajánlatát
A kőbányai izraelita hitközség kép

viselőtestülete vasárnap eddig szinte 
ismeretlen éles és heves viták közben
foglalkozott a község további sorsá
val. Az asztalcsapkodással, személyes
kedéssel tarka vita során egyhangúlag 
elhatározták, hogy visszautasítanak 
a pesti hitközséggel való egyesülésre 
irányuló minden javaslatot.

A vihar és az azután hozott egy
hangú határozat a laskasütés kon
cessziójának fölhasználásáról való 
döntés kapcsán tört ki. A kőbányai 
hitközség a laskasütés koncesszióját 
évi huszonnégyezer pengő ellenében 
hét évre átengedte a pesti hitközség
nek. A hét évből az idei az utolsó és 
még mielőtt elérkeztek volna a szerző
dés lejártához, elhatározták, hogy 
bizottságot küldenek ki, hogy az tár
gyalja meg a pesti hitközséggel az 
új szerződést. A bizottságot a kőbá
nyaiak érdemes elnöke, Boschán
Artúr vezette a pesti 
tárgyalásokat azzal 
megkérdezte, miként

elnökhöz és a 
kezdte, hogy 
lehetne a két 

hitközség gazdasági együttműködését 
biztosítani. A gazdasági fúzió kérdése 
vetődvén fel. a pesti elnök nyomban 
az egész hitközség bekebelezésére gon
dolt. Egyesülésre tett indítványt. Azt 
ajánlotta.hogy egyenlőre öt évre egye
süljön a két hitközség. A kőbányai 
község minden jövedelme a pesti 
hitközséget illesse, amely kötelezi ma
gát, hogy érvényben tartja a kő
bányaiak adózási rendszerét, átveszi 

alkalmunk hivatalosan a kérdésben 
állást foglalni. A kialakult hangulat 
azonban azt mutatja, hogy' sem egye
sülést, sem kettős adóztatást híveink 
nem akarnak. Meg kell jegyeznem, 
hogy Óbudát a kettős adóztatás kö
zelebbről nem érdekli, mert számára 
nem jelentene veszteséget, még ke
vésbé nyereséget. Elvi kérdésnek tart
juk, a hitközségek függetlensége alap
elemének, az autoiwmia fundamentu
mának. Éppen ezért ellenezzük.

A hitközség vezetői már érintke
zésbe léptek különben a társhitközsé
gekkel és biztosították őket, hogy küz
delmükben számíthatnak az óbudaiak 
támogatására.

és fenntartja minden intézményüket. 
Öt év múlva azután mindkét félnek 
joga van nyilatkozni, kívánjam.to
vábbra is az egvüttlétet. A kőbányai 
hitközséget az öt év alatt, az ajánlat 
szerint, ugyanazok a jogok illetik 
meg, mint a pesti hitközség bármelyik 
körzetét.

A kőbányaiak körében példátlan 
felháborodást keltett, hogy amikor ők 
a laskaszerződés megújítására külde
nek ki egy bizottságot, az a hitközsé
güket megsemmisítő ajánlattal érke
zik vissza. Az ellenzék, különösen an
nak látható vezére, Schwartz Márton, 
a legelítélőbb szavakkal jellemezte a 
pesti hitközség elnökének eljárását. 
Felszólalása után a vita mind éle
sebbre válva, két órán keresztül tar
tott és végül egyhangúlag úgy hatá
roztak. hogy az egycssiilésre invitáló 
indítványt elutasítják. A megokolás 
csak annyi, hogy fiiggetleitségükct 
nem áldozzák fel, mert tudják, hogy 
öt év múlva éppen- olyan jogtalanok 
lennének, mint a pesti körzetek, ame
lyek a maguk életét csak úgy tudják 
továbbfolytatni, hogy a- hitközség köz
pontjába befolyó adókon kívül és 
felül önadóztatással és gyűjtésekkel 
kénytclmtek előteremteni az életük 
továbbviteléhez szükséges összegeket.

A laska-koncesszió ügyében azt ha
tározták. hogy a pesti hitközséggel 
tovább nem is tárgyalnak.
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Méltóságteljesen komoly közgyűlésen 
tiltakozott Buda a kettős adóztatás ellen 
A hitközségek egyesítését a különálló közületek elszegényitése 
által akarják kikényszeríteni — A budaiak bíznak a maguk 

igazságának győzelmében
A budai izraelita hitközség szerdán 

este tartotta meg cvi rendes közgyű
lését. Évek óta nem tapasztalt érdek
lődés nyilvánult meg, a képviselőtes
tületnek majd valamennyi tagja meg
jelent. Az ülést Kriszhaber Adolf dr. 
elnök nyitotta meg. Néhány mondat
ban jelezte a költségvetés letárgyalá- 
sára összehívott közgyűlés fontossá
gát, megemlékezett általánosságban a 
hitközség anyagi helyzetéről, majd 
felkérte Szántó Jenő alelnököt, pénz
ügyi elöljárót, hogy a hitközség költ
ségvetéséről és a zárszámadásokról 
tegyen jelentést. Az alelnök beszámo
lója után Diósy Jenő főtitkár ismer
tette a költségvetés adatait, amit a 
közgyűlés hozzászólás nélkül egyhan
gúlag tudomásul vett.

Kriszhaber elnök ezután bejelen
tette, hogy Gesztes Lajos képviselő
testületi tagnak engedélyt adott sür
gős interpelláció elmondására..
Veszélyben a nyolcszázéves hitközség.

Gesztes Lajos ezután a maga és 
negyven társa nevében a következő 
szavakban terjesztette elő interpellá
cióját :'

A „Zsidó Élet” című lapból tudo
másunkra jutott, hogy az Országos 
Iroda előkészítése alatt álló új statú
tumaiba oly intézkedést akarnak bele
vinni, amely a kongresszusi zsidóság 
életérdekeit alapjában rendíti meg.

Ha ezt a rendelkezést keresztül
hajszolnák, az egész kongresszusi 
zsidóságra oly csapást mérnének, 
melyek következményei kiszámít
hatatlanok, eltekintve a vexaturák- 
tól és utánjárásoktól, amelyek Ideg

ölő munkával Járnának.

Arról is tudomásunk van. hogy az 
Országos Iroda elnökének az a hatá
rozott törekvése, hogy a Budapest 
területén lévő kongresszusi zsidó hit
községek egyesíttessenek és a fent- 
említett ominózus adórendelkezés

azt a célt szolgálná, hogy amennyi
ben a hitközségek fúziója barát
ságos úton keresztülvihető nem 
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volna, ezen adózási rendszer kö
vetkeztében anyagi erejük meg
rendüljön. költségvetésük alapjá
ban felboruljon és így az egyesí
tés foganatosítására kényszerülje

nek.

Ezek után az ügy rendkívül fontos
ságára és sürgősségére való tekintet
tel, <za ősi budai hitközség autOfwniá- 
jának az utolsó erőfeszítésig való 
megvédéséhez ragaszkodó társaim ne
vében is azt kérdem, hogy

1. Igaz-e az, hogy az Orszá
gos Iroda elnöke e rendszabá
lyok érdekében az érdekelt hit
községek megkérdeztetése nél
kül már a minisztériumokban is 
lépéseket tett és egyoldalú in
formációja alapján a miniszté
riumokat már előre is oly 
irányba hangolta, mintha a 
statútumoknak ily módon való 
életbe léptetése általános he
lyesléssel találkozna és az ösz- 
szehívandó egyetemes gyűlésen 
az ily hátrányos tartalmú sza
bályzatokat, illetve rendelkezé
seket többségi szavazattal kí
vánná az érdekeiben sértett 
hitközségek tiltakozása és aka
rata. ellen a törvény erejére 
emelni,

2 Mit szándékozik az Elöl
járóság tenni, hogy az ilykép- 
pen életerejében veszélyeztetett 
800 esztendős hitközség autonó
miája és életérdeke megóvás- 
sék, van-e a mód arra, hogy a 
vidéki hitközségek az autonó
mia megvédése érdekében ve
lünk tartsanak és hajlandó-e az 
elöljáróság minden lehetőt el
követni arra nézve, hogy mind
addig, míg ez a kérdés kedvező 
irányban el nem intéződik, azt 
állandóan napirenden tartja?

Egyesítés a kényszer hatása alatt

Az interpellációra Kriszhaber dr. 
elnök nyomban a következő választ 
adta:

— Előre bocsátom, hogy nincs 
semmi okunk feltételezni azt, hogy’ az 
Orsz. Iroda elnöke, ki egyúttal a 
Pesti Izr. Hitközség és a VI. Község
kerület elnöke is, az egész magyar 
zsidóságot érdeklő ügyeket olyképpen 
kívánná kezelni, hogy

egy hitközség érdekeit „országos 
érdek" ürügye alatt egy másik 

hitközség érdekeivel szembeállítsa 
és ezáltal a felekezet kebelében, a 
mai viszonyok között annyira 

szükséges egységet mesterségesen 
megzavarja.

Fölkiáltás: Ezért van az elnök ösz- 
szeférhet,ellen helyzetben!

— De megnyugtat a tudat, hogy 
az Iroda elnöke az utóbbi idő
ben ismételten nyilvánosan kijelen
tette, hogy esze-ágában sincs a hitköz
ségek autonómiájának megszünteté
sére törekedni és miután nincs okunk 
az elnök úr jóhiszeműségében kétel
kedni, ezt a kérdést minden esetre el- 
intézettnek kell tekintenünk.

— Ezzel szemben áll az, hogy tény
leg az országos statututmuk kiegészí
tését előkészítő bizottságban

a mi megkérdezésünk nélkül az 
adóztatásra vonatkozó olyan intéz
kedés vétetett be, mint azt az 

interpelláló úr előterjesztette.

Ennek indokolásául az elnök úr azt 
hozta fel ,hogy’ az utóbbi időben bi
zonyos áramlás történik a pesti hit
község területéről a szomszédos, fő- 
leg a budai területre és így’ az 
ott letelepülő volt pesti lakósok adója 
e hitközségek pénztárába folyik be. 
minek következtében a pesti hitközség 
által fenntartott országos, intézmé
nyek elsorvadásnak vannak kitéve. 
Tény az. hogy amint azt az interpel
láló úr jelezte, ha ez az intézkedés 
czentesíttetnék, az ezzel érintett hit
községek, köztük a mienk is, életér
dekeiben súlyosan veszélyeztetnének 
és

ha nincs is szándéka kifejezetten 
az elnök úrnak a hitközségeket 
egyesíteni, az adójövedelmek el
sorvadása következtében e hitköz
ségek kénytelen-kelletlen mégis 

rákényszeríttetnének, hogy a 
pesti hitközséggel egyesüljenek és 
így a pesti hitközség vezetése alá 
kerüljenek, amely jó vagy rossz 
elgondolása szerint, mindenesetre

ideális száj- és 
forok-öblögeíő 
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az ö akarata érvényesülne, a csat
lakozott hitközségek pedig ezentúl 
csak mint függelékek nagyon efe- 

mer értékű életet élhetnének,

ami pedig kiszámíthatatlan kárral 
járna magára a hitéletre. Mi termé
szetesen és mindazok a hitközségek, 
amelyek hasonló helyzetbe kerülnének, 
mint a budai, nem nyugodhatunk bele, 
Aminthogy az eddig is hozzánk jutott 
hírek szerint nem is fognak belenyu
godni és azért biztosítom az interpel
láló urat és társait, hogy a budai izr. 
hitközség elöljárósága minden lehetőt 
el fog követni arra, hogy ez a sze
rencsétlenségnek mondható intézke
dés törvényerőre ne emelkedjék, mert

ebből sokkal nagyobb kár szár
maznék a zavar és egyenetlenke
dés állandósítása következtében, 
mint amennyi hasznot nyújthatna 
az erre rá sem szorult pesti izr. 

hitközségnek.

Meg kell jegyeznem, hogy a valósá
gos országos intézmények, mint a 
Rabbiszeminárium, Izr. Tanítóképző, 
Omike. Mikéfe, Patronage, diákjóléti 
és idegen segélyezési ügyeket már ed
dig is tehetségiiwkhöz képest támogat
tuk, ami pedig a többi pesti intézmé
nyeket illeti, ezek éppen nem orszá
gos jellegűek és szükség esetén gon- 
doskodhatik a pesti hitközség arról, 
hogy a jövedelmek esetleges apadá
sának megfelelően ezek az intézmé
nyek is korlátoztassanak, amint

azt már eddig is a polgári és elemi 
iskolák egy részének felhagyása 

val megtette.

Tény az is, hogy tervbe van véve, 
hogy az irányított összetételű egye
temes gyűlés tagjainak szavazattöbb
ségével emeltessék törvényerőre ez az 
intézkedés, de nem hiszem, hogy erre 
sor kerülne, mert

a hitfelekezeti ügyeket talán még
sem lehet részvénytársaságok ügy
rendje szellemében intézni, mert a 
hitfelekezeti ügyek oly lélekbe 
vágóak és fontosak, hogy ezeket 
csakis magas etikai alapon szabad 
tárgyalni, minden alantas eszköz 
mellőzésével, mert különben a 
gyógyszer sokkal ártalmasabb 

lenne, mint maga a betegség.

- A budai izr. hitközség mihelyt 
tudomást szerzett ez. ártalmas intéz
kedésről, azonnal tiltakozó iratot in 
té:ett az Orsz. Irodához, melynek kö- 
: -Ikczménve az volt, hogy az Orsz. 
Iroda Elnöke azonnal késznek nyi- 
latkovtt ezen intézkedéseket újabb 

megfontolás és békés tárgyalás tár
gyává tinni és reméljük, hogy ez el
fogadható eredményre is fog vezetni.

— Az áramlás ténye szinten nem 
oly természetű, hogy ez jogos okot ad
hatna a budai hitközség életlehetősé
gének megvonására, mert tekintve, 
hogv éppen a ma letárgyalt évi je
lentésünk szerint a budai izr. hitköz
ség adózóinak száma a múlt évihez 
képest 116-tal apadt, kétségtelen az 
áramlás ténye nem zavarhatja meg a 
pesti hitközség költségvetését és így 
inkább csak érvnek, de nem ténynek 
kell elfogadnunk.

Az elnöknek igen nagy tapssal és 
helyesléssel fogadott beszéde után 
Szántó Jenő alelnök állott fel szó
lásra :

— Az Országos Irodában viselt ál
lásom kötelez — úgymond —, hogy a 
kérdéshez hozzászóljak. Az elnöknek 
az interpellációra adott válaszát alá
írom és osztom, bár nem látom, hogy 
a hitközséget veszedelem fenyegeti és 
nehéz anyagi helyzet elé állítanák. Az 
ügynek két része van. Az első az uni- 
fikáció kérdése. Amikor ebben a kér 
désben egy deputáció látogatott meg 
és kérdést intézett efelöl hozzám, azt 
válaszoltam, hogyha az egyesülés ter
vével közeledne bárki felém, nem vá
laszolnék. hanem a budai zsidóság 
egyetemére bíznám, hogy a választ 
megadja.

— A kérdés másik része sokkal ne
hezebb. A budai hitközség szerencsét
lensége. hogy ebben a kérdésben az 
egész hazai zsidósággal szemben, el
lentétes az érdeke. A szegedi és győri 
községkerületi elnökök figyelmeztet
tek arra, hogy Pest és Buda zsidósága 
nem az egész magyar zsidóság. Egy 
harmadik kerület elnöke arra kért, 
jól vigyázzak, nehogy a béke a pesti 
és budai zsidóság között felboruljon. 
Ezek az urak arra is figyelmeztettek, 
hogy a vidéki hitközségeknek nagy 
erdeire, hogy az adózók pénze oda 
folyjon be, ahol a zsidóknak ingatlan 
birtokuk vagy jövedelmet hajtó fog
lalkozásuk van. Újpest. Kőbánya. 
Szeged. Szombathely. Hatvan, Szé
kesfehérvár mellette vannak az új 
adóztatási tervnek. Buda számára te
hát igen nehéz a helyzet.

