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Hontalanok,
lakóhelyükről elüldözött családok szo
morú serege lépte át nemrégiben a ma
gyar hatart. A fájdalom és részvété ér
zésein kívül, amelyekkel egész társa
dalmunk osztatlanul fordult az ember
telen önkény ezernyi új áldozata felé, 
meg a segíteni akarás spontán gesztu
sán kívül, mely szenvedéseiket enyhí
teni akarta, találkoztunk más szem
pontokkal is. Egyesek zsidó ügyet csi
náltak ebből a szomorú eseményből is 
s azt próbálták bizonygatni, hogy a me
nekültek között nem akadt zsidó, vagy, 
hogy a zsidók közül ez, vagy amaz nem 
áldozott eleget fölsegítésükre.

Megszoktuk már, hogy bizonyos 
részről zsidó ügynek szeretnek megtenni 
oly kérdéseket, melyek nem alkalmasak 
a felekezeti vagy faji szempontok, de 
általában semmi társadalmi különbség
tevés érvényesítésére. A lakóhelyükről 
elüldözöttek között igenis voltak zsidók, 
zsidó aggastyánok és gyermekek is. Ami 
pedig a segítés módját és mértékét il
leti, ne firtassuk a felekezeti, vagy fog
lalkozási statisztikát. Akik áldoztak, a 
magyarságért áldoztak, s ebben a zsidó
ság éppen úgy nem maradt hátul, mint 
más alkalmakkor sem, amikor adnia, ál
doznia kellett.

Ebben azonban nincs semmi érdem 
és különösen semmi zsidó érdem, hisz 
mindez természetes. Nem lehetséges 
külön zsidó állásfoglalás ebben a kér
désben, mellyel szemben az egész ma
gyar társadalom osztatlanul és magyar 
Szempontból foglal állast. Nincs kü
lön zsidó fájdalom s részvét oly kérdés
ben, mely az egész magyarságnak az 
ügye. S ezért nem értjük, ha bizonyos 
zsidó körök, zsidó oldalról s mintegy a 
zsidóság nevében sietnek állást foglalni 
ezekben a kérdésekben. Itt nincs szó 
külön zsidó ügyről s még kevésbé 
olyanról, melyben a zsidó álláspont ki
fejezésre juttatása egyeseknek külön 
privilégiuma volna. Úgy vagyunk ezzel 
is, mint a nemzeti politika más nagy 
kérdéseivel. A revízió kérdése sem al-

MIKISZ
Nem, nem kérem, nem a filmről és 

nem a MiH-egérről van itt szó, — bár 
ki tudja, a nagy hegyek vajúdása után 
nem egy kis egérke fog-e megszületni?

A MIKISz egy nagy jelentőségű új 
alakulás! Közelebbi címe: Budapest, 
VII., Síp-utca 12. II. 34. Még most 
sem tetszik tudni, mi ez? A MIKISz 
ez! A Magyar Izraelita Központi Ifjú
sági Szervezet! Nemcsak helyisége van 
már, de stambiliája is. Bizony kérem! 
Mint a nagyoknak! Hogy mi az a ma
gyar izraelita központ, amelynek ifjú
sági szervezete im ezennel és ünnepélye
sen megalakult? Azt nem tudjuk, de 
sejtjük abból, hogy a címe: Síp-utca 12.

Már üléseztek és szónokoltak is, 
nem is egyszer. Az első alkalommal el
határozták, hogy megalakítják a külön
böző zsidó felekeezti alakulatok és egye
sületek ifjúsági (junior) csoportjainak 
szövetségét. A jószándék ( és nagyhang 
eljutott az Orsz. Iroda elnöki szobájá
nak ajtajáig is és misem természetesebb, 
mint, hogy az Országos Iroda érdemes 
elnöke — zsidó ifjúsági megmozdulás
ról és tömörülésről lévén szó —- nagy 
érdeklődéssel ment el arra a bizonyos 
ülésre, megtudni, mit is akarnak ezek 
a nagyralátó ifjak. Hát ott nem sokat 
tudott meg. Csak annyit, hogy meg 
akarnak alakulni. (Egy-két elnökség, 
meg más kitűntető tisztség és néhány 
vezető zsidó férfiúhoz való hasznos kö
zelség —• elég ahhoz, hogy „megalakul
janak”!) De az elnök úr inzisztált 
amellett, hogy mondj álé meg precízen, 
mit akarnak és miért van az új egye
sülésre vagy szervezetre szükség. Végre 

kalmas arra, hogy a felekezeti politika 
eszközévé tegyük meg. E kedésben csak 
egy, osztatlan magyar felfogást isme
rünk, amelyet nem szabad semmilyen 
körülmények között felekezeti üggyé 
tenni. Az, aki e kérdésekben szembe 
tudna helyezkedni a nemzet egyetemé- 

azután kisütötték, hogy azért kell az új 
szervezet, nehogy a különböző ifjúsági 
csoportok, nem tudván egymás akciói
ról, esetleg egyidőben rendezzenek teát 
vagy bált, vagy bridge-teát, stb. Hát 
ezért kell a MIKISz —- ó magyar Iz
rael !

Nos, az elnök úr ezzel nem nagyon 
volt megelégedve. Valahogy meg akarta 
értetni az ambiciózus ifjakkal, hogy a 
dolgoknak az a logikus rendje, hogy 
először kell adva lenni a célnak, azután 
meg kell csinálni ai cél elérésére irányuló 
programmot és akkor lehet szó a meg
felelő eszközök, utak-módok megválasz
tásától, s ha kell, e cél és programot 
szolgálatába állítható egyesület vagy 
szervezet megteremtéséről. De az ifjak
nak az elnökség, a társelnökség, az ügy
vezető elnökség, az alelnökség, a helyet
tes elnökség és még sok más „ság-ség” 
volt fontos. Nem értették meg tehát 
egymást. Az értekezlet feloszlott azzal, 
hogy az egyesülést megcsinálják és a 
legközelebbi összejövetelig kigondolnak 
hozzá célt és programmot.