Ha harcra kerül a sor és meg kell 
védeni a budai hitközséget, bár 
milyen nehézséggel, áldozattal jár 
ion, ha a budai hitközség vesze
delembe kerül- meg ingom védeni.

Az alelnököt néhányan megélje
nezték. majd újra Kriszhaber dr. el
nök szólalt meg és a következőket 
mondotta:

— Az alelfiök úr fejtegetéseit nem 
hagyhatom megjegyzés nélkül. Sem
miképen nincs ugyanis eldöntve, hogy 
olyan fontos kérdésben, mint éppen 
az unifikáció kérdésében, megmoz
gassuk a zsidóság egyetemét. Erre 
csak akkor kerülhetne sor, ha külön
leges érdekek tennék szükségessé, 
hogv a tagok összessége elé bocsás
suk a kérdést.

Maga ez az intézkedés csak za
vart. pártoskodást, bajt és sok 
költséget zúdítana a hitközségre. 
De különben is az alapszabályokba 
ütközik, hogy az alkotmányos fó
rumok megkerülésével népszava 
zás alá bocsássunk ilyen kérdése

ket

Erre ime tehát még mellékmdndaták- 
bdn sémi engédhetdm melg az utalást- 
Ami az adóztatás kérdését illeti, re
mélem és bízom az alelnök urban, 
hogy meg fog akadályozni olyan in
tézkedéseket, amelyek hitközségünket 
veszélybe döntené. Remélem, nem fog 
megtörténni, amint a múltban előfor
dult. hogv nélkülünk rólunk akarnák 
határozni. (Nagy helyeslés). Ami a 
vidéki hitközségek állásfoglalását il
leti, szintén nem oszthatom az alelnök 
úr nézetét, mert előtte történhettek 
egyén’cnk&n.ti megnyilatkozások, de 
Mm tudhat a hitközségek ilyen ér
telmű határozatairól.

— Konstatálnom kell — folytatta 
Kriszhaber elnök, hogv

a hozzám érkezett hírek éppen az 
ellenkezőiéről szólaltak.

De egyelőre nincs is szüksége arra, 
hogy a vidéki hitközségek állásfogla
lásáról vitázzunk. Aminthogy nincs 
szükség arra, hogy egymásra lövöl
dözzünk. Nagyon helyeseljük, hogy a 
66 év előtt hozott statútumokat 
megreformálják, ennek szükségét ré
gen érezzük, de

bűn volna, ha elhibázott intézke
désekkel a régi statútumoknál is 
rosszabb helyzetet teremtenének.
Az. elnököt nagy tapssal hosszasan 

ünnepelték, Lajos kijelen
tette, hogy társai és a maga nevében 
az interpellációra adott választ hálás 
köszöneté kifejezése mellett tudomá
sul vette.

Külön föltette még a kérdést 
Kriszhaber dr., hogy iránta bizalom
mal van-e a közgyűlés?

Éljen az elnök! volt az egyön
tetű válasz. A tagok felállottak he
lyükről és így ünnepelték elnöküket, 
aki a bizalmi szavazat enunciálása 
után a közgyűlést berekesztette.
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Papok és világiak
a neolőgia nagygyűlésén

Dr. Friedmann József hevesi főrabbi memoranduma 
a kultuszminiszterhez

Abból az alkalomból, hogy az Or
szágos Iroda új alkotmánytervezetet 
készített és annak tárgyalására orszá
gos gyűlésre hívja a kongresszusi ala
pon álló hitközségeket, dr. Friedmann 
József hevesi főrabbi a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez memoran
dummal járult, melyben a papok és 
világiak egyenlő jogú részvételét j^éri 
a nagygyűlésen és azt kívánja, hogy 
az Országos Iroda tervezetének félre- 
tételével maga az országos gyűlés dol
gozza ki az ui statútumot.

Az érdekesen megindokolt memo
randum így érvel álláspontja mellett:

„A magyar zsidóság mint vallás
felekezet nyerte el az emancipációt és 
a recepciót. Ebből kifolyólag azon kö
telezettség hárult a congr. zsidóságra, 
hogy mint vallás, mint felekezet al
kossa meg szervezetét. Minden más 
felekezetnél természetes és magától 
értetődő dolog, hogy mint felekezeti 
szervezet, a vallás őrét és szolgáját: 
a papot a felekezeti szervezetben az 
őt megillető pozícióba helyezik, hogy 
a pap l?,gyen a vallás szervezetének 
irányítója és tanítója, képviselője és 
reprezentánsa, mert kizárólag ezen 
jogok birtokában tudja a pap felelős
ségteljes és súlyos kötelezettségeit 
hitével és híveivel szemben vállalni és 
teljesíteni. Csak nálunk történt ez, 
sajnos, másként. Már az. 1869-ik év
ben báró Eötvös József áldott em
lékű kultuszminiszterünk által egybe
hívott kongresszuson, amelynek ered
ménye és alkotása a jelenleg is ér

vényben lévő congr. statútum, felül
kerekedtek a világiak, akik az akkori 
„felvilágosodás” korszakában a „hala
dás” eszméit akarták a felekezeti 
szervezetben érvényesíteni és fantasz
tikus rémeket láttak és csak a hierar
chia rémuralmáról beszéltek, ha a 
kongresszus hithü képviselői követel
ték, hogy ruházzák fel a rabbikat azon 
jogokkal és hatáskörrel, amelyek őket 
a hitélet keretén belül megilletik.

Az 1869-ben megtartott kongresszu
son tehát teljesen felülkerekedtek a 
világiak, a szabadgondolkodók, több
ségükkel legázolták a hithű elemeket 
és előidézték a szakadást a magyar 
zsidóságban, a congr. statútumok mel
lett kitartó congr. zsidóságban pedig 
megfosztották a rabbit hivatalának és 
hivatásának méltóságától és jogköré
től. Azonban hála a Gondviselésnek 
szeretett 'hazánk egész alkotmányter
vezete az istenfélelem és a vallásos 
szellem tiszteletén épült fel és így idők 
folyamán sokat javítottak a rabbik 
jogi helyzetén azon vallás- és közok
tatásügyi miniszteri rendeletek, ame
lyek a recepció után megjelentek, és 
különösen azok, amelyek a rabbi fe
gyelmi hatóságául az illetékes törvény
hatóság közigazgatási bizottságát első, 
fokon és a magy. kir. vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumot másod, 
fokon állapítják meg. Ezen rendele
tek körülbástyázzák a rabbi közjogi 
helyzetét és részben függetlenítették a 
..felekezeti” fórumoktól és ezzel állá

suk megszilárdult és ennek következ
tében intenzivebb tevékenységet fejt
hettek ki a hitélet terén.

Nem ismerem a kidolgozott új re- 
formalkotmány-ter vezetet. azonban 
azok után ítélve, ami mégis kiszivár
gott a bizalmasan kezelt szervezeti 
szabályokból, úgy azt látjuk, hogy ez 
nem más. mint a szabadgondolkodók 
és a világiak újabb térhódítási vágyai
nak kielégítése a hitélet terén. A hit 
szempontjából veszedelmes kautélák 
foglaltatnak benne, úgy hogy már a 
rabbi szentbeszéde is a világiak által 
felállított szabályok között mozoghat.

De teljesen szokatlan és minden 
alkotmányos gondolkodással ellenke
zik az, ami jelenleg ezen probléma 
körül történik. Az Országos Iroda 
jelenlegi elnöksége kidolgoztat egv új 
szervezeti szabályzat-tervezetet és 
azután mikor ez már megvan, kéri az 
országos értekezlet egybehívására az 
engedélyt, holott minden alkotmányos 
és parlamentáris fel fogási szerint az 
egybehívandó országos értekezlet van 
hivatva az általa kiküldendő bizottsá
gok útján a tervezetet kidolgggtaim 
és a plénum elé terjeszteni. De lehe
tetlen az. hogy egy már elkészített 
javaslat elfogadására történjék az or
szágos gyűlés egybehfvása.

A kifejtettek alapján állíthatom, 
hogy a problémák fennállnak és elér
kezett az ideje annak, hogy megoldás 
történjék. Javaslatom ugyanis az. 
hogy az egybehívandó országos gyűlés 
tagjai felerészben papok és felerész
ben világiak legyenek és ez az orszá
gos értekezlet, amelyben egyforma 
joggal vesznek részt az egyháziak a 
világiakkal, legyen hivatva az új szer
vezeti statútumokat kidolgozni, füg
getlenül azgn tervezettől, amelyet az 
Országos Iroda jelenlegi vezetősége 
kidolgozott.

nos ^-CUKOR
az orthodox hechserre reflektáló hithü hazai zsidóság részére ezévben is Központi Irodánk irányítása mellett készült.

Ezt a felragasztott 1934. évi dátummal jelzett vignetták tanúsítják.

A cukor gyártása ezévben is a SELYPI CUKORGYÁR R T.-nál (Budapest, V., Zrínyi-utca 14.)
l történt, SILBERSTEIN DÁVID váci főrabbi vallási főfelügyelete alatt.

Központi Bizottságunk rabbikollégiumának vallási döntése szerint, az orthodox hívek csak olyan kereskedők
nél szerezhetik be Sel Peszach-cukor szükségletüket, akik üzletükben kizárólag ezen központi felügyelet alatt készült 

| cukrot árusítanak, nehogy az esetleges elcserélésböl, vagy összekeveredésből vallási tilalomszegések keletkezhessenek

Budapest, 1934. évi február havában. A magyarországi autonóm orthodox izraelila hitíelekeze
Központi Irodája (VI, Eölvös-u. 19.)

.........- — - ... . ■ .................. ...... ........—n
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Ausztriából 
megnyugtatóbb hírek érkeznek hoz
zánk. Dollfuss kancellár kijelentette, 
hogy az osztrák polgárok egyenjogú
ságát fajra vagy vallásra való tekin
tet nélkül meg fogja védelmezni. A 
kormány nem tervez egyes rétegek 
ellen megkülönböztető rendszabályo
kat. Hasonló értelemben nyilatkozott 
Fey alkancellár is. A kormány, 
mondta, nem áll kapcsolatban oly cso
portokkal. melyek speciális zsidóelle
nes törvényhozást sürgetnek.

Annál nagyobb szükség volt ezekre 
a megnyugtató nyilatkozatokra, mert 
Ausztriában egyre hangosabbá válik 
az a jelszó, hogy az országot ..német 
és keresztény” alapon kell újjászer
vezni. ahol is a „keresztény” jelző 
természetesen a zsidók kirekesztését 
jelenti. Ez a felfogás hivatalosan nem 
vált uralkodóvá. A Heimwehr.en be
lül mutatkoznak ugyan bizonvos anti
szemita törekvések, de ezekkel szem
ben el kell fogadnunk ugyancsak Fev 
alkancellárnak, a Heimwehr egyik ve
zérének, azt a nyilatkozatát, mely sze
rint a Heimwehr-nek minden hazafias 
elem tagja lehet, elvben tehát a zsidók 
is. (Ez az elv a gyakorlatban persze 
nem érvényesül.) A legpontosabban 
talán Steidle Heimwehr-vezérnek egy 
régebbi nyilatkozata fejezi ki a Heim
wehr álláspontját a zsidókérdésben: 
a régi, meggyökeresedett, hazafias 
zsidó elem kirekesztésére nem gondol 
az osztrák állam, de a hazafias zsidó
ságnak kötelessége elválasztó vonalat 
húzni maga és a „bevándorolt, bom
lasztó” keleti zsidó elem között.

Az óvodák is. .
A németországi zsidóellenes tör

vényhozásban újabban az a tendencia 
mutatkozik, hogy az egyes foglalkozá
sokon belül a zsidók tevékenységét 
szorosan elhatárolják az „árja” elem
től. A cél: hogy zsidó orvos zsidó be
tegeket gyógyítson, zsidó ügyvéd zsi
dók pőréit vigye stb. Most a ham
burgi ifjúsági hivatal rendelte el, hogy 
a zsidó kisdedóvónők és óvodatulaj
donosok csak zsidó gyermekeket ne
velhetnek, a zsidó vezetés alatt álló 
óvodákat a keresztény gyermekeknek 
ez év március 31-éig el kell hagyniok.

A „szellemi gettó” felállítása folyik 
az orvosi munka terén is.

A betegbiztosítás bizonyos ágában 
még pedig az ú. n. „középosztálybeli 

betegpénztárak” esetében az a gyakor
lat, hogy a szabadorvosválasztás rend
szere érvényben marad, de a zsidó or. 
vosok bemutatott számláit csak az 
esetben honorálják, ha a kezelt pá
ciens zsidó. Különben csak az árja
paragrafus korlátján belül eső zsidó 
orvosok (frontharcosok) állhatnak a 
betegbiztosítás szolgálatában.

Emelkedés Palesztinában:
Az elmúlt év folyamán 5,500.000 

font zsidó tőke került befektetésre, 
szemben az 1932-ben befektetett 
3.250.000 fonttal: az elmúlt évben 
Palesztina területén 133 gyár alakult, 
s most épülőben van további 50.

Sülyedés Lengyelországban:
A folyó évre 2/.000-rel kevesebb 

kiskereskedő váltotta ki iparengedé
lyét. mint tavaly. A csökkenés 10%.
tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOCXXXXXXXXXXXXXXX)  

Fizetésük nincs, de nyugdijjárulékokat 
fizetniük kell a zsidó kórház orvosainak

Az öregségi biztosításról hozott 
törvény a Pesti Izr. Hitközséget is 
kötelezte, hogv kórházi orvosai ré
szére nyugdíjintézményt létesítsen. Az 
intézet megalapítása nem volt fcöny- 
nyű. mert ki kellett mutatni az inté
zet matematikai megalapozottságát. 
Matematikai alapon kellett a nyugdíj
járulékok kulcsát is meghatározni. Ez 
felette nehéz volt, mert minden szá
mítás abból indul ki, mennyi fizetést 
élvez a biztosítandó. A zsidó kórház 
orvosainak azonban nincs fizetése, sőt 
az alorvosok számára megállapított 
ölvén pengős havi járandóságot is a 
fizctésnélkiili főorvosoknak kell a 
maguk zsebéből előteremteni. Ennek 
ellenére megalakult a nyugdíjintézet. 
Becslés alapján állapították meg a 
járulékokat, összegszerűen tüntették 
föl az orvosoknak a betegektől kapott 
honoráriumát.

Ez a módszer igen nagy visszatet
szésre talált, az orvosok ellenállása 
azonban hiábavaló volt, a hitközség 
megcsinálta az intézetet. Alig három 
éve működik az intézet, persze nyug
díjat egyetlen orvos sem kap. már 
alapszóból ^módosításokat határoztak 
■el, nem az orvostagok, hanem a hit-

Zsldövitát 
folytatott a kormánypárt és az ellen
zék a lengyel parlamentben. Miedzin- 
ski, a kormánypárt szónoka, a kisebb
ségi kérdés nehézségeivel foglalkozott 
és megjegyezte, hogy a 3,000.000 
zsidó sok az országnak. A kormány 
mégsem hajlik a nemzeti demokraták 
antiszemita jelszavaira; viszont hoz
zájárulna a zsidókérdésnek általános 
európai keretben való megoldásához. 

Minzberg orthodox zsidó képviselő 
beszéde után, ki a zsidók fokozott 
közteherviselésére mutatott rá, Rybar- 
ski egyetemi tanár, a nemzeti demok
rata párt szónoka fejtette ki a len- 
gyei antiszemiták álláspontját. Sze
rinte Lengyelországnak nincs helye 
3,300.000 zsidó számára — s ezt a 
kérdést nem nemzetközi, hanem len
gyel terv alapján kell rendezni. 
Rybarski azt próbálta bizonyítgatni 
ezután, hogy mennyire el van zsidó- 
sodva a lengyel gazdasági élet. A kor
mánypárt vezetője viszont kimutatta, 
hogy Rybarski adatai nem megbízha
tók. s hogy egész érvelése ennél fogva 
alaptalan.

község. Az orvosok átnézték az új 
rendelkezéseket, szomorúan megállapí
tották. hogy újabb jogcsorbítások van
nak benne. Megszokták már, hogy te
hetetlenek a hitközséggel szemben, 
nem ellenkeztek tehát, hanem a mó
dosításokat elküldték a Magyar Or
szágos Orvos Szövetségnek. A szö
vetség új elnöke. Vcrebély Tibor 
egyetemi tanár áttanulmányozta a ter
vezetet és azután elrendelte, hogy a 
Zsidó Kórház orvosi ügyei felől tel
jes részletességgel tájékoztassák, 
mert lehetetlennek tartja, hogy fize
tésiben nem részesülő orvosokkal 
tartsanak fenn kórházat és ezeket a 
kiszolgáltatott embereket bármilyen 
anyagi kötelezettséggel sújtsanak.

Az erélyességéről ismert professzor 
érdeklődése a zsidó kórház orvosi 
karában igen nagy feltűnést keltett. 
Most már kétségtelennek tartják, hogy 
az utóbbi években tanúsított orvos
politikát meg kell szüntetnie a hit
község vezetőségének. Remélik, hogy 
ezután már legalább annyi anyagiak
ban is kifejezett elismerésben lesz 
részük, mint van az ápolószemélyzet
nek vagy a gondnoki iroda Írnokai
nak.
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Dr. Adler Illés
— Halála tizedik évfordulóján —

Szava, az ő édes, csengő, bársonyos 
szava rég elhangzott és mégis ■— ott 
cseng szívünkben még mindig, mint 
távoli zeneszó tavaszi hajnalon, mely
ről tudjuk már, mikor hallottuk és hol 
s amely elandalít, álomba ringat és 
forró emlékeket csókol a lelkűnkbe. 
Keze, az ő simogató, puha, meleg keze 
rég lehanyatlott és mégis — érezzük 
a melegét még mindig, mint anyánk 
könnyét az arcunkon, forrósága át- 
meg átjár bennünket és a szívünk be- 
léremeg. Tolla, az ő aranytolla rég 
kihullt kezéből és mégis — Írásai még 
mindig frissek, úgy árad belőlük az 
élet, mint leszakított mezei virágból 
megcsap bennünket a friss, bódító 
földszag.Ugy szikrázik belőlük a láng, 
a tűz. mintha tegnap íródtak volna, 
mintha írójuk ércszavának vissz
hangja még ott reszketne a levegő
ben. Alakja, az ő fejedelmi, délceg, 
magyaros alakja rég eltűnt körünkből 
és mégis — úgy érezzük néha, mintha 
mosolygó tekintetével megsímogatna 
bennünket; úgy tűnik fel nékünk egy 
futó pillanatra, mintha ott állna még 
mindig helyén a templomban, papi 
díszben, kápráztatom mintha ott ülne 
hatalmas könyvtárszobájában, a 
munka lázában .. .. pedig régen, tiz 
cve-tvsár. hogy künn pihen a csendes 
temetőkertben, néma hantok alatt.

Amint az örökkévalóság birodal
mába tovatűnt alakját magam elé 
akarom idézni, úgy látom, hogy’ hatal
mas, varázsos egyéniségében három 
erő forrott egybe: a mártíré, a pró
fétáé és a költőé.

Adler illésben volt valami a már
tírból. hiszen ereiben a mártírhalált 
szenvedett petrovaszelói tudós pap 
vére folyt. A mártírok nagy és szent 
rajongása volt jelleme egyik fővo
nása. Rajongott hitéért, a szülői ház 
légkörében edzett papi hivatásáért, 
rajongott a szent tanért, a zsidó iro
dalomért. rajongott híveiért, magyar 
hazájáért és zengő, csodás magyar 
nvelvéért. Olyan volt ő — a Szirách 
könyve Simon főpapot jellemző sza
vaival —. mint áldozatok illatos, lán
goló tüze Lelke láng volt, népe ol- 
tártiizének lobogó lángolása, élete 
csupa áldozat volt: áldozat másokért 
és csupa tűz: tűz a lényében, tűz a 
szavaiban, tűz a tetteiben és tűz az 
írásaiban. De élete is mártirium volt. 
Tovaszállt az örök lángban oly’ hamar 
elemésztett lelke, mint tűnő álom, el
távozott körünkből élte virágjában, 

mint égi csillagok hullanak el szik
rázva. fénycsóvát vonva maguk után 
őszi estéken.

De volt benne valami a prófétából 
is, a rabbi vérbeli elődjéből.. A pró
féta felelősségérzete és a szívében ér
zett elhivatottság és küldetés tudata 
volt jelleme másik fővonása. Megvolt 
benne az a nagy, nagy szeretet köz
sége iránt, amelly'el csak a próféták 
tudták szeretni száz bűnnel bűnözött, 
de ezer büntetéssel bűnhődött tra
gikus-szent népüket. A próféta, ha 
feddi, dorgálja, szava vesszejével 
érinti is népét, a vesszőcsapások neki 
fájnak legjobban és még sem hagyhat 
fel küldetésével, neki javítania kell 
népét, viselnie kell hivatását, mint a 
Nessus ingét, melyet nem lehet levet
nie. ha éget is, ha fáj is, „mert oly’an 
volt szívemben az Isten szava, mint 
égető tűz, csontjaimba zárva, bele
fáradtam, de nem tudtam elfojtani.” 
( Jer. XX. 9.)

Ezzel a szív mélyéből kisarjadzó 
érzéssel nevelte, ezzel a szent szere
lemmel szerette ő is a félegyházi, 
óbudai, majd budapesti gyülekezeté
nek lelkére bízott híveit. Alig volt 
híve, ki ne fordult volna meg a csön
des papiakban kérésével, panaszával, 
szíve fájdalmával, tanácsra szomjuzó 
kétségeivel, de olyan híve is alig volt, 
kinek ne jutott volna az ő fájdalmat 
gyógyító mosolyából, kétségeket el- 
csittító szeretetéből, az ö vígaszos sza
vából. gondot enyhítő símogatásából. 
Szava olyan volt, mint a régi talmudi 
bölcsé, kinek forró lehelletétől ájultan 
zuhantak le a csüggedés madarai.

Ezüstös hajú öregek és napsugaras 
fiatalok, férfiak és asszonyok, akik 
mellett ő állott öröm-pillanataikban, 
vagy gyászóráikban, akikkel ő állott 

i nos bsy Húsvéti árut ben, az idén is gyártunk.
A felügyeletei az egri főrabbi, főtisztelendő

Scbreiber Simon ur
gyakorolja.

A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigoiubb, mini az egész 
éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális fel
ügyelet teljes erejű biztosilék arra, hogy az áru és igy különösképen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.Afe tehát a legvallásosabb emberek is a
EuSaÖwwei Ml legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRAfflCK HENRiK FiAi R.-T.
Budapest, 113, postaliók 5. le efon: 68-8-45.

fekete koporsó mellett, vagy rózsás 
baldachin alatt, rajongó szeretettel 
ejtik ki a nevét és könnyes szemmel 
áldják őt haló porában is.

És utoljára, de nem utolsó sorban, 
volt benne valami a költőből. Költői 
véna, lángelme, csodás képzelet volt 
jelleme harmadik fővonása. Adler il
lés született költői tehetség volt, — 
..vates” ahogy an a római nevezte köl
tőjét. Mert az igazi költő, népe lelki
ismeretének t'elviharzó zúgása, lelke 
„egekbe lát. egeket lát”. Volt abban 
valami költőien szép és megkapóan 
felemelő, hogy a vasszorgalmú fiatal 
pap írószobájába elvonulva, csöndes 
óráiban betéve tanulja meg Petőfi 
összes költeményeit, Arany János. 
Tompa, Lévay, Szász Károly müvei
nek nagy’ részét.

Hatalmas lángelméje nagy tudás
sal párosult. Tudásának tárházába 
gyűjtögette hagyományos irodalmunk 
csodás kincseit és a nyugati irodalmak 
drágagyöngyeit egy’aránt. És kincs
tárának kápráztató készletét mind 
élénkbe szórta, fejedelmekhez illő 
pazarsággal.

Igv látom én őt gyermekéveim em
lékein át, így’ merül fel bennem az ő 
képe, mint tenger habjaiból a mesés 
múlt, tiz év távolságából is. Tiz esz. 
tendővel ezelőtt... a gyászolók szá- 
zainak könnyfátyolozta szeme előtt 
akkor úgy tűnt fel. hogy a Halál jött 
el érte és téli hajnalon, szélviharban 
magával ragadta őt fiatalon az enyé
szetbe. Ma már az eszmévé finomult 
emlékezés fátyolén át látjuk, hogy 
azon a zimankós téli hajnalon nem a 
Halál jár itt. hanem egy tüzes sze
kér jött el érte, mert

Az Ur Illésként elviszi mind.
Kiket nagyon sújt és szeret, 
Tüzes, avors sziveket ad nekik: 
Ezek a tüzes szekerek.

Es Illés szekere szélviharban elvág
tatott vele, a halhatatlanságba.

Scheiber Sándor.
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TA6ADJÁK,
®E 06AX, 

hogy a főváros területen levő hitközségek 
egyesülésére bizonyos oldalról nemcsak 
célzás törtét, hanem Ígérgetések is estek 
Nagyon ügyes taktika érvényesül. Nem 
az elöljáróságokkal és képviselőtestsüle- 
letekkel akarják az unifikációt elhatároz
tatni, hanem ők, a más területeken a de
mokrácia hajit thatatlan követői, plebisci- 
tumra gondolnak. Népszavazást, az összes
ség önrendelkezési jogának megnyilatko
zási lehetőségét hajtogatják, mert a veze
tőktől sorban kosarat kaptak. A népsza
vazás sikere érdekében sorra megkörnyé
kezik azokat a vezetőférfiakat, akikről 
felteszik, hogy népszerűek a tömegek 
előtt, jó szónokok és hatással tudnak 
lenni az egyszerű emberekre. Az egyesítés 
szempontjából' számbajöhető legnagyobb 
hitközségnél két férfiút nyertek meg 
coljuknak. Az egyik világi, a másik egy
házi ember. Az első már kapott egy olyan 
stallumot, amelyet soha nem is akart 
a maga részére megkapni, de meg többel 
ígértek neki, ha diadalra viszi az egy aka
rat szándékát. A másiknak, aki „vezető-' 
pozícióban van. beígérték az innenső hit
község hasonló méltóságát, bár az igen 
illusztris férfiúval van betöltve.

Gondolatban talán pallósjogot is sze
retne az egyakarat, hogy több stallum fe
lett rendelkezhessek messzemenő vágyai 
kielégítésére. Vannak egyházak, ahol nagy 
méltóságok mellé „cum jure successionis" 
kineveznek életükben utódot, talán ilyen 
hatalomtól sem idegenkednének, bár ez a. 
zsidóságban eddig ismeretlen volt. Sőt 
nem szokásos előre spekulálni a más ál
lására sem, annál kevésbé, mert a szó
ban levő előkelőség díszt, ragyogást, je
lentőséget ad kiválóságával, talentumával 
és népszerűségével pozíciójának, amely 
nem lett nagyobb, hogy címzésében kü
lönb a grádicsa eddig használatos volt 
megjelöléseknél. Az ilyen ígérgetések, 
spekulálgatások igen destruálók és árnyé
ket vetnek nem az elitéltre, hanem az 
ítélkezőre.

Tagadják, de igaz, 
hogy egyik párisi lap híradása szerint dr. 
Rosenstcint, a berlini zsidó kórház igaz
gató-főorvosát a napokban érdekes meg
lepetés crte. A berlini zsidó kórházat te
lefonon értesítették, hogy Hitler közvet
len környezetének egyik tagját, aki egyben 
az egyik S. A. rohamosztagnak is parancs
noka. a kórházba szállították, hogy ott dr. 
Rosenstein tanár megoperálja. Bár a Pro
fesszor bejelentette, hogy úgy ő, mint a 
kórház egész személyzete zsidó szellemtől 
van átitatva ős előre tiltakozik a gyanú
sító.- ellen, mintha szándékosan akarna 
szégyent hozni Hitler legközelebbi kör

nyezetére, azok mégis ragaszkodtak az 
operációhoz. A válasz így szólt: „Jelen 
esetben nem törődünk semmivel, a műtét 
kezdődhetik:“ Dr. Rosenstein tanár mit 
tellett egyebet: kénytelen volt szégyent 
hozni az árja programra és — kitűnő si
kerrel' végrehajtotta a horogkeresztes ve
zéren a szükségessé vált miltctet.

Tagadják, de igaz 
hogy az Országos Iroda jelenlegi elnöké
nek megválasztása alkalmából fölmerült 
aggodalom, hogy ez a méltóság összefér
hetetlen a pesti izraelita hitközség elnöki 
állásával. Maga az érdekelt akkoriban ki
jelentette, ha az összeférhetetlenség ki
derülne, — lemond. Sajnos arról nem 
nyilatkozott, hogy miről köszön le. Most,
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Meghatod csendben 
folyik a Kohner 
mügyiijtemény árverése

Nem ... nem . . . nem ... nem le
het erről az akcióról rideg, tárgyila
gos, szokásszerű beszámolót Írni. Nem 
arról van itt szó, hogy valaki tönk
rement és a hitelezők most likvidálják 
a vagyonát, hogy pénzükhös jussanak. 
Ez nem az az árverés, melyet tucat
szám bonyolítanak le üzletszerű ri
degséggel az Ernst-múzeum termei
ben. Itt Mucius Scaevalára kell gon
dolnunk, aki úgy bizonyított, hogy 
élő karját odatartotta a lobogó láng 
fölé és arcizmának rándulása nélkül 
tűrte, hogy az eleven bús sisteregve 
cgien szénné. Kohner Adolf báró egy 
hatalmas koncepciójú munkában a 
szépség, a jótékonyság rajongó sze
leteiében - eltöltött élet alkonyán ju
tott oda, hogy a világ gazdasági 
katasztrófája az ö egyéni kataszt
rófájává vált és ö. aki csak egy 
utat ismert mindig a maga számára: 
a tisztesség útját, most is ezt válasz
totta, amikor odadobott mindent, de 
mindent, amije volt, nehogy bárki is 
károsodjék azok közül, akik bíztak 
benne.

Gondolnak-e erre most a barátok, 
akix eljöttek, hogy egy-egy darabot 
magukhoz váltsanak a műkincsek kö
zül. melyekben valamikor, mint a ház 
vendégei gyönyörködtek. Gondolnak-e 
erre azok, akik nem jöttek el, csak 
megbízottaikat küldték ide. mert nem 
akarják megmutatni, hogy még képe
sek megfizetni a műkincsekért az ér
tékükhöz mérten alacsony, de a mai 
gazdasági viszonyok között mégis 
igen tetemes árakat. Gondolnak-e 

arra az árverések sznobjai, akik ott 

hogy a hitközségek körében évtizedek 
óta nem tapasztalt mozgolódás észlelhető, 
fölmerült az összeférhetetlenség ténye. 
Ezzel kapcsolatban fogadásokat ajánlot
tak; hogy nem történik lemondás. Már 
i:ioo oddsot is ajánlottak cs nem akadt, 
aki egyettlen fillért is kockáztatna akár 
száz pengő elnyerése reményében is. Mi
vel ilyen fogadások nem jöttek létre, ci
nt éle ti fogadásokat ajánlanak, ha már le
mondana. ugyan miről mondana le. Se 
az i:io-re ajánlott Irodabeli, se az i:5~rc 
ajánlott hitközségi lemondásra nem akad 
fogadó. Általában semmire nem akarnak 
fogadni. Azt állítják, hogy a lemondásra 
való gondolat sem egyébb — mint pu- 
rimi vicc.

ülnek teáscsészével egyik és a kata
lógussal a másik kezükben, hogy itt 
tulajdonképen halotti toron vannak, 
amit egy élő ember fölött ülnek. Mert 
biztos, hogy Kohner Adolf báró most 
ott ül magábaroskadva valahol a la
kásában és mialatt itt le-lecsap a ka
lapács egy-egy kép fölött, úgy búcsú
zik ezektől képektől, mint kedves tár
saitól életének, amikhez emlékek, örö
mök. küzdelmek elszakithatatlannak 
látszó szálai fűzik.