Most aztán dec. 19-én újra össze
ültek. (Közben megkapták a hitközség 
székházában a fenti iroda-helyiséget!) 
Ezen az összejövetelen már az ifjú titá
nok nagy móleszeket görgettek. Nagy 
célokat Villogtattak meg ifjúi fantáziá
juk és ambíciójuk színes transzparen
sein keresztül a magyar Izrael szürke 
horizontján. íme: A szervezet célja: 
1. Az általános, de különösen a vallá
sos kultúra művelése. 2. A szociális 
gondolkodás fejlesztése. 3. Aj helyes ne
velés. — Mindez pedig „az Országos

vei, sem a magyar, sem a zsidó nevet
nem érdemli meg. De éppen ezért nem
helyes, ha egyesek a zsidóságon kívül és
belül az antiszemita politika, illetőleg a
zsidó felekezeti politika körébe vonnak
oly kérdéseket, amelyeknek sem amott,
sem pedig emitt nincs helyük.
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Iroda szellemében” ! így mondották.
No, most hamar még valamit, mi

előtt a dolgoknak a szemébe, vagy: in
kább a mélyére néznénk. A szervezet 
úgy épül majd fel, hogy az elnöki ta
nácsban, íaz alakulat legfőbb határozó 
szervében, az Orsz. Iroda kultúrosztá- 
lyának vezető tagjai is helyet fognak 
foglalni.

Idáig van. ennyi van — egyelőre.
Nekünk mégis van már most is né

hány komoly szavunk a dologhoz. Ha 
az elnök úr nem tartotta az első érte
kezlet után jó úton haladónak, sőt jól 
elindultnak sem a próbálkozást, miért 
látta mégis szükségesnek, hogy a hit
község székházában adjon a mozgalom
nak otthont? Az ifjak nem látták meg 
a célt, a maguk célját — talán neki, az 
elnök úrnak volna valami célja az ala
kulással? Mintha bele is illenék mind
inkább manifesztálódó koncepciójába! 
Ügylátszik a nagy koncentráció, a nagy 
unifikáció nemcsak térbeli egységesí
tésre van elgondolva, hanem az időbeli 
dimenziót is le akarja gyűrni: nemcsak 
a mostani magvar zsidó generációra, 
hanem a jövendőre is ki akaria terjesz
teni bölcs gondviselését. Hírek, talán 
kósza hírek, talán találgatásak, de min
denesetre jellemzőek, terjengenek a 
zsidó áierben arról, hogy itt műiden 
egv gazda kezébe fog majd keülni: hit
községek. chevrák, jótékony és kultúrá- 
lis egyesületek, nőegyletek. intézménvek 
stb.. stb. Hát akkor miért éppen az if
júsági egyesületek ne?! Amikor Tiláne. 
ez lesz az iskolája a különböző zsidó 
testületek jövendő vezetőinek, ez az is
kola pedig az Orsz. Iroda kultúrszak- 
osztályának irányítása alatt alá kerül
het?! Hát lesz itt még zsidó ebben az 
országban, aki egy’ kavicsot is útjába 
tehet majdan az Országos Irodai Egy- 
Akaraf háborítatlan érvényesülésének?! 
Aki a magyar zsidóság sorsát máskép
pen gondolhatná el, mint ő? — Hát 
erre és ezért jó ez az ifjúsági alakulás, 
beleillik a Nagy Egy-Akarat koncep
ciójába, mert rajta keresztül a jövendő 
generáció is megfogható, — nem mon
dom, hogy a szervezetnek éppen kortes
tevékenysége révén, de mindenesetre a 
kiválasztottak és közeibe engedettek há
lás szolgálatkészsége útján.

Nos, és az ifjúság?! Az ifjúság olyan 
könnyen dobja oda magát eszközül és 
prédául ? Ez lehetetlen! A mai magyar 
zsidó ifjúság másutt történt komoly’ és 
felemelő megszólalása e tekintetben 
megnyugtató. Elképzelhetetlennek is 
tartjuk, hogy komoly és tanult fiatal
emberek ilyen komolytalannak induló 
kezdeményezésbe belekapcsolódjanak. 
\ alamibe, amiről először azt sem tud
ták megmondani, hogv m: a célja, ké

sőbb meg az egész magyar zsidóság 
minden nagy célkitűzését rátukmálták. 
Nem mulatságos-e, hogy7 fiatalemberek 
és kisasszonyok, akik eddig igen szép 
eredménnyel tevékenykedtek jótékony’ 
bálok, bridge-délutánok és egyéb vidám 
dolgok rendezésében, most azt hiszik, 
hogy az ő feladatuk a vallásos kultúra, 
a helyes nevelés, stb. ügyét kihúzni a 
vízből? És nem frivolság-e, a magyar 
zsidóság jövőjét ernögé a vignetta mögé 
rejteni? Hát hogy képzelik azt a Síp
utcában. komoly’ és tanult és lelkiisme
retes zsidó ifjak fel fognak ülni az 
ilyen blöfföknek, el lehet őket szédítem 
ilyen humbugokkal, és be fognak állni 
a kortesjáromba ?!

írva; mindkettőnél egyenlő számú tag 
jelenléte legyen megállapítva.

2. Evvel kapcsolatosan a 22. 8, oly 
határozattal egészítendő ki: hogy mi tör
ténjék akkor, ha az itt provideált leg
közelebbi hétköznap délelőttién az ülés 
i-mét nem volna határozatképes? — 
ezen nagyon könnyen beállható eshető
ségre nézve semmiféle intézkedésről 
gondoskodva nincs.

3 Bár az egv-egy felszólalásra 
(15. §.) megállapított 30 perc bőségesen 
elegendő minden tárgynak alapos elő
adására. mégis a 28. S-ban foglalt meg
szorítás az úgynevezett szájkosár-rend
szer jellegével bír: egv fontos tárgyhoz 
több mint 200 tag közül csak 6 tágnál: 
legyen szabad hozzászólni? Ez lehetet
len. mint minimális szám a tagok tíz 
százaléka, vagyis 20 tag hozzászólása 
követelendő; ezen intézkedés a vita ko
rábbi bezárás lehetőségét azonban nem 
érinti. Ugyanezen §. utolsó bekezdése, 
zintén aggályos, mert túlságosan kiter

jeszti az elnök diskrecionális jogát; in
kább tűrhető lenne olyan intézkedés, 
hogy a vita bezárása után indítványt 
egyáltalában előterjeszteni nem lehet — 
ez egy tiszta helyzet minden önkény ki
zárásával.