Ott áll előttünk Gerö Ödön a nagy
tekintélyű műkritikus, izgatottan és 
valósággal fizikai fájdalom kínja vo
naglik az arcán, amikor 4900 pengő
ért ülnek le egy Coyát. És zúg. mo
rajlik a tömeg, amikor 4800 pengőért 
cserél gazdát Dogas Edgár egv re
mekműve, vagy 4000 pengőért egy 
Courbet. Nagy számok ezek, de mit 
adhatott ezekért valamikor Kohner 
Adolf báró?

Tódul, ömlik, sűrűsödik a közön
ség. Francia, angol, olasz, német hang
foszlányok röpködnek. Lúsár Béla dr. 
idegesen futkos egyik teremből a má
sikba. arca csak akkor válik mosoly
góvá, amikor valamelyik ismertebb 
műgyűjtő lép be az ajtón, ilyenkor 
kutatva fut végig szeme a székeken, 
kit lehetne elküldeni azok közül, akik 
itt ülnek, de nem látszanak vevőnek, 
hogy helyet csináljanak azok számára, 
akik fontosak az üzlet szempontjából. 
Ismert festők néznek szomorúan min
den egyes darab után, ők érzik, tud
ják, méltányolják, mit jelentett ez a 
gyűjtemény így együtt nemzeti kul
túra számára.
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HÍREK

tele : 6 óra 15 perc) Vasárnap, március 4. 
Ádár 17., hétfő, március 5. — Ádár 18., 
kedd, március 6. Ádár 19 , szerda, 7. — 
Ádár 20., csütörtök, március 8. — Ádár 21., 
péntek, március 9. — Ádár 22. (Szombat 
beköszöntése : 5 óra 35 perc)

— Adar 7. Országszerte kegyeletes ün
nepségekkel! adóztak Adar hó 7. napján 
Mózes tanítónk emlékének. A főváros
ban, valamint a vidéken is a délutáni 
istentisztelet után emelkedett szellemű 
előadások hangzottak el, amelyek mél
tatták a Mester világtörténelmi jelentő
ségű működését és híveik elé tárták a ta
nulságokat, melyeket Mózes életéből és 
tanításaiból kell leszűrnie és követnie a 
nehéz időket élő zsidóságnak.

— Sussmann rabbi drásája az or- 
thodox templomban. Csütörtök este, 
Adar 7-én, Mózes tanítónk születésének 
és halálának évfordulóján megható mó
don emlékezett meg az orthodoxia nagy 
halottairól az orthodox zsidóság. A bu
dapesti Kazinczy uccai orthodox temp
lomban a délutáni istentiszteleten Suss- 
mann Viktor rabbi prédikációjában előbb 
Mózes tanítónk halálának évfordulójáról 
emlékezett meg, majd a szokásos módon 
elénk tárta azoknak a nagy zsidóknak 
alakjait, akik az elmúlt évben hagytak 
itt bennünket. A huszonhárom nagy ha
lott között Friedman csortkovi nagyrabbi, 
Rornitzer krakkói főrabbi, Scha fiira lub- 
lini főrabbi életét és jelentőségét ismer
tette és hosszasan időzött Chofec Cha- 
jemnál, a lengyel orthodoxiának ennél' a 
nagy alakjánál,, a híres jesiva-vezetőnél, 
akinek könyveit mindenütt ismerik a vilá
gon, ahol a zsidóság nagyobb tömegekben 
él és aki 96 éves korában hunyta le örök 
álomra szemeit. Sussmann rabbi szép 
gondolatokkal teli beszédét mély megha
tottsággal hallgatta a hívőknek a temp
lomot utolsó helyig megtöltő serege. 
Utána Preisz Mojse kántor énekelte az 
El mólé rachamim-ot, melybe beleszötte 
a zsidóság elhunyt nagyjainak neveit

— Az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat febr. 27-én, kedden d. u. 6 óra
kor a Pesti Izr. Hitközség dísztermében 
(VII., Síp u. 12. II. cm.) felolvasó-ülést 
tart. Tárgysorozat: 1. Pollák Manó mű
építész: Zsidó templomépítés Magyaror
szágon a 19. századitól a mai napig (ve
tített képekkel). 2 Grünivald Fülöfi: A 
magyar zsidó múlt historikusai. 3. Szi- 
las Frida: Versek. Belépődíj nincs. A 
megkezdett előadás folyamán sem a be
lépés, sem a távozás nincs megengedve-

— A Budai Izr. Hitközség kultur- 
és társadalmi szakosztálya legközelebbi 
előadó-estjét febr. 25-én, vasárnap este 
6% órakor rendezi a budai izr. hitközség 
tanácstermében (Hl., Zsigmond u. 49-) 
a következő műsorral: 1. Dr. Horváth 
Henrik iró előadása: „Mit adtak a ne
met zsidók a német kultúrának.*• 3. Szi- 
las Frida írónő: „Költemények?1 Belé
pődíj nincs.

— A Mikéfe jegymegváltási akciója 
A Magyar Izr. Kézmű- és Földművelési 
Egyesület 150 árvája javára estélyjegy 
megváltására hívta fel pártfogóit. Nem 
nyújt szórakoztatást, mert azt akarja, 
hogy az egyesülethez juttatott minden 
fillér a kívánt célt szolgálja. A fellhivá- 
son térkép van, mely illusztrálja, hogy a 
tagok és pártfogók egykori létszáma az 
elszakított területek által negyedére 
csökkent A vezetőség ezúton is felkér 
mindenkit az akció szives támogatására.

— A kecskeméti Izr. Szent Egylet 
febr. 22-én tartotta Zájn Adár ünnepsé
geit. A Mincha-ima keretében dr. Bor
sodi József főrabb.i méltatta a nap je
lentőségét, majd felsorolta az elmúlt év 
halottait Az istentisztelet után dr. 
Nszódi Géza elnöklésével évi rendes köz
gyűlés volt, melyen az előző évről szóló 
jelentést és évi zárszámadást tárgyalták és 
egyhangúlag elfogadták. 8 órakor a hit
község kultúrtermében népes chevra szu- 
dót tartottak, ahol a Baloa László volt 
szentegyelti elnök emlékére alapított em
lékserleg előtt dr. Borsodi József főrabbi 
mondott kegyeletes beszédet az elhunyt 
elnökről, majd a serleghez fűződő esz
méket fejtegette. A beszédet Leichncr 
Hermann főkántor szívhez szóló Él mole 
rachamimja követte- Nagy figyelemmel 
hallgatott lelkes beszédet mondott dr. 
Donáth József hitk. elnök, majd dr. Ke
néz Zoltán tb elnök, Goitein Jónás tb. 
alelnök és dr. ,4u<jner Rezső, végül pe
dig a 83 éves Blever Ferenc szólalt fel, 
ki a régi hitközségi élet alakjairól mon
dott jóízű és szellemes apróságokat.

— Kulturelőadás. A páva-uccai temp- 
lomkörzet kulturbizottsága március 5-én 
Páva ucca 39 szám alatti dísztermében 
este 7 órakor kulturelőadást tart. Elő
adók: dr. Gyufái Noé Hugó: „A kedves
ség és kedvességek a zsidó tanítások
ban ‘‘ iFeinbcracr Mózes: „A zsidók 
szociális helyzete a talmudban?4

— Gyászünnep A Mikefe Adlcr La
jos, Becr Henrik. Kaszab Aladár, Krausz 
Mór. Lichtschein Dezső, Popper Samu, 
dr. Stein Lipótné, Wolfinger Miksa em
lékére. elhalálozásuk évfordulója alkal
mából febr. 25-én, vasárnap d. u. V25 
órakor a Tanoncotthon (VII., Damjanich 
u. 48) házi templomában gyászünnepélyt 
rendez.

— A Baracs Károlyné elnöklete 
alatt működő Budai Izr. Nőegylet f. 
hó 21-én tartotta a Gellért Szállóban 
keddi rendes teadchitánjai keretében első 
műsoros gyermekdélutánját, melynek jö
vedelmét szeretetotthonai javára fordítja. 
A műsorban a népszerű Lakner bácsi és 
társulata műkdött közre. A délutánnak 
minden várakozást felülmúló sikere a 
rendezőség s különösen Gárdonyi Hen- 
rikné, a társadalmi bizottság elnöke fá
radhatatlan buzgalmának köszönhető.

A kíünő

Hof f ma nn-féle 
orth. ír: vendéglőben 

változatos finom menü mérsékelt árban 
húsvéti szállításra is. 

Lakodalmakat vállal elsőrendű kivitelben 
Elsőrendű tájborok 

Budapest VI., Révay u. 4/B.
Telefon: 23—8—43.

— Kohn Dávid halála. Súlyos csapás 
érte a konzervatív zsidóságot. Nekünk, 
magyar zsidóknak különösen érzékeny 
veszteségünk Kohn Dávidnak, az Agudas 
Jiszroel nagyváradi vezérének elmúlása, 
mert magyar földön született és ide só
várgott vissza a lelke holta napjáig- 
Febr. 25-én hunyt el, mire az Aguda 
rögtön gyászgyűlésre ült össze, amelyen 
F reund Lajos méltatta megindultan az 
elhunyt érdemeit Lichtmann Jenő elnök 
javaslatára elhatározták, hogy az Aguda 
tagjai naponkint az elhunyt lakásán és 
esténkint az Otthonban felváltva tanul
nak a gyász első 30 napja alatt. Azon
kívül a misnát kiosztják a tagok között 
és a 30 nap végén szijum-ot tartanak. 
Az Aguda helyiségének a falában emlék
táblát helyeznek el Kohn Dávid érde
meinek megjelölésével, nevére 5.000 leies 
alapítványt létesítenek és a Szentföldön 
Kohn Dávid nevét viselő gyarmatot ala
pítanak. A halálozás estéjén a nagyváradi 
Chevra Kadisa is összeült.. Leitner Lázár 
elnök méltatta érdemeit, főleg az új kór
ház alapítása körül. Este a nagyváradi 
Orth. Izr. Hitközség tartott gyászköz- 
gyülést, melyen Krausz Sándor alelnök 
vázolta megindultan a veszteséget, majd 
Ullmann I- hitk. elnök indítványára2o.ooo 
lei-os alapítványt létestíettek nevére, 
Neumann Lipót javaslatára pedig em
léktáblát helyeztek el működése megörö
kítéséül a tanácsterem falába. Másnap, 
pénteken délelőtt kezdődött a temetés 
beláthatatlan nagy közönség jelenlétében. 
Fuchs Benjámin főrabbi mélyen szántó, 
megrendítő erejű gyászbeszédben méltatta 
Kohn Dávid kiemelkedő tulajdonságait 
és például állította őt oda a mai és az 
elkövetkezendő nemzedékeknek. Pollák 
Mór egyleti rabbi búcsúzott el még tőle 
a Sász Chevra és Aguda nevében. A hí
vek vállukon vitték a koporsót a velen
cei régi temetőbe.

— A Józsefvárosi Izr. Nőegylet 
febr. 25-én, vasárnap délután 5 órakor a 
Bristol Szálló (IV., Mária Valéria u. 4.) 
termeiben divatrevűvel összekötött tea
délutánt rendez. A bevételt a létesítendő 
Szeretet Otthon javára fordítjuk.

— Egy zsidó hírlapíró halálára. 
Hatvan éves korában hirtelen meghalt 
az elmúlt héten Vajda József, a magyar 
hírlapírói kar egyik büszkesége. Előkelő 
szabadkai zsidó patrícius családnak volt 
gyermeke. Szülővárosában, a büszke 
bácskai urak legexeluzivabb társaságához 
tartozott. Mindenki szerette, mert egye
nes, jellemes, áldozatkész, minden jó 
ügyért síkraszálló ember volt. Lángoló 
hazafiasság fűtötte, vezető tagja volt a 
szabadkai függetlenségi pártnak, a há
ború alatt bevonult katonának és többé 
nem tért vissza pátriájába, mert nem 
tudott belenyugodni, hogy az már nem 
magyar föld. Vasárnap temették. Vég
tisztességén ott volt a magyar társada
lom több előkelősége, az itt élő szabad
kaiak nagy csoportja felekezeti különb
ség nélkül. A kiváló ember érdemeit, a 
hazafi példaadó magatartását Sehwarcz 
Benjámin körzeti rabbi fenkölt, nemes 
szép beszédben méltatta. Szónoklata hall
gatóságát elragadta és mélységesen meg
indította.

— A Vili—IX. kér. Izr. Nőegylet 
március 6-án, kedden délután 6 órakor 
tartja rendes havi választmányi ülését a 
Páva u. 39. sz. alatti helyiségében. Ez
úton is kéri a tagok minél nagyobb szám
ban való megjelenését az elnökség.
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— Hága tanácsigazgatóia — zsidó. 
Hága polgársága, a legfőbb városi hiva
talba. a tanácsigazgatói (polgármesteri) 
székbe dr. J. J. Boassunt, a kiváló filo
zófust és jogtudóst, a város eddigi nép
jóléti tanácsnokát választotta. Vele első 
ízben kerül Hollandiába ilyen előkelő 
pozícióba zsidó.

— Az ..Áhávász Réim‘- Országos 
Felebaráti Szeretet Egylet febr. hó 21-én 
este tartotta a felebaráti együttérzés 
ápolására a Rombadi ticcai Stem-féle 
vendéglőben Mózes tanító születésének 
és halálának évfordulója alkalmából tár
sas vacsorával egybekötött alapítási em
lékünnepélyét. Az összejövetelen nagy
számban jelentek meg, így Nagy Andor 
tőzsdetanácsos, a Pesti Izr. Hitközség 
pénzügyi elöljárója, dr. Rosenak Miksa 
ni agy. kir. egészségügyi főtanácsos, kór
házi igazgató főorvos, elöljáró, Porgcsz 
József, a Pesti Chevra Kadisa elnökhe
lyettese, dr. Fischer Benjámin főrabbi, 
az egyesület egyházi elnöke, dr. Grosz- 
mann Zsigmond rabbi, továbbá sióagárdi 
Zöld Márton tábornok. Kiéin Miksa, 
Molnár Gyula előljáróhelyettesek, £)«- 
kész D. Arnold, Dinner A. Emil, dr. 
Majtényi Nándor, Gábor és H'eisz
Henrik tcmplomelőljárók, továbbá a tár
sadalmi élet kitűnőségei közül igen szá
mosán. a hölgyek sorából dr. Groszntann 
Zsigmondié. Dukesz D. Arnoldné. He
gedűs Ernöné, Meisel Lipótné, IVeisz 
Györgyné, Breitner Sándorné stb. A va
csora keretében dr. Majtényi Nándor al- 
elnök üdvözölte a nagy számban meg
jelenteket. Dr. Fischer Benjámin főrabbi, 
egyházi elnök, méltatta Adar hó 7-ének 
jelentőségét és fejtette ki azokat az er
kölcsi motívumokat, amelyek Mózes ta
nítónk tanításából kisugároznak és oktat
nak a felebaráti szeretet gyakorlására és 
az egyesület hivatását hozta összhang
zásba a nap jelentőségével. Dr. Grosz- 
mann Zsigmond rabbi, az emberi kor 
estéjén beálló betegségek és szenvedések 
enyhítő jótékony munkásságára hívta fel 
igen nagy tetszés mellett a jelenlevők fi
gyelmét. .Vaav Andor elöljáró gazdag 
élettapaszt datokbóli merített frappáns 
példákból a derű arany sugallatától át
hatva tett tanúságot az egyesület nemes 
céljai mellett. Bornstein Hermann, az új 
főkántor kitünően betanított énekkarának 
közreműködésével egyházi énekeket adott 
elő.

— Az Országos Izr. Iroda elnöke 
Kecskeméten Stern Samu udv. taná
csos. a Pesti Izr. Hitközség és az Orszá
gos Iroda elnöke a jövő hónapban meg 
fogja látogatni a kecskeméti izr. hitköz
séget és ott kulturelőadást tart a Keres
kedői Casíno nagytermében Ugyanekkor 
Kecskemétre érkezik dr. Friedl Samu, a 
szegedi izr. hitközség elnöke is.

— A VÁC. atlétikai versenyei. Va
sárnap, február 25-én tartotta meg a 
Vívó és Atlétikai Club sikeres mezei fu
tóversenyét. amelyen 40 futó vett részt. 
Az ifjúságiak futása 2 kilométeres távol
ságú, a seniöröké 4 kilométeres távolsá
gú volt Utóbbin I. helyen Auspitz István 
végzett (12 perc), II. Krámer László, III. 
Gerő, IV Nagy. V. Zöldi, VI. Ketter. 
— Vasárnap március 4-én délután 3 óra
kor tartja a VÁC. női atlétikai toborze- 
versenyét a Szent Domonkos uccai izr. 
gimnázium tornacsarnokában, súlylökő, 
távolugró, magasugró számokkal. A to- 
borzó versenyen azok, akik még nyilvános 
versenyen nem indultak. részt vehetnek. 
Jelentkezni a helyszínén is lehet

Két uj zsidó költő
Istenhit és hazaszeretet: ez a két 

érzés szövi át cserkuti Engel György
né Lázár Franciska, a mélyen érző, 
elhivatott poétanő most megjelent 
verseskötetének minden sorát. „Csak 
vágyom az álomhazába . . .” mondja 
a kötete címében a finomlelkű szerző 
és az álomhaza, ahová vágyik: a szü
lőföld, a távol Zala, a hazai rét. a 
vizek, a nyárfasor. a vízivirágokkal 
telehintett zsombékos part, felhők 
úsznak a Dunántúl fölött, akácillat
tól terhes a levegő, lelki szemei előtt 
feltornyosulnak a Kárpátok bércei, 
fáj. nagyon fáj. hogy ezeken a bérce
ken nem magyar zászlót lenget a szél. 
Xem az imádott ország szineit, aho
vá megalázva, vándorbottal jöttek be 
a szerző ősei, akiket sárga folttal bé
lyegeztek meg az ősi hitért és akik
nek késői unokája már nem ismer 
mást, csak a magyar szó zengését, a 
lelke csak magyarul tud érezni, a 
szive csak magyarul dobogni. Az isten
hit és hazaszeretet hangjai mellett 
igen szép szavakkal emel oltárt ter
mészetimádatának Lázár Franciska, 
aki megható emberséges gesztussal 
könyve egész iövedelmét a Zsófia 
gvermekszanatóriumnak aiánlia fel.

Szeaö ’stván verseiből a ma küsz
ködő. kínlódó, reménytelenül vergődő 
fiatalságának segélvkiáltása or
dít a fülünkbe. Az éhség, munkanélkü
liség. kenyértelenség: korunk minden 
izzó megoldhatatlansága élet’eliesen 
csendül ki az egyébként szerény. halk 
verssorokból. Halk, finom, fájdalmas 
ez a hang, kerüli a nagv szavakat, 
igyekszik belemerülni a hétköznan 
szürkeségébe és mégis minden sorá
ból ragyogóan emelkedik ki a költő.

- New-Tersev állam főüsrvésze — 
orthodox zsidó. New-Jersey allam kor
mánya Dav'd T Willrntz vallásos ortho- 
dox zsidó ügyvédet. az Apidasz Jiszrocl 
egyik kiválóságát állam főügyésszé ne
nevezte ki.

— A Magvar Országos Központi 
Takarékpénztár e hónap 27-én tartotta 
meg dr Metzler Tenő elnöklete alatt 
I.XTI. évi rendes közgyűlését, mely elfo
gadta az igazgatóság összes javaslatait 
és elhatározta, hogy a kimutatott 722.439 
pengő nyereségből az osztalékszelvények- 
i’t-k február 28-tól történő beváltására 
épúgy, mint az előző évben, darabonként 
egy pengő, vagyis 200.000 pengő fordit- 
tassék. a külön tartalékba 100.000 pengő 
helyeztessék és 409655 pengő nyereség
maradványul az 1034- év számlájára át
vezettessék. A megeitett választások fo
lyamán az igazgatóságba mint új tag dr. 
Haris Dietler választatott meg., A köz
gyűlés az igazgatóságnak, a vezérigazga
tónak és a hivatalnoki karnak tevékeny
ségükért elismerését és köszönetét fejezte 
ki.

— Szeretet és igazság. A budapesti 
Józsefvárosi Imaház templomában múlt 
szerdán méltó feltűnést keltett beszéd
ben emlékezett meg dr. Liebermann 
Manó, a templom tudós papja Mózes 
születéséről és haláláról Cheszed vő- 
emcsz, szeretet és igazság a tulaj donké- 
peni tartalma Mózes tanításainak. A 
zsidóság érdekében kifejtett korszkos 
munkájának jutalmául azt kérte Istentől, 
hogy a Gondviselés, a sechina állandóan 
örkdjék Izrael fölött.. De csak Izrael fö
lött : nem egyes emberek hiúságát, hata
lomvágyát táplálja ez az isteni őrködés, 
hanem az egyetemes emberiség jóvoltát- 
A vezetőknek kell szolgálniuk a népér
deket és a bizalom ne ragadja el a va
gyonánál vagy egyéb körülményeknél 
fogva élre került vezért soha erőszakra, 
zsarnokságra, elnyomásra, vagy az ellen
vélemény clnémítására. Ne az ember 
mutassa az utat, ne az egyén szabjon 
önkényesen irányt, hanem maga az is
teni Gondviselés. „ Mutass nekünk utat1* 
— fohászkodott már Mózes is Istenhez, 
mi is ezt a csodatevést, ezt az útmuta
tást várjuk a Gondviseléstől és a vezé
rek a Gondviselés hűséges szolgái és 
végrehajtói legyenek- — A mély tudás
sal gazdagon felékesített drását a hall
gat óság lelkes elismerésben részesítette.

— Az állásnélküli zsidó tanítóság 
kérelme a zsidó társadalomhoz. Az ál
lásnélküli zsidó tanítók arra kérik a t. 
szülőket, hogy mindennemű magántaní
tás. korrepetálás és nevelői állás dolgá
ban a VII., Wesselényi u. 44. szám alá 
forduljanak, ahol garantáltan lelkiisme
retes és szakképzett pedagógusok olcsó 
dotáció ellenében állnak a szülők rendel
kezésére..

— A Belvárosi Izr. Nőegylet márc. 
i-én, csütörtökön este %9 órai kezdettel 
Szeretetotthon alapja javára műsoros, 
tánccal egybekötött teaestét rendez a 
Bristol Szálló (IV.. Mária Valéria u. 4 ) 
összes termeiben. A teajegy ára 2 pengő. 
A jótékonycélra való tekintettel, felülfi- 
zctéseket köszönettel fogadnak. Megjele
nés : sötét ruhában.

— A VÁC. álarcos, jelmezes Pu- 
rimbálja. A Vívó és Atlétikai Club már
cius 3-án. szombaton este a Lloyd Tár
sulat dísztermeiben tartandó álarcos, jel
mezes Purimbálja iránt egyre növekvő 
érdeklődés mutatkozik. A 100 tagú bál
bizottság festői felvonulásról gondosko
dik. mely alabárdos testőrök sorfala kö
zött az estély megnyitója lesz Meghívó 
igénylések és meghívó előmutatása mel
lett jegyek a VÁC. központi titkárságá
nál: Wesselényi u. 44. II. em. hétközna
ponként d. e, 10—12-ig és este 7—fél 9-ig, 
telefon: 41—6—58.

A Miefhoe keletmagyarországi 
csoportja (Debrecen, Postafiók I. 24) 
eszmei pályázatot hirdet a következő 
című történelmi munka megírására: „A 
magyar zsidók története a világháború 
kitörésétől napjainkig** — tekintettel az 
ellenünk felhozott vádakra és statisztikai 
történetükre. A munka minél bővebb for
rásmegjelöléseket és irodalmat tartal
mazzon. A pályázatot díjazni a mindön
kii-.1 elhagyatott ifjúság nem tudja, el
vállalja azonban, hogy a ki nyomatosra 
szánt munka előfizetőit nyilvánosan ösz- 
szegyűjti. A pályázatban részt venni 
óhajtók tervezetüket f évi június hó 
30-ig nyújtsák be - egy kidolgozott rész
lettel. vagy anéikul és az Egyesület a 
hazai zsidóság lt gkiválobbjaibol (alakított 
zsűri véleményt.- után haladéktalanul 
megvalósítja azt.
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Mordechai Hajehudí

a főalakja a Purim megragadó törté
netének. A zsidó, aki meg nem hajló 
gerinccel ott ül a király házának ka
pujában. A zsidó, akinek erkölcsi tisz
tasága és egyenessége elhárítja test
véreinek feje fölül a fenyegető végze
tet. A zsidó, akinek története viga
szunk és reménységünk, a zsidó sors 
végzetesre fordult napjainkban.

„És mondta Mordechai Eszternek: 
Ne gondold magadban, hogy te a ki
rály házában megmenekülhetsz a többi 
zsidó közül. Mert, ha e mostani idő
ben te hallgatsz, másunnan lészen 
könnyebbségük és szabadulásuk a zsi
dóknak ; te pedig és atyád háza elvesz
tek. És ki tudja, talán e mostani idő
ért jutottál királyságra?”

A megilla e nagyszerű mondatai 
ma is ráillenek a zsidóság életére. A 
zsidó sorsközösség szavai ezek. Van
nak zsidók, akik azt hiszik: őket nem 
éri a zsidó sors külön kötelezettsége. 
Az ő életük révbe ért; a vagyon, a 
biztonság, az érvényesülés megszün
tette életük zsidó problémáját. S mi
kor aztán ez a probléma hallhatóan 
kopogtat „előkelő” sorsuk ajtaján, 
igyekeznek meg nem hallani a kényel
metlen intést. Vagy, ha nagyon is tü
relmetlen, nagyon is hallható a kopog
tatás: fogják magukat, a kikeresztel- 
kedés módszerével igyekeznek meg
szabadulni a zavaró, — sőt ki tudja, 
talán veszedelmes — közösségből. 
Ezekre a menekülőkre ma különösen 
ráillik Mordechai szava. „Másunnan 
lészen könnyebbségük és szabadulásuk 
a zsidóknak, te pedig és atyád háza 
elvesztek...” Gondoljunk a német 
zsidókra, akik kikeresztelkedéssel, 
vagy gyermekeik megkeresztelésével 
próbáltak megszabadulni a Hámánok 
sorsvetésétől. Ma ezek a kitagadottak 
kitagadottjai, az igazi hazátlanok, aki

Bécs után Budapesten is diadalmas sikerrel fut

JOSEF SCHMIDT
legújabb hatalmas filmje a

DAL ÓLA VÁGY
(Wenn Du jung bist, gehőrt Dir díe Welt)

Hatodik hétre

proiongóHo a KAMARA mozgóképszínház

ket nem fogadnak be, sem itt, sem 
ott.

Ti „előkelő” zsidók, sorsotok ke
gyeltjei: gondoljatok a Purim nap
jára. Azon a napon, mikor erkölcsi 
megújhodásában életet nyer a zsidó
ság, nem menekülnek meg a gyávák, 
a kényesek. A menekülés a Morde- 
chaioké, akik meg nem hajló gerinc
cel ülnek a király házának kapujában.

Purimi gondolatok
1 rta: Friedmann Fiimos rabbi 

(Nyíregyháza).

Bölcseink tanítása szerint: .,A Pu
rim örömében úgy kell elmélyednünk, 
hogy ne lássunk különbséget Hámán 
megátkozása és Mordecháj megáldása 
között.” Furcsán hangzik ez a tani, 
tás. amely más szóval azt jelenti, 
hogy az ünnep örömére még a józan
ság rovására is mulathatunk, már 
pedig ismerjük az igaz jámbor men
talitását. aki bármennyire mulat és 
vigad ünnepe napján, nem végzi ezt 
korlátlanul, honem mulatozásának 
határt szab és nem hagyja fel józan
ságát soha. Hogyan értik tehát a 
bölcseink, hogy ne tegyünk különbsé
get a Hámán és Mordecháj, illetve az 
ellenség és jó barátunk között?

Egy hét előtt ünnepeltük Adár 7-ét, 
Mózes elhalálozásának évfordulóját. 
E gyászos eseményekkel kapcsolatban 
azt mondja a biblia: „Senki se tudja, 
hol van a sírja.” Az írásnak e meg
állapítása érthető, mert az a kiváló 
férfiú, aki népét testileg, lelkileg meg
váltotta, Szináj-hegyén az isteni frigy
kötésre fölemelte és őket 40 éven át 
nevelte, velük szí vbenlél ebben össze
forrott. nem halt meg. mert lelke él 
népének hálás emlékezetében és szent 
tanait megszívlelő zsidóságában.. . 

Ily értelemben Mózes nem halt meg 
és érthető az Írás elbeszélése: „Senki 
sem tudja, hol van a sírja” .... Ter
mészetesen, ha Mózes és hite él, ak
kor népe is él és boldogul, mert szent 
hite az ő pajzsa, melyről minden el
lene irányuló támadás visszapattan.

Értjük Hámán örömét, aki amidőn 
a zsidó krónikában megfelelő bázist 
keresett Izráel elpusztulására, meg is 
találta azt. Látta Izraelnek hitbeni 
sülyedését és így megállapította, hogy 
Mózes Adár hónapban valóban meg
halt és reményteljesen kovácsolta az 
eszközt Izráel tönkretételére. Hámán 
ugyan azt hitte, hogy jól számított, de 
tévedett, mert: „Volt ege’ zsidó em
ber Susában. akinek neve Mordecháj 
volt”, aki a Hámán.beli vészes fenye
getéseket felhasználta és ami addig 
nem sikerült, fölrázta hitetlenségéből 
Izraelt. Ima, böjt, újabb fogadalom a 
szinájbeli isteni frigynek megújítása 
költözik Izráel leikébe és rövid idő 
alatt kitűnik, hogy a Hámán által 
meghaltnak képzelt Mózes ismét él 
népe lelkében.
Talán ezt mondja el nekünk a Tal- 
mud, amidőn vizsgálat tárgyává teszi 
Hámán számításait, „aki örült a 
szerencsétlenséget hozott Adár hónap
nak. Mózes halálának, ámde nem szá
mított azzal, hogy ugyanakkor szüle
tett is Mózes”. Hámán öröme tehát 
korai volt, mert bár megállapította 
kezdetben, hogy Izráel erőssége meg
dőlt, mert meghalt nagy vezére, de 
éppen ő idézte elő. hogy ugyanakkor 
Mózes és hite népe lelkében újjá
született és ennek következtében a 
fenyegető veszélyből megmenekült...

Értjük már bölcseink mély értelmű 
tanítását: Úgy kell a Purim megün
neplésében elmélyednünk, hogy ne 
lássunk különbséget Hámán és Mor
decháj között”. Más szóval az Izrael 
életére törő Hámán ép oly jó szol
gálatot tett Izrael hitélete megújhodá
sának. mint maga Mordecháj, aki 
egyedül valláserkölcsi szerepét nem 
tudta volna eredményesen elvégezni 
I zráellel szemben.

Nagy morál és szenvedő népünknek 
megnyugtatás sarjadzik ebből a sza
vakból. Izrael részére szóló tanításból, 
akik még ma is kétségbeesetten küz
denek a Hámánok ellen, akik talán 
Isten akarata folytán — mint Német
országban láttuk, — ugyanezt a sze
repet töltik be, mint a régi perzsiai 
Hámán: visszavezetni Izraelt hitéhez.
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PURIM SARAGOSSA
— EREC TEiMAN UTÁN —

Jeruzsálemben körülbelül 30 zsidó 
család lakik, kik a hagyomány szerint 
Saragossa városából származnak és akik
nek elődeit 1492-ben száműzték Spanyol
országból. Ez a kis spanyol hitközség a 
rendes Purimon kívül Sevát hó 17.-én 
meg egy úgynevezett saragossai purimot 
is ünnepel, mely szintén böjttel és meg- 
illa-ol vasassal van egybekötve. E külön
leges Parimnak a következő történet ké
pezi az alapját:

Saragossában az egész középkor fo
lyamán nagy zsidó hitközség volt. Vagy' 
ötezer család lakott ott s a hagyomány 
szerint 12 zsinagóga, 12 rabbi és 24 rab
bisági ülnök — dájonim — működött.