A Nem kevésbé aggályos a 29. 8. 
második mondata: a tapasztalat bizo
nyítani fogja azon állítást, hogy a tár
gyalus .< minél inkább közelednek vé
gű ; felt-, annál kevesebb lesz majd a 
vidék: tagok száma,úgyhogy fővárosiak 
kik már eredeti számarány szerint erő-

Ezek az ifjak mást várnak és más 
célokért fognak tömörülni. Ök nem 
bánják: hálózzanak és teázzanak ama
zok a juniorok tovább, de a jövő zsidó 
generáció szent ügyét ilyen blaszfém'kus

Az Országos Gyűlés házi 
és ügyrendje

Ahol közügyek parlamentáris módon 
lesznek elintézve, ez mindenütt egy 
előzetesen megállapított ügyrend sze
rint történik. Csakis ilyen alapon lehet
séges a vita, az eltérő nézetek tisztá
zására és a határozathozatal: de szük
séges a túlságosan hosszú beszédeknek 
is határt szabni; mi tűrés-tagadás, egy 
nagyobb számú testületnél mindig akad
nak egyesek, kik nem annyira a tárgy
hoz, mint sok egyébről beszélnek és a 
drága időt pazarolják; ily jelenségek:-’ 
az utolsó években többször volt alka
lom megfigyelni. Ügyrend' nélkül pe
dig a vitáknak se hossza, se vége nem 
lenne és így csak természetes, hogy az 
összeülendő Országos Gyűlésnek szin
tén ilyen ügyrendre van szüksége. Ez 
okból az Országos Iroda már hosszabb 
idő előtt bocsájtott ki a fenti cint alatt 
egy füzetet, melynek határozmányai a 
tárgyalásokat szabályozni lesznek hi
vatva. Ezt az ügyrendet a felekezeti 
sajtó eddig nem részesítette azon figye
lembe, melyre fontosságánál fogva 
igényt tarthat, mert annak alapján fog
nak a tanácskozások folyni és végleges 
határozatok hozatni. Az ügyrendben 
van azonban néhány intézkedés, melv 
éppen az ügy érdekében módosításra 
szorul, ezeket a következőkben legyen 
szabad előadni:

1. ?.em helyeselhető a minimális tag
szám megkülönböztetés a tanácskozás
képesség (11. §.) és a határozatképes
ség (22. 8.) közt ; az előbbinél 30 tag, 
az utóbbinál 40 tag jelenléte van elő

nagyhangúsággal nem fogják engedni 
diszkreditálni. Nekik az kell: hogy’ itt 
e hazában visszakapják a teljes polgári 
egyenjogúságukat; hogy mindenki érvé
nyesülhessen képességei szerint, ha 
zsidó is; hogy tanulási lehetőségtől, ál
lástól el ne üssék, csak azért, mert 
zsidó; hogy a zsidóság térjen le a hiú
ság vásárába vezető útról és az egyéni 
díszek keresése és áldozatokkal való 
megszerzése helyett áldozzon és áldoz
zon, újra meg újra as egész magyar 
zsidóság jövőjéért: a zsidó tehetségek 
kiművelésére és felnevelésére, a zsidó 
szellem megerősítésére. Ezt akarja a 
komoly magyar zsidó ifjúság! S ha az 
Országos Iroda ezt a programmot fogja 
követni, táborába fognak gyülekezni, ha 
nem — megvárják a jobb időket! De 
komoly és szent ügyből játékot űzni 
nem fognak!

Spectator * 3
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sen túlsúlyban vannak, mindig többség
ben lesznek és ilyenformán nem szá
míthatni arra, hogy a vidék bármely 
jogos követelése a pestiek többségével 
szemben, keresztülvihető lesz. Magától 
értetődik, hogy azon intézkedés nem 
alkalmazható olyan ügyeknél, melyek
nek eldöntéséhez qualifikált többség 
szükséges (főképp 174. és 175. §§.).

5. Csak felemlítjük, de nem érthet
jük a 30. §. hivatkozását a 25. §-ra, 
mert, ezen 25. §. itt nem alkalmazható, 
a sorrend és az értelem szerint pedig

Megbukott a fúzió,
— az új jelszó: „gazdasági 
együttműködés44!

Minden út Rómába vezet — A legutóbbi budai közgyűlésen a 
pénzügyi elöljárók saját pénzügyi polí'ikájukat kritizáltak — Ki 
felel a budai chevra pénzügyi zavaraiér< ? — Utazás a közsé<íke- 
rületi bi óság körül — Január végen alelnököt és három uj elöl
járót választ Buda — A fu-iósok is U1 közgyűlés összehívására 
gyűjtenek aláírásokat — Kőbánya nem fuzionál, de a laskameg
váltás ellenében „gazdaságilag együttműködik' — Óbuda banket- 
tezik, de nem fuzionál. A székesfehérvári községkerületi elnök 

a békéért
Minden cáfolat és szépségflastrom el

lenére sem lehet elkendőzni a tényt, 
hogy a minden belső szükség és az ér
dekeltek meggyőződése ellenére erősza
kolt fúziós terv megbukott és immár vég
kép meghiúsultnak tekinthető. A kompro
mittált fúziós gondolatot a legutóbbi he
tekben új zászlóba göngyölítették. Már 
nem éljenzik a fúziót, ehelyett új jelszót 
találtak ki: a gazdasági együttműködést.

Tulajdonképen nem is olyan új és nem 
is tévesztenek meg vele senkit, aki ko
molyan mélyére néz a dolgoknak. Félév
vel ezelőtt hallottuk a pesti hitközség 

'egyik legprominensebb funkcionáriusától, 
hogy a budai hitközség azóta lemondott 
alelnökének élénk részvételével működő 
szanáló agytröszt új gondolatot terveit 
a pesti és budai hitközségek közötti el
lentétek áthidalására: a gazdasági együtt 
működést. A gondolat tehát nem egészen 
új, a mai divatos rövidlejáratú jubileumok 
korában már ünnepelni is lehetne a fél
éves fordulót, az igazság érdekében azon
ban le kell szögeznünk, hogy a szóban- 
forgó pesti főfunkcionárius, aki elejétől 
fogva nyíltan a kizárólagos fúziós meg
oldási lehetőség mellett érvelt és a két 
hitközség között folyt adótárgyalások si
kerében sohasem bízott, néni volt elra
gadtatva akkor a gazdasági együttműkö
dés gondolatától és őszintén kijelentette, 
hogy nem fogadná el Buda helyében. 
Amennyire mi az illető energiáját és kö
vetkezetességét ismerjük, most sincs job

ezen 25. §. nem a tárgyalási szabályok 
közé, hanem az ügyrend végpontjába 
tartozik.

Egyelőre ennyi elég, hogy a hivatalos 
és a választott országgyűlési tagok fi
gyelemét az őket esősorban érdeklő 
ügyrendre felhívjuk; ha vannak észre
vétele''; — úgy azokkal idejekorán áll
janak elő. A kiegészítő szabályok 174. 
§-a értelmében az Országos Képvise
let feladata a végérvényes ügyrend al
kotása: letárgyalása tehát a Képvise
let első feladata lesz.

ban meggyőződve a gazdasági együttmű
ködés csalhatatlanságáról és legfeljebb 
íz a kilátás vigasztalja, hogy hosszabb 
gazdasági együttélés alatt a szerelmes 
párok úgy összeszoknak, hogy végre is 
elszánják magukat a végleges házasság
kötésre: a fúzióra. Más szóval: minden 
út Rómába vezet.