Ha a király a zsidónegyedet, a ghet- 
tót megtisztelte látogatásával, akkor a 
helyi szokás szerint a hitközség elöljá
rósága kivonult eléje. A rabbik és ülnökök 
mindegyike egy-egy tóratekercset tartott 
kezében, melyek drága, pompásan díszí
tett szekrényben voltak elhelyezve. Egy
szer a hitközség azt a határozatot hozta, 
hogy az ilyen kivonulásnál — s ez gyak
ran történt — a rabbik csak üres szek
rénykéket vigyék a király elé, mert a tó
rákat minduntalan az utcára vinni nem 
illő dolog s profanizálja tiszteletünk e 
szent tárgyát. Az ilyen királyi látogatás 
itt töbször fordult elő egy esztendőben. 
E határozat sok éven keresztül érvény
ben maradt és szokássá is vált.

V. Alphonz király uralkodása idejé
ben, 1428-ban történt, hogv a király a 
zsidókat egyik látogatása alkalmából 
szives fogadtatásáért különösen megdi
csérte. Egy Márkus nevű kikeresztelke
dett zsidó besúgta a királynak, bog}’’ a 
szekrénykék üresek és a zsidók uralko
dójukat még arra sem érdemesítik, hogy 
miatta a tóratekercseket is körül hor
dozzák. A király ennek hallatára nagyon 
megharagudott és kijelentette, hogy 
amennyiben a vád igaznak bizonyulna,
— a zsidók ezért keservesen lakolni fog
nak. El is határozta, hogy másnap vá
ratlanul meglátogatja a zsidónegyedet és 
a szekrénykéket kinyittatja.

Azon az éjjelen a zsinagóga szolgái
nak. rémes álmuk volt. Egy rettenetes 
alak jelent meg előttük, aki súlyos fe
nyegetéssel rájuk parancsolt, hogy tüs
tént menjen mindegyik a magaj temp
lomába és ott a tóratekercseket helyezzek 
el a szekrénykékbe. A templomszolgák 
eleget is tettek rögtön, még az éjjel az 
álomban hallott parancsnak, azután haza 
mentek és ismét lefeküdtek.

Másnap a király csakugyan meglepte 
a zsidónegyedet. Kíséretében a denun- 
ciáns Márkus és 300 felfegyverzett ka
tona volt. A látogatás hírére a rabbik a 
templomba szaladtak, szokott módon el
hozták a szekrénykéket és az egész hit
község kivonult az uralkodó elébe. Ré
mület fogta el őket, midőn a király látni 
kívánta a tórákat és megparancsolta, 
hogy a szekrénykéket nyissák ki. Halál
rettegés közben teljesítették a parancsot
— és íme csodák-csodája. minden szek
rénykében benne volt a tóra. A félelmet 
öröm váltotta fel, mert a király nagyon 
megdicsérte az egész hitközséget és há
rom évre elengedte adójukat. A pórul
járt árulót pedig azonnal lefejeztette.

Ezt ünnepük a saragossai zsidók Se
vát 17-én. KLEIN MÓR. )abb>h ?lv 'ítes. 

Balatonfökaiár.

Rabbi Izrael, a „Báál-Sém-Tov“
Sokan írtak már róla. Annyi szépet 

és fenségeset, hogy némelyek már le
genda-alaknak mondják, akit a chaszi- 
diztnus költészete keltett életre. 1760-ban 
vált meg az élők sorából ez a nagy fér
fiú. kinek filozófiáját egy egész világ 
felülmúlhatatlan szépnek ismerte cll s ki
nek a mozgalma a szellemiség uralmát 
akarta biztosítani a zsidóságban.

Rossz idők jártak a zsidóságra a 
iS-ik század elején. Csak úgy — ahogy 
megúszta a híres Sábbátai Czvinek ba
lul végződött messiási kalandját. Az a 
szegény, agyonsanyargatott galuti zsidó
ság, melynek eddig a kabala misztikuma 
adott erőt az élethez s tápot hitének, az 
időben már ezt az utolsó vigaszt is el 
kellett, hogy távolítsa magától, annyira 
megbélyegezetté vált, a kabbala Sábbatai 
Czvi kalandjának következtében. Ha 
nincs misztikum, ha nem bűvölik tekin
tetét a túl világi örömök, honnan vegye 
ez a szegény nép a martiriumhoz szük
séges erőt? Hogyan fogja kibírni ezt a 
megaláztatásokkal telt életet ?

Akik akkor éltek és c kérdést feltet
ték, még nem tudták hogy már közöttük 
élt az. aki a feleletet megadta kérdé
sükre: Rabbi Izrael, a ,.jó név“ viselője. 
Igenis ott élt közöttük, anélkül, hogy 
valaki tudott volna róla. Születését nem 
jövendölték meg a kor asztrológusai, 
hacsak nem apjának — a monda szerint 
— Éliás prófétának. Meglett emberként 
legelőször Stoulban találjuk, ahol „me- 
lámed- volt: tanító, sőt azt is tudták 
róla, hogy tudós. Hogy ő, a hivatásának 
tudatában elzárkózó férfi, ennyire is 
megismertette magát, annak az okai a 
következők voltak:

Rabbi Ábrahám. a közeli Brody vá
ros tudós bírája, egy nap átjött Stoulra, 
hogy ott egy nagyszabású perben (din- 
Tora) bíráskodjék. A választmányba be
került Rabbi Izrael is. Rabbi Ábrahám
nak annyira megtetszett ez a fiatal mé
lám ed, hogy leányát ajánlotta fel neki 
feleségül. Rabbi Izraeli beleegyezett azon 
feltétellel, hogy neve mellé semmi tudósi 
jelző ne kerüljön a házassági szerző
désbe (tenaim).

Alighogy Rabbi Abrahám hazaérke
zett, meg is halt. Fia Rabbi Gerson, aki 
apja iratai között megtalálta a szerző
dést, érthetően megdöbbent az abban 
szereplő minden titulus nélküli ncv lát
tára. Húga azonban biztosan nem lett 
volna méltó, hogy a Báál-Sém-Tov fele
ségévé legyen, ha nem válaszolta volna, 
„hogy amit apánk tett, az mind jól van.“

Ezentúl Rabbi Izrael következetesen 
rejtegette tanultságát. Egy hónap múlva 
a tudós melámed elhagyta Stoult, de 
Brodyba. ahova menyasszonyáért ment, 
már egy kocsis külsejű ember érkezett, 
kinek ruházata és viselkedése durvasá
got, műveletlenséget árult el. Rabbi
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Gerson valósággal rosszul lett, midőn 
meglátta. Húga azonban még most sem 
akart az apai' akaratnak ellene szegülni; 
s így Rabbi Gersomiak még csak az egy 
reménye maradt, hogy hátha sikerül e 
parasztból írástudót faragni.

Ez a fáradozása azonban meddőnek 
bizonyult. A titokzatos, homályos szár
mazású sógor csak hetek múltán volt 
képes az „alef-bészt“ felfogni, ennél 
többet azonban a világért sem. S mivel 
húga, kinek férje fclfctftc kilétét, még 
ezek után sem volt hajlandó uráról le
mondani, Rabbi Gerson minden remény
ről letéve, kénytelen volt szégyenében 
bugát és sógorát eltávolítani magától. 
Lovat és kocsit vett nekik, adott nekik 
egy kevéske pénzt és sorsukra bocsátotta 
őket.

A Báál-Sém-Tov csak erre várt. Ab
ban az erdőszéli kis kunyhóban, egy fal- 
vacska végén, senki sem zavarta többé 
szellemi gyakorlásaiban. Egyszer-kétszer 
hetenként megásott egy kocsira való ho
mokot s azt a hű hitves a városba vitte 
eladni. így tengődött a titokzatos házas
pár hosszú évekig, míg Rabbi Izráel el
érte 36-ik életévét, 1734-ben.

A Báál-Sém-Tov érezte, hogy tanulá
sának ideje véget ért és hogy nyilvános 
fellépésének semmi akadálya sincs. Uj 
rendszerről volt szó, ezt akarta beve
zetni a zsidóság életébe az akkoriban 
uralkodó terméketlen kiilsőséges és me
chanikus gyakorlat helyett, amely egy
aránt távoli állt az ősi zsidó szellemtől s 
a Talmud eleven, fejlődő tanításától. A 
Báál-Sém-Tov fel akarta éleszteni a 
zsidóságban szunnyadó eleven erőt, ter
mékennyé tenni a zsidó szellemet és né
pének minél több gyermekében tudatossá 
tenni a zsidóság szellemi feladatát.

A feladat szinte emberfölötti nehéz 
volt A Luira, a Kordivari-féle és_korábbi 
kabbalisztikus elvek összevisszasága 
olyan zűrzavart idézett elő, hogy csak a 
legélesebb elmék tudtak benne eliga
zodni. A kabbalaellenes Rabbin izmusban 
is erős hanyatlás volt észlelhető. A tu
dósok és írástudók világában is olyan 
szokások és babonák rögződtek meg 
(nem beszélve a hallatlan önsanyargatá
sokról és böjtökről), hogy a Tóra szel
leme már-már elsikkadt éppen a szellemi 
vezetők körében. Égető szükség volt új 
rendszerre, mely a hajdani tóraszellemet 
hozná vissza a zsidóságba s mely a tu
dós és az egyszerű nép közötti viszony
ban is rendet teremtene. Ennek azonban 
az volt az akadálya, hogy a tudós rab
bivilág a kiátkozás fegyverével ^küzdött 
volna az újító tan ellen. Pedig Rabbi 
Izraelnek nem a népre volt legsürgőseb- 
bc n szüksége, hanem az írástudókra, 
akikből halála után mozgalmának vezetői 
kikerülnének.

Ilyen nehézségek közben fogott Rabbi 
Izraeli nagy munkájához. Az utókor meg
állapíthatja, hogy valóban sikerült neki 
kor társai egy részéi mozgalmának meg
nyernie : igy kelt életre a Báál-Sém-Tov 
országában, óriási körzetben, mely a zsi
dóság kétharmadát felölelte, az az új 
rendszer, melyet a chaszidizmus néven 
ismerünk. Hogy miként terjedt el és mi 
a lényege, arról majd a következőkben 
számolunk be.

Stcg maiin Sándor
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Eszter és i rodalmunk
A szentírási történetek anyaga a 

XVI.—XVII. században szívódott fel 
a magyar irodalmi köztudatba. Egy
részt a bibliafordítások közvetítésével 
tárult fel a magyarság előtt az ótes- 
tamentumi könyvek minden eseménye 
és személyi vonatkozásában érdekes 
epizódja, másrészt az epikus költészet 
formanyelvén színesedtek meg a bib
liai királyok, hősök életének istenes, 
eszmeébresztő mozzanatai. Irodal
munknak ez a bibliás tartalma nem 
hanyatlott alá a későbbi századokban 
sem. íróink szellemének hátterében 
mindenkor ott élt a biblia világa. 
Csak az időpont kérdése dönti el je
lentkezésének területét, mértékét. Ez 
a szempont utal arra is, hogy Eszter 
történetéből mit vett észre és mit sze
melt ki az egyéni.költői ízlés.

Eszter könyvének értékelésében kez
detben a vallási tájékozódás szabta 
meg az élmény mélységét. A zsidók 
megmenekülése, Hámán bukása, Mor
decháj élete erkölcsi eszmékben iga
zolódott. A szentkönyv minden gondo
latából a becsületes, vallásos életre 
tanító intelem szava csendült ki. 
Kákonyi Péter 1544-ben megverselt 
bibliai históriájának egyik XVI. szá
zadi változata ezekben a szavakban 
foglalja össze az elbeszélés tenden
ciáját : „Az Ur Istent félni ötét sze
retni, minden kevélységet eltávoztat- 
ni nyavalyákba segítségül őt hini, 
példa lehet az Hester éneki.” Ugyan
ezt a moralizáló hangot s példázó 
irányzatosságot juttatja kifejezésre az 
a XVIII. század elején élő ismeretlen 
magyar író is, akinek kegyességéből 
ismerjük irodalmunknak egyetlen 
Észter-drámáját. Nem a zsidóság tra
gikus helyzetét mélyíti el drámai meg
döbbenéssel, hanem Eszter szomorú 
árvaságának boldogságba lendülő éle
tét idézi fel alázatos hangulatban. A 
darab fölött ott lebeg Isten szelleme. 
Megvédi az árvát, melléje áll. mert 
isten félelmével kiérdemelte királyi 
jussát. A dráma eszmeisége annyira 
egyetemes és egyoldalú, hogy még 
Mordecháj emberi értékében sem a 
hűséget, királytiszteletet veszi észre, 
hanem az árvagondozó zsidó jóságát. 
Ezen a ponton dől el a zsidóság 
sorsa is:

Mardokeus tanít, hogy az árvát ne
[bántsd 

Ellene kardodat hüvelyéből ne rántsd 
Inkább nevelője légy s párt fogóAttya 
Ezt jutalom nélkül az Isten sem hagyja. 
Eszter históriája később részletele

meiben hódította meg íróink érdeklő

dését. Irodalmi kapcsolattá hidegült 
a szentkönyv és a költői alkotó munka 
viszonya. Példatárrá lett a bibliai el
beszélés, hogy idézeteket, bölcs mon
dásokat hozzon belőle felszínre az 
író, amikor költészetének bibliai han
gulata a helyzetazonosság erejével fel
idézi emlékeiből Eszter történetét. 
Mikes Kelemen sértett elvonultságá
ban nem látogat el Rákóczi József 
betegágyához, hanem Eszter szavai
val üzeni: „Ha csak a király nem 
hivat, nem merek eleibe menni.” 
Kazinczy Ferenc irodalomszemléleti 
irányból közelíti meg a történet szel
lemi tartalmát. A szereplők sorsa mö
gül az ismeretlen író teremtő erejét, 
lelkének lüktetését érzi ki. A felszín 
alatt felfedezi egy irodalmi mű kriti
kai jogán a feldolgozás szépségét: a 
szerző „beszéde érezteti, mellv igen 
fájt neki s nemzetének a nyomás.” 
Egyébként Kazinczy is merít gondo
latot az Eszter könyvéből. Amikor a 
zemplénmegyei zsidók báró Malonyai 
János főispán beiktatási ünnepélyére 
készültek, Kazinczyt kérték meg, ír
jon feliratot a diadalkapujukra. A 
magyar íróvezér készséggel tett eleget 
a megbízásnak és a zsidók kapujára 
ezt a bibliai verssort íratta: „így tisz- 
teltetik az, a kit a király akar meg
tisztelni.”

Lassanként homályba veszett Eszter 
történetének bibliai háttere. S a mese 
világi lecsapódásában elszigetelten 
maradt: a szépség női eszménye. Már 
Csokonai V. Mihály is a ragyogó asz- 
szonv fogalmát következteti ki az 
Eszter.név „csillag” jelentéséből, s 
Kazinczy emlékezetében is az „Asve- 
rus király zsidó születésű szép nőjé”- 
nek képe él, de valójában a magyar 
irodalomban báró Jósika Miklós tette 
szimbólummá Eszter alakját. A zsidó
ságot megmentő bibliai Eszter mását 
vetíti bele a lengyel uralkodó-ház 
világába, hogy Kázmér király szerel
mének közelében ismétlődjék meg 
szentirási s idegen-irodalmi reminisz
cenciák nyomán az Ahasverus-Eszter- 
történet. A modern Eszter is szépsé
gének, hőiségének erején menti meg 
hitsorsosaiit a szenvedésektől . . .

nos "iü3 Tibik
Szilva, burgonyaliszt, ecetsav,saját pörkölésü kávék, szilvórium, barack
lekvár. — Cukorbetegek részére külön cukormentes.