Ez az út azonban egyelőre még sok 
zökkenőt ígér. Legbravurosabban a bu
dai hitközség lemondott alelnöke ugratta 
át a drótakadályokat, amidőn alig néhány 
héttel az ismert budai elöljárósági nyilat
kozat aláírása után, amelyben lekötötte 
magát az autonómia mellett és károsnak 
jelentett ki minden egyesítési próbálko
zást, hirtelen és nyíltan bejelentette 
a gazdasági egyesítés zászlóbon
tását. Az indokolás még bravúrosabb: 
szerinte a budai hitközség gazdasági 
helyzete leromlott és a pesti hitközség
gel folytatott tárgyalások folyamán olyan 
adómegegyezésre kényszerült volna, 
méh' elbirhatatlan terheket rakott volna 
hitközsége vállaira. Ha még hozzávesz- 
sziik. hogy a pesti hitközség a tárgyalá
sok során lojálisnak mutatkozott, nem 
tudjuk elképzelni, hogy ő, aki mint egy- 
személyben pénzügyi elöljáró is tisztában 
volt hitközsége anyagi státuszával és 
elöljárótársainak felfogásával: miért for
szírozta mégis sokáig ezt az „elbirhatat
lan" terheket vállaló megegyezést, miért 
nem jelentette ki már akkor a pestieké
hez hasonló lojalitással, hogy fölösleges 

a további tárgyalás, itt csak a fúzió vagy 
a gazdasági együttműködés segít? Ahe
lyett, hogy ezt előljárótársaival is kö
zölte volna, még új deklarációt is kezde
ményezett és írt alá elöljárótársaival 
való teljes szolidáritásbam, lekötvén ma
gát benne az egyeségesítés elten és az 
adómegegyezés mellett?!

Mert, aki az alelnök vitatlanul korrekt 
és határozott egyéniségét ismeri, nem 
tartja plauzibilisnek, hogy akár gyöngéd, 
akár kevésbbé gyöngéd terrornak enge
dett volna a deklaráció aláírásakor, mely
nek tudomásunk szerint egyik kezdemé
nyezője is volt. Azt róla mi —elvi ellen
felei — sem tételezzük fel, hogy budai po
zíciójának megmentése érdekében vállal
kozott volna erre a deklarációra. A má
sik kérdés, ami önként adódik: ha tény
leg megromlott a budai hitközség anyagi 
helyzete, miért nem juttatta ezt, mint 
pénzügyi elöljáró a költségvetésben kife
jezésre, miért festett ott rózsásabb hely
zetképet és miért lett egyszerre .a meny
asszony olyan csúnya, mihelyt otthagyta 
az elöljárói széket? Kissé furcsa, hogy a 
legutóbbi rendkívüli közgyűlésen a pénz
ügyi elöljáróság vezetői tulajdonképen a 
saját pénzügyi politikájukat támadták.

Ugyanekkor a tényleg zavarokkal küz- 
ködö budai chevra ügyét is újból napi
rendre hozták, holott ennek nincs szer
ves köze a hitközség dolgaihoz, Mi Pes
ten is elvi ellenségei voltunk mindig, 
hogy a hitközség elnöke egy régi alap
szabály-formula alapján, amely inkább 
testvéri szolidaritás kifejezése kíván 
lenni, semmint tényleges beavatkozásra 
jogosító klauzula, aktív befolyást gyako
roljon a chevra ügyvitelére és hogy egy 
udvarias formulából alkalomadtán ha
talmi kérdést lehessen faragni. Hitközség 
és chevra támogassák egymást, de ne 
ártsák magukat egymás belső ügyeibe. 
Csak olyankor jelentkezzék bármelyik is, 
ha a másik bajban van, segítségre szo
rul. De kortézián kívül miféle aktualitása 
lehetett a budai közgyűlésen annak, hogy 
a hitközségnek hányták szemére a 
chevra zavarait. A budai chevra szaná
lási munkálatai tudomásunk szerint épen 
most vannak folyamatban, tartozása je
lenleg nem 300.000 pengő, hiszen annui- 
tásos kölcsönről van szó, de viszont más 
részről a rossznyelvek azt mondják, hogy 
a lemondott alelnök annakidején a ka
tasztrófát előidézett üdülő megvételét az
zal ajánlotta, hogy' „bűn volna meg nem 
venni”. Hát ami akkor bűn lett volna, az 
most hirtelen ártatlansággá fehéredett 
vagy megfordítva?!

Egy kis vihar is volt a közgyűlésen: 
vihar egy pohár vízben, nyári zivatar. 
A községkerületi elöljáróságnak a leg
utóbbi közgyűlési határozatot megsemmi
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sítő ítélete került szóba és a fuzióellenes 
budaiak nem voltak tőle halálosan elra
gadtatva. Bevalljuk, mi sem voltunk el
ragadtatva, de mi egyáltalában nem va
gyunk elragadtatva a községkerületi bí
róság egész rendszerétől és a hatalmi 
szempontoknak akár jelentős, akár ke- 
vésbbé jelentős kérdéseknél való érvé
nyesülésétől. Mi. a hivatásos bírák igaz
ságtevésében látnok a helyes utat. Ha ki
zárólag a felekezetűnkben hivatásos bí
rák ítélkeznének a községkerületi bíró
ságokon. mindenesetre nyugodtabban fo
gadná mindenki azok döntését. Egyéb
ként a vihar gyorsan elcsendesült s az 
apró csetc-paté lojális kimagyarázkodás
sal zárult.

A közgyűlésen fölényes többsége volt 
az egységesítés elleni harcot vezető bu
dai elnökségnek és tudomásul vették 
Szántó Jenő alelnök, valamint az elöljá
róság öt tagjának lemondását. Beck Jenő 
és Lantos Ernő elöljárók azonosították 
magukat a-z alelnökkel, Bartos Andor és 
Róna elöljárók ellene vannak a fúziónak, 
de visszaléptek azért, mert a Róna-féle 
adómegegyezési javaslatot nem tette ma
gáévá az elöljáróság, dr. Pfeiffer Ignác, 
pedig elkedvetlenedett, mert nem he
lyesli a Buda és Pest között folyó polé
mia egyre élesedő hangját. A lemondott 
alelnök és elöljárók helyeit január végén 
tartandó újabb rendkívüli közgyűlésen 
töltik be az elnökség javaslatához képest. 
Ezzel párhuzamosan, mint értesülünk, a 
fuziósok is aláírási ívet cirkálnak, újabb 
rendkívüli közgyűlés egybehívása érde
kében, amely most már nem a fúzió, ha
nem a gazdasági együttműködés tárgyá
ban foglalna állást. A ..gazdasági együtt
működés” mögött rejtőző unifikációs jel
leggel egyelőre még nincs Budán min
denki tisztában, az aláírási ívet olyanok 
is aláírták, akik később, mikor felvilágo
sították őket a tényállásról, élénken til
takoztak a terv ellen. Épen ezért a budai 
hitközség autonómiáját védő párt intéző 
bizottsága nevében dr. Berényi Sándor, 
Gesztes Ferenc. Herzl Béla, és Nagy Ele
mér tárgyilagos hangú felvilágosítást 
küldtek a budai képviselőtestület tagjai
hoz. Szerintük az autonómia kérdésében 
ebben az irányban is intézkedett már 
1934. aug. 22-én a képviselőtestület és 
pedig elutasító módon. Miután pedig az 
alapszabályok értelmében ugyanabban a 
kérdésben újabb közgyűlést tartani, vagy 
határozatot hozni csak félév letelte után 
lehet, ellenzik a képviselőtestületnek a 
tárgyban leendő úiabb összehívását.

De ha össze is ülne e tárgyban a kép
viselőtestület, egészen bizonyosak lehe
tünk, hogy fölényes nagy többséggel 
visszautasítaná a gazdasági együttműkö
dés tervét. Más a helyzet a kőbányai hit
községben, amelynek bonyolult anyagi 

helyzete sürgős rendezést kíván. A kő
bányai képviselőtestület legutóbbi köz
gyűlésében ismét lekötötte magát a fú
zió ellen, de a hitközség financiális érde
kéből hozzájárult, hogy tárgyalások in
duljanak a pesti hitközséggel a gazdasági 
együttműködés létesítésének módozatai 
tekintetében. Boschán Arthur, a kőbánya
iak érdemes elnöke kijelentette előttünk, 
hogy községének óriási többsége to
vábbra is tiltakozik a fúzió ellen.

A Pesti Izraelita Hitközség az 
ö szempontjukból igen kedvező ajánlatot 
tett: az autonómiát sértetlenül tisztelet
ben tartják, továbbra is fizetik az évi 
24.000.— pengős laskamegváltást, a sú
lyosan restringált jótékonysági büdzsét 
felemelik, egyébként is a kőbányaiak hóna 
alá nyúlnak . Ebből a szempontból hatá
rozták el magukat a tárgyalások .megin
dítására és véglegesen majd az újból ösz- 
szehívandó képviselőtestület fog dönteni 
a tárgyalási anyag ismeretében.

Óbudán változatlan a helyzet. A kép
viselőtestület alig két hónapja foglalt ál
lást a fúzió ellen. Azóta történtek újabb 
kísérletek az óbudaiak fuzióellenes ma
gatartásának kapacitálására, természete
sen sikertelenül. Az óbudai hitközség 
dec. 26-án díszlakomán ünnepelte nép
szerű elnökét, dr. Orova Zsigmondot, az 
óbudai egység és rend megteremtőjét 
családi ünnepének ötletéből. Megjelent 
ezen a banketten minden fővárosi hitköz
ség vezetősége, akik egyértelműen elis
meréssel adóztak Orova elnök személyé
nek. Stern Samu, a pesti hitközség és az 
Orsz. Iroda elnöke az egység érdekében 
tartott igen hatásos szónoklatot. Orova 
elnök záró szavaiban fővárosi kollégáit 
köszöntötte és különös hangsúllyal emelte 
kt Stern Samu egyéni kvalitásait. Az 
egységesítő invitálásra azonban adós ma
radt .a válasszal. Óbuda bankettezik, de 
— „non coronat”...

A fúzió megbukott, a „gazdasági 
együttműködés” szénája rosszul áll, egé
szen kilátástalannak tartjuk az új próbál
kozást. Ebben a stádiumban, új vitáik, 
harcok küszöbén ismét fölemeljük sza
vunkat a béke érdekében. Hagyják abba 
a kortéziát, kétségkívül jószándékkal út
nak indított új meg új egyesülési tervek 
erőszakolását és bízzák az egyes hitköz
ségekre, hogy saját elgondolásaik szerint 
boldogulhassanak. Külön-külön életet él
jenek és a zsidóság sorsdöntő kérdései
ben legyenek eggyek.

*
Dr. Szegő Miklós, a székesfehérvári 

községkcr.let nagyérdemű elnökhelyet
tese is ennek a békének érdekében dol
gozik és agitál már hónapok óta, a 
kongresszus előkészítő bizottságaiban, 
minden felekezeti és társadalmi megmoz
dulás színhelyén, a testvéries jószándék 

meggyőző hangján. Ennek 'bizonysága 
alábbi levele:

Nagyságos
Kecskeméti Vilmos úrnak Budapest. 

Nagy hálával vettem b. levelét.
Hitem szerint a józan belátás felül fog 
kerekedni, ennek az ügynek az’‘Cilinté- 
zésénél is az összes érdekeltségekben. 
Erőszakkal Budát úgy sem lelteit be
olvasztani, viszont az adózás kérdésé
ben olyan csekély a számbeli eltérés 
a két hitközség álláspontja között, 
hogy valóban szégyenletes lenne, ha 
emiatt folytattatnék a .nyilvános egy
más elleni harc. Én ilyen szellemben 
szólaltam fel a legutóbbi szervezeti 
bizottság ülésében is, megkértem az 
ott jelenlevő előkelő, befolyásos ura
kat, hogy érvényesítsék befolyásukat. 
Nem tehetek mást, minthogy önt is 
erre kérem, hiszen óriási felelősséget 
visel mindenki, aki még ma is a fele- 
kezeten belül békétlenséget kelt.

Maradtam in. t. Szerkesztő Ür kész 
szolgája:

Dr. Szegő Miklós.
Adja Isten, hogy siker járjon nemes 

munkája nyomán.
oooocxxxxxxxxxxxjoooooooooo

Kánitz Gézáról
pesti nemzedékek közszeretetben álló Géza 
bácsijáról sok szó esett mostanában, hogy 
e nagyszerű öregúr koporsóját kisérték 
ki nagyszámú tisztelői én barátai örök 
nyugvóhelyére. Visszaemlékeztünk jel
lemző, markáns történeteire, arra a régi 
korszakra, melynek egyik legismertebb, 
legharcosabb alakja volt. Az ötven év 
előtti harcos időkben ott állt a fiatal 
Kánitz Géza is azok sorában, akik az 
akkori idők stílusában kiálltak felekeze
tűkért , hogy az akkori idők antiszemitiz- 
tnusának egy elterjedt fogalmát, a “meg
hunyászkodó, gyáva zsidó**  képzetét el
tüntessék a köztudatból.