Özv. Papper Dezsőmé
Nagyban Budapest, VII„ Dob-utca 19. Tel.: 34-5-30. Kicsinyben

Az Észter-mesének heroikus-gáláns 
változatát csak francia vonatkozásban 
érinti irodalmunk. Ebben a típusban 
a történet ősanyaga formai keretté 
módosul, időhöz és helyhez nem kö
tött tartalommal telítődik meg s ma
gán viseli időpontjának színét és ízlé
sét. A bibliai alakok kosztümjében 
élő egyének, ismert udvari személyek 
rejtőznek, nyílt célzással, kiütköző ka
rakterrel. Ahasverus maszkját XIV. 
Lajos ölti fel, Haman neve alatt 
Louvois, a mindenható miniszter bu
kik el, Eszter ruhájában Maintenon 
asszony hódítja meg a király szivét, 
hogy a zsidók helyett a hugenották 
érdekében érvényesítse befolyását a 
politikában. Az ótestamentomi-barokk 
hősnők szerelmes-álarcos seregét 
Jókai vonultatja föl Rákóczi fia című 
regényében.

Zsoldos Jenő.
□cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxx?

Purimi ünnep 
az oxfordi egyetemen

London, 1934 február.
Amióta egyes országokban ismét 

lábrakapott az antiszemitizmus őrü
lete. az angol zsidóság azonkívül, hogy 
teljes erkölcsi súlyával és anyagi ere
jével áll azon országok zsidóságia 
mellé, melyek áldozatul estek ennek 
az örökéletű kulturértékeket elpusz
títással fenyegető hullámnak, nagy 
igyekezetei fejt ki, hogy a saját ifjú
ságában megerősítse, kifejlessze, alá
támassza a zsidóság nag\- közösségé
hez való tartozásnak érzését. Ez nyil
vánul meg abban, hogy a Purim ünne
pének minél általánosabb és bensősé
gesebb megtartása céljából külön szer, 
vet létesített, „Purim service” címen, 
.mely nyomtatványok, propagandaira
tok és templomi szónoklatok útján 
figyelmezteti a zsidóságot, főleg a 
zsidó tanulóifjúságot az ünnep tör
téneti jelentőségére.

„Purim service” így levelezőlapo
kon értesíti a hívőket, hogy melyik 
templomban ki tart ünnepi prédiká
ciót. Igv az oxfordi egyetem minden 
tanulója levelezőlap meghívást kapott 
a servicetői a purimi diák-istentiszte
letre, melyen az ünnepi szónoklatot dr. 
Herz londoni főrabbi, aki egyúttal 
Anglia főrabbija is, mondja el.
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Purim
Irta; Dr. Kiéin Abrahám rabbi

A Purim kifejezés héber mintára ké
pezett többesszáma a perzsa „pur“ szó
nak és sorshúzást jelent. Hámán, Per
zsia büszke kancellárja tizezer ezüst ta
lentum árán megnyeri a perzsa király 
beleegyezését ahhoz, hogy hatalmas bi
rodalmának zsidló lakosait egyetlen egy 
napon kiirtsa. Okot neki erre az a hal
latlan bűn szolgáltatott, hogy akadt Susa 
fővárosában egy Mordecháj nevű zsidó, 
aki véletlenül nem hajtott térdet és nem 
borult le előtte, noha ez a tiszteletadás 
a király rendeleté alapján kijárt neki. 
Hámán nem elégedett azzal, hogy a te
kintélyén ejtett merényletért magát a vak
merő tettest büntesse meg, hanem véres 
bosszút akart venni az egész népen, mely
hez a bűnös tartozott.

íme Izrael szomorú sorsa, sorsának 
megrázó tragikuma, mely sötét vonalként 
húzódik végig egész történetén. Egy em
ber vétkezik és az egész zsidóságot von
ják érte felelősségre! Hámán egy pilla
natig sem habozik, lelkiismeretét egy 
cseppet sem nyugtalanítja az égbekiáltó 
igazságtalanság, csak az okoz neki nagy 
gondot, amiatt van zavarban, hogy hát 
mikor, milyen napon hajtsa végre kegyet
len tervét. E célra megfelelő napot kell 
kiszemelni, olyant, melyet csillagzata is 
alkalmassá tesz ilyen vérengzésre. Sor
sot vet tehát és a sors Adár hó 13-ára 
esett.

Mint tudjuk, Eszter közbelépése meg
hiúsította Hámán gonosz szándékát. Iz
rael Istene, ha kemény eszközökkel ne
vel is bennünket, de nem szunnyad és 
nem alszik, a végső veszedelemtől még 
mindig megmentett bennünket. Ennek a 
csodás menekülésnek az emékére ünne
peljük mi a Purimot. Az örömünnepet 
böjt nap előzi meg, melyet általában Esz
ter böjtjének nevezünk. Eszter királynő 
ugyanis a pusztulásra ítélt népe megmen
tése végett Achásverus király elé készült 
es ezen alkalomból meghagyta testvérei
nek, hogy vállkozása sikerének érdeké
ben három napon át böjtöljenek, miként 
ő is böjtölni fog udvarhölgyeivel együtt.

Némely helyen szokásban is volt, 
hogy e hármas böjtnapot a Purim után 
következő hétfőn, csütörtökön és hétfőn 
tartották (Sofrim XXI. 1..). De általá
nosan az a szokás honosodott meg, hogy 
csak egy napon, még pedig Adár 13-án 
bojtölünk, aminek oka az a hagyományos 
felfogás, mely szerint a Purim előtt való 
böjtnapot nem az Eszter által rendelt há
romnapos böjt — amely különben is a 
hagyomány szerint (Megilla 15. b) Pe- 
szach idején törént, — hanem annak a 
böjtnek emlékére tartjuk, melyet a tá
madás elleni védekezésre egybcgyült zsi
dóság rendelt el Adár 13-ára (Söeltósz 
66.). Jelentősége ennek a böjtnek soha 
sem akkora, mint a bibliai böjtnapoké, 
mert könnyebb betegeknek is megenged
ték, hogy e napon egyenek.

A siklusok Adár hó i-én való beszol
gáltatásának emlékére, a Magilla olva
sása előtt, minden egyes családtag után 
3—3 darab fillért szolgáltatunk abba a 
perselybe, melynek tartalmát purimi aján
dékképen szegények között osztják szét. 
Azért épen hármat, mivel a siklusokról 
szélé' fejezetben háromszor fordul elő a 
..torumo" és „machcisz hássekel11 kifeje

zés. A félsiklus pedig arra tanít, hogy 
önmagunkban csak felek vagyunk és csak 
a közösség egyetemében lehetünk egészek. 

Eszter könyve az egyetlen a hagiogra- 
fák közül, melyet nyilvános isteni tiszte
leten felolvasunk. Ez az intézmény na
gyon régi lehet, a bölcsek visszvezetik 
keletkezését a nagy zsinat férfiainak ko
rába, (Meg. 7. a.). De azért a Tanaiták 
idejében még arra nézve sem alakult ki 
egységes vélemény, hogy az egészet ol
vassuk-e fel vagy csak egy részét. (Meg. 
II. 3).

Érdekességnél fogva megemlítünk egy 
a Meg’llia olvasással kacsolatos igen régi 
szokást, melyet Masszechet Sofrim (XIV. 
18.) jegyez fel. Eszerint ugyanis az Adáj 
hó elseje és tizenötödike között levő 
szombat kimenetelekor részletekbe olvas
ták fö! a Megillát A Megilla olvasásá
nak végighallgatása olyannyira fontos, 
hogy a gyászoló még az első hét napban 
is elmehet a Megilla olvasásához.

A Megillát levélszerüen (Iggeresz) 
három rétben terítjük ki és olvasása előtt 
a felolvasó három áldást mond (Méó 
Seorim ioq— 110). Mind az esti,
mind a reggeli Megilla olvasása közben 
bizonyos verseket előbb a közönség mondja 
fenhangon majd a felolvasó ismétli a 
Megilla dallamán. Ezek a versek mind 
Mordecháj-ra vonatkoznak és fenhangon 
való mondásával örömünket akarjuk fo
kozni. Olvasás után a Megillát egy kicsit 
összegöngyöljük és elmondjuk az előírt ál
dásokat.

Régebben csak nappal olvasták fel a 
Megillát, de az Ismorák idejében beve
zették, hogy este is felolvassák. (Megilla 

és mivel a közvetlenül utána követ
kező vers attó ködöst mondunk, uva lö- 
cijjon elhagyásával, mert mi nem éjjel kö- 
nyörgünk megváltásért; a zsidó szabad
ságeszmének megvetése nem az est sötét
jében, a vak gyűlölet éjszakájában, ha
nem a szeretet melegénél, az igazság és 
jog világánál érik édes, dús termése (Zö‘/í 
scén gönlo báláilo.)

Reggel a „sömóne eszré“ minden egyes 
áldásához „jócér'-t: a Purim történetét 
és hőseit magasztaló költői imarészeket 
iktatunk be, „esz cemách‘* kivételével; 
mert ez tartalmánál fogva egynek tekint
hető az utána következővel, vagy pedig 
mert Mordecháj őse, Saul, ellenséges ér
zülettel viseltetett Dáviddal szemben (Aur 
Hácofun).

A I’urim a víg örvendezés napja, de 
nem az önző örömé, hanem a mindent 
átfogó önzetlen szereteté, amelynek jóté
kony melege valláskülönbség nélkül min
den felebarátunkra kiárad. (Hágohósz 
Minhágim li. Purim), különösképpen pedig 
a szegényekre misloách monosz).

A gyermekek jelmezes táncmulatságá
nak eredetét már a Talmudban látjuk. 
(L Szynhedrin 64 b, masvartoh döpurjo 
szíthoz fűződő Rási és Aruch magyaráza
tot.)

Férfinek
asszonynak 

gyermeknek 
egyformán szolgál 
olvasmánnyal, tanulsággal 
a Zsidó Élet. 
Fizessen elő!

SZOMBAT
A zsidóság vitte be az isten
hitet az ember öntudatába...

Mindig valami meleg, szelíd hullám 
ömlik el a hallgató szivén, amikor Grosz- 
jnann Zsigmondot prédikálni hallja. Ami
kor ott áll a frigyszekrény előtt és csen
des, meleg; simogató hangja betölti a 
templomot, mindenki érzi: nemcsak tudós 
pap, hanem jó ember is az, aki hozzá 
szól. Jó, megértő, megbocsájtó. A Rabbi- 
nátus vezetője, együtt él1 a hívekkel, a leg
nehezebb poszton áll, mert azoknak, akik 
hitüket el akarják hagyni, át kell mennie 
az ő tekintete, kérdései, érvei szűrőjén és 
van-e nagyobb fájdalom pap számára, 
mint hasztalan próbálni érvekkel vissza
tartani az elszakadni készülő testvért, 
hasztalan, mert érvekkel csak érvekre le
het válaszolni, de hol vannak érvek a ki
térőknél. Érvelni csak ott lehet, ahol 
meggyőződést kell megdönteni...

Most is ennek a fájdalma rezeg a sza
vaiban.

— Az emberben a jó és nem a rossz tu
lajdonságok a természetesek. Mindig él 
benne a vágy: felemelkedni az istente- 
lenségből az istenfélelemhez, az emberi
ességhez, a valláshoz. A zsidó nép nagy 
érdeme, hogy az istenhitet belevitte min
den ember leikébe. A zsidóság e szerepét 
híven teljesitette, de ez a küldetése még 
korántsem ért véget. Pliába akarják most 
eltörölni a zsidóságot, mint eszmét, a zsi
dóság feladata, belevinni az istenhitet a 
a telkekbe ma talán aktuálisabb, mint va
laha. Öntudattal, a küldetés tudatával 
kell terjesztenünk az eszmét, a gondola
tot, hogy Istent minden ember be tudja 
fogadni a leikébe. Azok, akik nem érzik 
ennek a feladatnak kötőerejét és ott hagy
ják a zsidó közösséget, többnyire gazda
sági okukra szoktak hivatkozni. Később 
kénytelenek maguk is belátni, hogy az 
eszmemenetük helytelen volt, mert a zsi
dóságtól elszakadtak ugyan, de az uj kö
zösség, ahová igyekeztek nem fogadta be 
őket És a kitérések felett érzett fájdal
munkat enyhíti az a tény, hogy egyre női 
azoknak a száma, akik belátva, érezve tet
tük helytelenségét visszatérnek az elha
gyott hithez, melyet apáik és ősapáik év
ezredeken át hordoztak töretlenül a népek 
tengerén át.

A halk szomorúság lemondó rezgése 
a bizalom harsonájává erősödik Grosz- 
mann Zsigmond hangjában az utolsó sza
vaknál. És az áment úgy mondja utána 
a gyülekezet, mint igazolást, fogadalmat, 
kívánságot. Hogy megértsék, akiknek 
szólott.

Felcsendül Lineczky Bernát főkántor 
szivek melyébe hatéi tenorja. Ima zúgása 
t<‘lti be a templomot. Szombat délelőtt 
van.
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A purimi konyha
Valamikor, a régi jó időkben, amikor 

nem ismertünk a szó szoros értelmében 
vett kenyérgondokat, asszonyaink verse
nyeitek egymással abban, hogy’’ örömünne 
pcinken minél izletesebb és pazarabb la
komákkal derítsék fel férjeik, családtag
jaik hangulatát. Különösen a purimi la
komákon fejtették ki nagy gonddal kony
haművészeti tudásukat, hiszen ilyenkor 
nemcsak a családjuknak főztek, hanem 
előkelő zsidó házakhoz száz számra láto
gatott el a hitközség apraja-nagyja.

Azóta persze megnehezült fölöttünk 
az idők járása Örülünk, ha rendes ebédre, 
meleg vacsorára telik Purim napján, nem
hogy nagy vendégségeket csapjunk. De 
azért talán mégis jó néven veszik asszo^- 
nyaink, ha az idei Purimra felelevenítjük 
a régi szép idők emlékét, amikor körül
belül így festett a

PURIMI VACSORA
Pulykaaprólék ritka marhacsonttal. 
Húsleves gombóckákkal 
Halpaprikás és kocsonyás hal.
Pulyka pecsenye zsírban sült burgo

nyával, salátával, kompóttal.
Feketekávé, alma, dió, narancs.
Fánk, purimi sütemények.
Ez utóbbi közül ime közlünk néhány 

receptet:

Bar eltesz.
3 kiló liszthez veszünk 4 deka élesz

tőt, ebből 6 kockocukorral, liszttel, lan
gyos vízzel kovászt készítünk, ha megkelt, 
hozzáveszünk a liszthez késhegynyi sót, 4 
tojás sárgáját, 5 deka tisztított, megmo
sott mazsolát, 6 deka cerest vagy zsírt és 
kézzel jól! ki dagasztjuk. A tészta ne le
gyen lágy, ha jól kidolgoztuk, elválik a 
kéztől. Ha megkelt, 3—4 részre osztjuk, 
megfonj uk, hosszúkás, vagy gömbölyű 
formába. Tetejét megkenjük tojással, aki 
szereti, darálatlan mákkal is megszórja., 
és megsüti.