Persze a mai {antisziemitizm'U^ egyes 
szócsövei csúfondárosan emlékeznek meg 
erről harcról és ajkbiggyesztve fity
málják azokat, akik visszaemlékezéseik
ben .hőst akarnak faragni'*  Kánitz Gézá
ból és ifjú társaiból. Nem akarunk vitat
kozni a gáncsoskodókkal. Sohasem lehet 
tudni, mit rónak fel a zsidónak inkább: 
azt-e, ha ,-gyáva*',  ha kerüli az összetű
zést vagy azt, ha „hősködik’*,  ha nem 
tűri a maga $ a hittestvérei felelőtlen 
bántalmazását. Egy azonban bizonyos: 
akárhogyan vélekedjenek is az ötven év 
előtti párbajozni is tudó zsidó aranyifjak 
babérjairól, az, amit ők teltek, helyesnek 
bizonyult. Az akkori antiszemitákat a ma
guk fegyvereivel győzték le, s kivívták a 
zsidó név megbecsülését. Csakhogy az ak
kori idők antiszemitái tudtak — lovagi- 
asak is lenni.
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Uj antiszem itizmus
Próbálják másolni minálunk is a né

met fajpolitika felfogását és módszereit. 
A jelszavak hatékonyak, az agitáció le
hetősége úgyszólván .határtalan. A Né
metországban uralkodó politikai rendszer 
célkitűzései szinte minden téren tisztá
zatlanok, de azt .az egyet 'el kell ismerni, 
hogy zsidóellenes politikája világos és kö- 
veskezetes. Akárhol, akármi a baj: a 
zsidó az ellenség; ki kell küszöbölni a 
zsidót a társadalmi munka minden vonat
kozásából, s minden rendben lesz.

Hogy a német fajpolitikának sikerül-e 
majd a német zsidóság szétrombolásával 
és sok százezernyi német exisztencia 
megsemmisítésével, akik nem tartoznak 
már a zsidósághoz, de „faji kevertsé
gük” révén az „árjákhoz" sem, virágzóvá 
és hatalmassá tenni Németországot, azt 
nem tudjuk. De azt az egyet már tudjuk, 
hogy ugyanennek .a faji elvnek Magyar
országra való alkalmazása még elvben 
is végiggondolhatatlan. A magyar társa
dalom szerkezetére nem lehet ráhúzni az 
árja faji fogalmat; nemzeti kultúra és le
származási egység Európa e területén 
még oly laza kapcsolatban sincs egymás
sal. mint német földön. Nincs „árja” nincs 
„turáni” magyarság, hanem magyar szel
lem van, melyet nem lehet kapcsolatba 
hozni leszármazási egységekkel.

Érzik ezt a magyarság mélyebben 
gondolkozó szellemei is, .akik növekvő 
aggodalommal szemlélik bizonyos idegen 
gondolatok agitativ terjedését. Így Raffay 
Sándor evangélikus püspök, nemrégiben 
egy előadásában nyomatékosan hangsú
lyozta, hogy az „árjaparagráfusnak” az 
evangélikus egyház tisztviselőire való al
kalmazása ellenkezik az evangélium szel
lemével. A vér és test istenítése minden 
kulturvallástól egyaránt idegen; magyar 
szellemi légkörben azonban még a vallá
sosságtól távolálló elmének is elgondol- 
hatatlan.

Ügy mint Németországban, nálunk is 
plakátok jelentek meg mostanában, me
lyek arra szólítják fel a keresztény vá
sárlóközönséget, hogy karácsonyi bevá
sárlásait ne végezze zsidó üzletekben. A 
nemzeti szocialista demagógia „keresz
tény családok kenyerét” látja veszélyez
tetve azáltal, ha keresztények zsidó bolt
ban vásárolnak. Németországban, ahol 
már némi tapasztalatokat szereztek ezen 
a téren, az egész kormányzat minden 
erejével igyekszik korlátok közé szorí
tani a gazdasági élet antiszemita érte
lemben való befolyásolását (de persze 
nem sóik sikerrel, mert a párt politikai 
aktivitását legalább ezen a téren akarja 
kiélni, ha szociális téren nem teheti). A 
meg-megismétlődő hatástalan felszólítá
sokból és rcndeletekböl, melyek a gazda

felé ?
sági élet zavartalan menetének megóvá
sára intenek, azt mindenesetre láthatjuk, 
hogy Németországban milyen kedvezőt
len tapasztalatokat tettek a gazdaság 
„zsidómentesítésével”. A gazdaság itúl 
szövevényes valami ahhoz, hogy ezt a 
falat kenyeret, amit a demagógia a zsi
dótól elvesz, egyszerűen keresztényeknek 
lehetne juttatni..Az a falat kenyér ren
desen megsemmisül, s a zavarkeltésnek 
és demagógiának az egész gazdaság látja 
kárát, keresztények és zsidók egyaránt. 
A zsidó boltos árújából nemcsak a zsidó 
él, hanem számtalan keresztény is. A 
bunkósbot-politika pedig nem üt oda, 
ahova szeretne; a baj csak az, hogy mire 
a tévedés kiderül, a kár jóvátehetetlen.

Megemlékeztünk az Országos Izraelita 
Iroda összefoglaló jelentése kapcsán a 
magyar zsidóság számszerű hanyatlásá
ról, mely 1920 és 1930 között 6.1 százalé
kot tett ki (1290 : 473.355; 1930 : 444.567). 
Rámutattunk e jelenség legfőbb okára is: 
ez pedig az elszegényedés, a vagyonta
lan fiatalság elhelyezkedési nehézségei, 
melyeket a régebben szabad foglalkozá
sok nagy mértékű szociálizálása még sú
lyosabbá 'tesz. A gazdasági válság, mely 
a régebben jómódú zsidó kereskedő- és 
iparos-rétegek gazdasági alapjait is ki
kezdte. így mutatkozik meg számszerű 
adatokban is. És természetesen fokozza 
a bajt egyes zsidó rétegek csökkent er
kölcsi ellenálló képessége is, mely a ki
térések növekvő számában jut kifeje
zésre.

Ügy látszik azonban, ezen a tárgyila
gos magyarázaton kívül van másféle is. 
Egy antiszemita napilap részletesen fog
lalkozik dr. Benisch Artúrnak a Statisz
tikai Szemle legújabb számában .megje
lent „A zsidók térfoglalása és elhelyez
kedése a mai Magyarország területén 
1830—1930” című tanulmányával, mely 
Kovács Alajos 1922-ben megjelent ha
sonló tárgyú könyvének adatait .egészíti 
ki. Eszerint a zsidóság a múlt században 
bevándorlás és természetes szaporodás 
révén rendkívüli expanziót mutat falvak
ban és városokban egyaránt; 1880-tól 
kezdve a természetes szaporodás csök
ken. majd megszűnik, s a falvak zsidó
sága rohamosan kevesbedik. de csökken 
1920 után a főváros zsidóságának lélek
számú is. A cikkíró következtetései sze
rint a zsidóság el fog tűnni a falvakból, 
hol régi gazdasági szerepe véget ér, a 
városokban pedig „a városi élet, a jó
móddal felfokozott élvezetvágy, egyke” 
csökkenti a zsidóság lélekszámút. A lap 
pedig a maga részéről azt a következte
tést fűzi e megállapításhoz, hogy a ma
gyar középosztálynak résen kell lennie, 

nehogy eltanulja a zsidóktól a „mohó 
életélvezö, cinikus és önző egykés élet
stílust”. Mintha a zsidóság fölött meg- 
kondított lélekharang nyelvét tépné ki 
az antiszemita újság szociológusa, hogy 
mégegyszer fejbekólintsa vele a halálra- 
szánt beteget.

Hasonló felfogásból táplálkozhat az a 
mondás is, melyet ugyanaz az újság P. 
Bangha Béla egy előadásából idéz: hogy 
„ez az ország többségében katholikus, 
megnyilvánulásaiban protestáns és .erköl
cseiben zsidó”. Ugyanettől a kiváló szó
noktól nemrégiben még egészen más han
gokat is hallottunk:

Ha .a zsidóság tiszta erkölcsiséget, a 
„mohó életélvezést”, a „cinikus önzés” 
megvetését akarja tanulni, nem kell a 
maga határain túlmennie. Ez az erkölcsi 
romlás, melyből némelyek a zsidóság 
számszerű csökkenését szeretnék leve
zetni, nem zsidó jelenség, legfeljebb azok
nál a zsidóknál jelentkezik, akiknek élete 
minden erkölcsi alapról lesiklott már. De 
ez törpe kisebbsége a zsidóságnak, a val
lásához hű zsidóságban pedig az a rom
lott életforma el sem képezelhetö. Külön 
tragédiája a zsidóságnak, hogy az élet
viszonyok mostohasága közepette, mely 
romlásának egyedüli oka, .az ellenséges 
szemlélő csak a törpe kisebbség .erkölcsi 
dekadenciáját látja m.eg s nem veszi 
észre a becsületesen küzdő és önhibáján 
kívül pusztuló zsidó tömegek katasztró
fáját.

A főváros az újonnan alakítandó fürdő
ügyi bizottságba a fürdőtörvény szerint 
három delegátust küld ki. Az egységes 
párt Bánó Dezsőt, a szociálisták Halász 
Alfrédot jelölték tagnak; a Wolff-párt 
azonban nem járult hozzá ezeknek meg
választásához. mert szerinte a fővárost 
nem képviselhetik zsidók abban a bizott
ságban. Ilovszky János szerint, ha zsi
dóik kerülnek be a bizottságba, a Pestre 
érkező idegeneket majd csupa zsidó bol
tokba fogják irányítani s a keresztény 
cégek, hotelek hiányozni fognak a pro
paganda-nyomtatványokból is.

Hogy mire alapítja a Wolff-párti vá
rosatya ezt az aggódolmát, azt nem tud
juk. Nevetséges gondolat, hogy zsidó 
szakértők (már pedig Bánó Dezső eléggé 
szakértője a fürdőügynek) felekezeti cen
zúrát gyakorolnának a reklámközlemé
nyeken. Ez még ürügynek is otromba. 
Továbbá nem tapasztaltuk eddig a fele
kezeti szempontok érvényesítésének az 
idegenforgalomra gyakorolt üdvös hatá
sát sem. Egyelőre a keresztény-párti til
takozás fejleménye csak annyi, hogy az 
egységes fővárosi párt elnöke, Zsitvay 
Tibor hozzájárult a választás elhalasztá
sához. Reméljük, nem azért, mintha a 
fővárosi kormánypárt elvből nem akarna 
zsidót látni a fürdőügyi bizottságban.
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...tehát iisd a zsidót!
Miért? Az ok mellékes. De megszok

tuk, hogy politikai érzelmek hevesebb 
vérű hullámzása idején bizonyos 
körök, melyek az értelmes gondolkozás 
luxusáról sietnek lemondani, maguktól rá
jönnek gyötrő problémáik természetes 
megoldására; ez pedig nem más, mint a 
zsidóverés. Akármiről is legyen szó kü
lönben.

Példának felhozhatjuk a prágai egye
tem ügyét. Tudjuk, hogy a német egye
tem jelvényeinek átadása körül (melye
ket az állam a cseh egyetem részére fog
lalt volt le), zajos háborúság keletkezett 
a két egyetem diáksága között. Ez a ve
szekedés tüntetésekre vezetett, melyek 
túlcsaptak az egyetem keretein. A cseh 
ifjúság megbántott nemzeti érzületében 
a főváros utcáin tüntetett — immár nem 
a német egyetem, nem az egyetemmel 
viharosnál szimpatizáló többi német egye
temek, nem a cseh egyetemet gyalázó 
német nacionalizmus —, hanem a zsidók 
ellen. Mert hisz a legegyszerűbb, leg
természetesebb megoldás, beverni a zsi
dók fejét — akkor is, ha az ellenfél ere
detileg maga Hitler.

Csehországban csak annyi következ
ménye volt politikailag e sajátságos za
vargásnak, hogy a zsidóság kezd bizal
matlanná válni a színre oly demokratikus 
cseh kormányzattal szemben. A prágai 
zsidó hitközség elnöke, dr. Maxim Rei- 
ner, kilépett Benes miniszter pártjából, 
mert annak egyes vezetői rokonszenvü- 
ket nyilvánították a zsidóverő ifjakkal 
szemben.

De az eset hullámverése túlcsapott a 
cseh határokon. A bécsi egyetem német 
fajvédő diákjai szintén megragadták az 
alkalmat, hogy a német egyetem elnyo
mása ellen tiltakozzanak. És természete
sen; tiltakozásuk nem a cseh állam ellen 
irányult, hanem természetesen: a zsidók 
ellen. Nyilvánvaló: ők az egésznek az 
okai.

Ezt nevezhetjük a „nacionalisták inter
nacionalizmusának.”