Flódni.
Veszünk / kiló liisztct, % kiló liba

zsírt, ezt jól eldörzsöljük kezeink között. 
Hozzáveszünk 3 tojás sárgáját, kevés sót, 
10 deka cukrot (2 nagy kanállal) és any- 
nyi fehér bort, hogy ha kidolgoztuk, köny- 
nyen nyújtható legyen. Ha jól kidolgoz
tuk, 7—8 egyforma vékony gömbölyű la
pot és egy nagyobb lapot csinálunk, amely 
az egész gömbölyű tortaformát befedi, 
süt a szélein egy darabon át is hajlik. 
Minden lapot olvasztott libazsírral meg
kenünk. amikor összeállítjuk. A töltelék 
áll: dióból; mákból, melyet előzőleg szi
rupban megfőzünk és libazsírt, mazsolát, 
kis citrom-levét, reszelt citrom és narancs 
héját, kevés fahajat, vaníliát teszünk 
bele. Ezzel a töltelékkel kétszer is meg 
lehet tölteni a lapokat. Legallul almasze
leteket vágunk és cukor, mazsola és na
rancs reszelt héjával megszórjuk, ez óvja 
a tésztát a kiszáradástól. Egy levelet meg
töltünk (ha van: édes sárgabarack, cu
korba .főzve, sűrűre), egy levelet hosz- 
szúra vágott datolyávall és fügével töl
tünk meg. Egy levél töltelék állhat pl.: 
3 tojás fehérjéből, kemény habot verünk 
ebbe, forrázott darált mandulát vagy 10 
dekát, cukrot tetszés szerint, apróra vá
gott kandírozott dinnyét vagy citronádot, 
kis narancshéját keverünk bele. Ezeket a 
töltelékeket elosztjuk úgy. hogy kétszer 
ismctlhetjük, közben megkenjük meleg 
zsírral a lapokat, a lecsüngő leveleket 

ráhajtjuk, újjainkkal lenyomkodjuk és 
lassú tűznél egy órán át sütjük. Másnap 
borítjuk csak ki.

Kindli
Olyan tésztát készítünk, mint a flódnié, 

csakhogy ezeket apró cipócskákra oszt
juk be Egyenkint kinyújtjuk, jól meg
kenjük olvasztott libazsírral és megtöltjük 
mák- és dió-töltelékkel melyet szirupban 
előzőleg megfőztünk, belekeverünk jó ka
nál libazsírt, mazsolát, cukrot, narancs és 
citrom reszelt héját, kevés törött fahéjat. 
A kis lapokat aztán hosszúkás formába 
göngyöljük (kindl formára), széleit be
hajtjuk és ujjunkkal rovátkákat nyom
kodunk reá, ez adja meg a jellegzetes 
kindli-formát. Tojással megkenjük, tep

A zsidó Toldi Irta: Reiner Imre

Lenn a Hajdúságban él a zsidó nép 
ajkán egy Toldira emlékeztető, színes 
humorral átszőtt legenda, a rendkí
vül erejéről híres Joszele Tégláserröl. 
Abban is hasonlít még Toldira, hogy Jo
szele Tégláser tettein, viselt dolgain — 
melyeket székében beszél a zsidó nép— 
is meglátszik már a népképzelet finom 
ecsete. Cselekedetei át vannak szőve a 
népköltészet csillogó szálaival; a hagyo
mány kiszínezte és az idő patinája be
vonta őket a csodaszerüség kedves zo
máncával.

ű maga történeti alak. A múlt század 
elején élt Tégláson, Hajdú megyében és 
családi neve Grünbaum volt. Általánosan 
csak Joszele Tégláser néven ismerték. 
Köpcös, vállas, alacsony emberke volt — 
ezt jelképezi a ..Joszele" becéző deminu- 
tivum is — akiben azonban hihetetlen 
erő lakozott.

Véghezvitt tettei közül akarok né
hányat elmondani és ha elbeszélésem fo
lyamán egy-egy szertelen kép. egy-egy 
naiv vonás kerül majd a toliam elé: nem 
fogom a szigorú kritikus haragos gesztu
sával félredobni, hanem elmondom azt 
minden naivitásával egyetemben, ahogy 
megalkotta a buja népképzelet és ahogy 
én sokszor mesélni hallottam otthon, ked
ves szülőföldemen-

(Debreceni vásár.)
A debreceni nagy vásárok száz esz

tendővel ezelőtt is híresek voltak már. 
Nyolc napig tartottak és öt vármegye 
népe fordult meg bennök. Különösen 
ősszel, a szentmihánynapi vásáron 
volt annyi a nép. hogy egy gombostűt 
se lehetett volna tán elejteni köztük. Egy 
ilyen vásárt vert szét egyszer Joszele 
Tégláser-..

Ez azonban már a vége, kezdjük sor
jában. elölről.

Az öreg Léhi bácsi, az alföldi vásárok 
elmaradhatatlan alakja, pajkos, dévai 
szóval, tréfás beszéddel kinálgatta jó 
szokása szerint a vásáros népnek olcsó 

sibe egymás mellé rakva megsütjük. 
Mennyiség: % kiló liszt, % kiló libazsír, 
10 deka cukor, 2—3 tojás-sárgája, kis 
fehér bor.

Borsos koszorúk.
A tészta ugyanaz lesz, mint a flódni- 

nál és kindlinél. Aki zsírosabban szereti, 
vehet % kiló liszthez 30 deka zsírt és 
elég 1 kanál cukor, jócskán törött bors 
és fehér bor, kevés só. Ha kidolgoztuk, 
akkor darabkákra vágjuk, kinyújtjuk egy
forma vékony hosszú pálcika formára. 
Hármat összefonunk belőle és vagy kis 
koszorúformát csinálunk, vagy egyenes 
formában hagyjuk, alul-felül összenyom
juk, hogy ki ne nyíljék és olyan formát 
kap, mint kis hosszúkás kalács.

csecse-becséit, amelyek egy földre terí
tett gyékényen voltak széjjelrakosgatva. 
Nem kapkodták nagyon az apró tárgya
kat, de egy-két vevője mégis csak min
dig akadt. Most is épp ott keresgél egy 
vállas legény a penecilusok között Ki- 
kinyitogatja őket: vájjon melyiknek jó 
erős a rugója? Kattogtatja, csattogtatja; 
forgatja jobbra-balra; rálehel a fényes 
pengére, hogy meggyőződjék: vájjon 
tiszta acél-e igazán- Mikor mindez rend
ben találtatik, szépen zsebrevágja, meg
fordul, elindul és még csak annyit sem 
mond, hogy befellegzett.

Váltig kiabálja utána az öreg Lébi
— öcsém! jöjjön csak egy szóra- Elfe

lejtettem magának visszaadni a pengő
forintjából.

De a legény csak nem akart érteni a 
szóból. Még csak meg se fordul, mintha 
nem is hozzá beszélnének. Végre is mi
kor látja Lébi bácsi, hogy ennek a do
lognak a fele sem tréfa, itt mindjárt el
viszik a finom gyöngyháznyelü peneci- 
lusát fizetség nélkül, hamarjában rábizza 
portékáját a szomszédjára, ö meg futni 
kezd a nyugodtan tovasétáló legény 
után. Mikor utoléri, elébe kerül és rá- 
rivall:

— Hé öcsém! Hát fizetni nem kel! a 
késért? Lopni...

Tovább már nem mondhatta, mert ez 
olyan erővel ütötte arcul az öreg embert, 
hogy eszméletlenül terült el a földön- 
Azután, mint aki jól végezte dolgát — 
egy huszáros -káromkodás kíséretében — 
nyugodtan tovaindult.

Ekkor Joszele Tégláser, aki közelben 
Abris öccsének sátránál állva, szemta
núja volt az egész jelenetnek, utána eredt 
a legénynek és visszaadta neki a pofont 
De olyan igazságosan, hogy ez elterült 
a lábai előtt.

Persze rögtön lett nagy csődület. A 
tömeg — szokása szerint — nem látott 
egyebet, csak azt, hogy egy zsidó agyon
vert valakit. Semmiért. Egy árva szót se 
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szólt ez neki. Lassanként puskaporos lett 
a hangulat Joszele körül. Agyon kell 
ütni, hangzott mind sűrűbben..

A nép egyre fenyegetőbben lépett fel. 
A levegőben botok, rudak, sátorfák emel
kedtek.

A veszély láttára Abris öccse is se
gítségére sietett Joszelenek, de üres kéz
zel állottak. Még egy ütöfa sem volt egyi
küknél sem.

A tömeg eközben mindjobban nekibő- 
szült. Éktelen szitkozódások és káromko
dások közepette nekirontott az igény
telen külsejű emberkének és úgy látszott, 
hogy rögtön agyonnyomja a nekivadult 
imberáradat-

Idegesen nézett szét a két testvér — 
Abris sem ijedt meg a maga árnyékától 
— valami ütöszerszám után.

Ekkor hirtelen lódobogás hallatszott 
a közelben. Valami szilaj csikó szabadult 
el a lóvásáron és rohant, vágtatott egye
nesen neki az összeverődött tömegnek. 
Egy pillanatra szétvált az embergomo- 
lyag, helyet engedve a csikónak. A két 
testvér szeme összevillant... A nagy ve
szélyben hamar megértik egymást az 
emberek ... Hirtelen két oldalt kerültek 
és a száguldó paripának két hátsó lábát 
elkapva, széthasították a hatalmas álla
tot . • És ezzel ütöttek szét a tömeg kö
zött.

A vásáros nép futva menekült a kü
lönös fegyver elöl. És rövid idő alatt úgy 
széjjelverték ketten a híres debreceni vá
sárt, mint a parancsolat. •.

Katonasággal lehetett csak őket lefo
gatni. És bizony patrónusoknak. a tég- 
lási Dégenfeld grófnak köszönhették csak
hogy bántódásuk nem történt az eset 
miatt. .

(Az üres zsákok.)
Hogy Joszelenek a humor iránt is 

volt némi érzéke, azt következő közszá
jon forgó apróság bizonyítja:

Cséplés ideje volt éppen és Joszele, 
aki beníentes volt a Dégenfeld grófok
nál, szintén ott lábatlankodott a gróf 
szérűskertjében a cséplésnél.

Hosszú, egyenes sorban volt egymás 
mellé máglyákba rakva a hajdúsági fe
kete földben termett jó búza- Aki csak 
valamicskét ért a gazdálkodáshoz, tudja, 
hogy minden máglyában tiz zsák életet 
raknak. Búzából egy-egy ilyen zsákba 
80—85 kiló is belemegy. Szóval csak azt 
akarom kihozni, hogy ilyen máglyában 
8—9 métermázsa teher rejtezik.

— Egyszer — épp uzsonna ideje volt, 
a munkások a kazal árnyékában teleped
tek ie egy kicsit falatozni — odaszólt a 
gróf mosolyogva Joszelenak:

— Akarsz könnyű és jó keresethez 
jutni? Figyelj ide. Ha egy ilyen máglya 
búzát a váltadon egyszerre elviszel a 

lakásodig pihenő nélkül, tiéd a máglya 
búza.

— Tartom az ajánlatot — fogta sza
vánál a grófot Joszele.

— Iziben emberek, elő csak egy- 
kettö! fordult az asztag tövében kuporgó 
munkásokhoz — hajigálják csak a két 
vállaltira ezt a szélső máglyát, itt ni!

Mint a macskák, úgy talpra ugrottak 
e szóra az emberek. Ok is kíváncsiak 
voltak, vájjon meg tudja-e tenni.

Szépen máglyaalakban a két vállára 
rakták a tiz zsákot és Joszele elindult 
vele haza, a lakására- Bámulva nézték, 
hogy milyen könnyen és szaporán sze
degette lábait az alacsony emberke az 
óriási súly alatt és míg el nem tűnt a ma
lom melletti kanyarulatnál, a gróf le sem 
vette róla a szemét. Egy embert azon
ban utána küldött, hogy nézze meg: váj
jon egészen házáig viszi-e és nem teszi-e 
le valahol útközben.

Mert az ajánlat úgy hangzott, hogy: 
pihenő nélkül, egyhuzamban.

Vagy egy negyed óra múlva elkiáltja 
magát az egyik paraszt:

— Ni! Hát ez mán micsoda! Oroszlán 
Józsi — így hívták a parasztot — vissza
hozza a búzát. Ott jön ni a kanyarodónál.

És valóban Joszele nagy sietve üge
tett vissza, még mindig a vállán hordozva 
a máglya búzát.

Mikor odaért rámordult a gróf:
— Mi az ördög szállt beléd Józsi? 

Minek hozod vissza ezt a búzát?
— (Könyörgöm, — felelte Joszele, 

anélkül, hogy csak hajlandóságot is mu
tatott volna a búza letevésére — vala
mit elfejetettünk kialkudni. Azt mondta a 
a méltóságos ur. hogy ha hazaviszem ne
keni adja a búzát. Hát a zsákokkal mi 
lesz? Azokat is nekem adja a méltóságos 
ur? Mert erről nem volt szó. Majdnem 
otthon voltam már, mikor ez eszembe 
jutott- Hát ezt jöttem vissza megkérdezni.

— Nagy gézengúz vagy te — mondta 
kedélyesen a gróf. — Vagy tán azt hi
szed. hogy nem ismerem az eszejáráso- 
dat? Tudom jól, hogy nem annyira az 
üres zsákok miatt jöttél vissza, hanem 
azért, hogy megmutasd, hogy háromszor 
is megjárod az utat innen a lakásodig a 
zsákokkal a váltadon, anélkül, hogy el
fáradnál. És most eredj haza nyugodtan, 
a tied a búza is, a zsákok is.

(A vég..)
A népképzelet csodálatos színekkel 

festette meg halálát is annak az ember
nek, akinek életét a leglegendásabb ké
pekkel szőtte át.

Mert ez igy illik. A katonának legszebb 
a halála a csatatéren, a színésznek: a 
legnagyszerűbb szerepében, a színpadon. 
Az ilyen erős embernek pedig valamely 
erömüvi mutatvány közben- Joszeléről is 

ilyen regét költött a népképzelet.
Egy alkalommal — beszélik — meg 

akarták tréfálni barátai.
Megtöltöttek — mondták Joszelenek

- egy hordót ólommal. Itt van a magtár 
háta mögött- Ha azt felemeli, akkor iga
zán elhiszik róla, hogy erős ember.

Joszeleban fellobogott a virtuság a 
kicsinylő beszédre.

— Hol a hordó? — mondta pattogva.
— Hadd nézzek szembe vele!

Odavezették a hordóhoz. Egyszerű 
hordó volt, erős barna tölgyfából- Nem 
nagy. Mindössze vagy kétszáz literes. 
Fitymálva nézett végig Joszele előbb a 
hordón, aztán az embereken.

— Hát ez az? Azt hittem, hogy leg
alább egy nagy karikás hordót fogok 
itt találni! Hisz ezt a csöppséget pehely- 
ként emelném fel akkor is, ha nem 
ólommal, hanem kénesővel volna tele.

És hogy megmutassa: milyen semmi
ség nála egy kétszáz literes ólommal 
megtöltött hordót felemelni, hirtelen oda
ugrott, átnyalábolta és nagy erővel 
felkapta.

Mint egy feldobott könnyű labda úgy 
repült fel a hordó a levegőbe. Kiugorva 
Joszele kezéből, előbb emelkedett, emel
kedett néhány méternyire, aztán nagy 
reccsenéssel leesett a földre. Repülve 
pattantak szét abroncsai és a dongák 
szertc-széjjel ugrottak. Az ólomnak se 
hire, se hamva nem volt. Egy üres hor
dót emeltettek fel vele ólommal megtöl
tött gyanánt és a sikerült tréfán aztán 
édes, szívből fakadó kacagásban törtek 
ki-

De amint a még mindig egy helyben 
álló, egyre sápadozó Joszelere pillantot
tak. ajkukra fagyott a nevetés.

Az erős embernek minden csepp vére 
eltűnt az arcából és olyan fehér lett, 
mint a frissen meszelt fal.

Egyre bizonytalanabbul állott a lábán, 
remegni, reszketni, ingadozni kezdett, 
aztán a szívéhez kapva, élesen felsikol- 
tott:

— Végem van! — és hanyattvágódva, 
holtan terült el a földön.

A hordó könnyűsége szakasztottá 
meg. ö nagy, súlyos teherre készült erő
sen nekigyürközött és iszonyú erővel 
kapta fel a hordót. Az meg üres volt. És 
könnyű, mint egy dió. Még a kezéből is 
kisiklott és felrepült a levegőbe. Az a 
rettentő erő, amit hirtelen összegyűjtött, 
nem tudott hol érvényesülni, nem tudott 
mit végezni; hát megölte öt. Megölte a 
szivét.

Megjelenik minden héten 
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