A héber nyelv újjászületése
Londonban nemrégiben ..Héber Hetet” 

rendezett az egyetem keleti intézete, s

SCHÜCK
IHTERNATUs

Budapest VIS.. Kertész-utca 2.

Tökélet s ellátás, oktatá-, felére 
mérsékelt díjak. 

ezzel kapcsolatban kiállításon mutatták 
be a héber könyv történetét a héber 
írás kezdeteitől napjainkig. A kiállítás 
iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánult 
meg keresztény körökben is: Anglia leg
előkelőbb lapja, a Times hasábos cikket 
szentelt a héber nyelv újjászületésének. 
A cikk és a kiállítás természetesen a Pa
lesztinában beszélt héber nyelvvel is fog
lalkozott. A legutóbbi idők fejlődése azon
ban csak rövid epizódja annak az évez
redes csodálatos történetnek, mely a lon
doni kiállítás termeiben feltárul. S mi eb
ben az évezredes történetben látjuk a hé
ber nyelv igazi jelentőségét, melynek 
fenséges szavaiban az emberiség legma- 
gasabbrendű eszméi szólaltak meg.

Harc a német zsidóság ellen
Ma is hallani olykor német hivatalos 

részről oly megalapításokat, melyek sze
rint a nemzeti szocializmus álláspontja a 
zsidósággal szemben nem alapszik gyű
löleten, hanem egyszerűen azon a megál
lapításon, hogy a zsidó faj a némettől 
idegen, s ennek megfelelően kell visel
kednie. A gyakorlatban azonban azt lát
juk, hogy az uralkodó párt, de maga az 
állam is, a zsidósággal szemben oly in
tézkedéseket tesz, melyeknek egyetlen 
célja minél több zsidó egzisztencia anyagi 
tönkretétele: oly kollektív rendszabályok 
ezek, melyeket civilizált államok idege
nek cllc-n sem szoktak alkalmazni, s 
melyeknek egyedüli alapja a gyűlölet.

A Harmadik Birodalomban az összes 
művészi, irodalmi, zenei pályák a Biro
dalmi Kultúrkamarában vannak megszer
vezve. mely a művészet egyes ágai sze
rint hét külön kamarára oszlik. Művészi, 
vagy irodalmi pályán csak oly egyén mű
ködhet, aki a Kultúrkamara tagja. A fel
vételre nézve ú. n. ária-paragrafus nincs 
előírva, de gyakorlatban a Kamara kire
keszti tagjai közül a zsidókat. A Times 
megállapítása szerint eddig kb. 2000 zsidó 
művész, író. stb. vesztette el kenyerét a 
Göbbels fennhatósága alatt álló Kamara 
kirekesztő határozata miatt. További ez
rek pedig azért váltak kenyértelenné, 
mert a Kamara ellenőrzése a kultúrával 
összefüggő kereskedelmi pályákra (hír- 
1: párúsítás, stb.) is kiterjed. A nagy an
gol újság szerint körülbelül 10.000 em
ber vesztette eddig kenyerét a Kultúr- 
kamara működése következtében.

Másfelől azt hangoztatják, hogy az an
tiszemita törvényhozás nem érinti a zsi
dók gazdasági tevékenységét. Papíron 
nincs is semmi korlátozás; de egyre he
vesebb az a pártpropaganda, mely a 

zsidó kereskedők bojkottálását célozza. 
Egyes helyeken (így Hildesheimben) köz
hírré teszik azon keresztények nevét, 
akik ..még mindig" zsidónál vásárolnak. 
Számos helyen a nem-zsidó üzletek szá
mára ..Deutschcs Gcscliáft” feliratú táb
lákat vezettek be, s a párt nyomást gya
korol azokra a keresztény ikereskedőkre, 
: kik nem akarják ezt a táblát kitenni. 
Frankenben, a hírhedt Julius Streicher 
tartományában, statisztikát vezet .a párt 
arról, hogy cgy-cgy helységből hány 
zsidó vándorol 'Cl: természetesen a leg
vadabb bojkottmozgalom folyik a zsidó 
kereskedők és keresztény vevőik ellen. 
A német zsidók aggodalommal kérdik, 
mit tartsanak ezekntán gazdasági tevé
kenységük szabadságáról, melyet kor
mánykörök is oly gyakran hangsúlyoz
nak.

Örvendetes jelenségek 
Felmerültek azonban Németországgal 

szomszédos államokban örvendetes jelen
ségek is. melyek azt mutatják, hogy mu
tatkozik még némi ellenállás az antisze
mita demagógiával szemben. Svájcban 
ú:abban nagy hullámokat ver a nemzeti 
szocialista ideológiából táplálkozó anti
szemitizmus. A berni Cion-pör, a zürichi 
zsinagóga ellen nemrégiben elkövetett 
merénylet és más hasonló események 
mutatják, hogy a gyűlölet hulláma Sváj
cot sem kerülte cl. A kis ország szabad 
mr.yományai egyelőre még gátat vetnek 

antiszemita mozgalom elfajulásának. 
Jellemző a svájci liberalizmus erejére 
Basel kanton legutóbbi határozata, mely
ive! eltiltja a zsidóknak nyilvános helyen 
való gyalázását, a vérvád terjesztését és 
hasonló féktelenül gyűlölködő cselekmé
nyeket.

Ausztriában sem engedhet meg magá
nak mindent az antiszemita agitáció. 
M mrégiben uszító irat jelent meg a „ri
tuális gyilkosságokról”, s különösen az 
keltett feltűnést, hogy ez a szennyirat a 
gráci egyetemi nyomdából került ki. A 
munkát hamarosan elkobozták, amivel a 
kormány tanúságot tett róla, hogy nem 
kajla "■dó tűrni a zsidóellenes agitáció el
fajulását

A „MÚLT ÉS JÖVÖ“ jubiláris 
szentföldi társasutazasa

a Lloyd Triestino 
luxushajóin 

1935. március 12-én indul 
dr Patai József vezetésével 
Jelentkezés 1935. jaruár 15-ig 
Purimi ünnepségek, karnevál-felvonulá
sok, Ma k ka bea világsportversenyek 

ft 1- Avivb^n.
Prospektust küld a „MÚLT ÉS JÖVÖ" 
ki.dohiva al„ (Budapss'. V. Vadász-u. 11 

Te sfon: 19—9—55.)
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Sussmann Viktor
Csengetés .. . ajtónyitás . .. alig 

van időm a kabátomat letenni, 
már nyílik is a dolgozószoba aj
taja.

— Tessék ...! — mutat rá a 
régidivatú, egyszerű, szalmafo- 
natú székre Sussmann Viktor, az 
orthodox hitközség tudós rabbija. 
— Mivel szolgálhatok ? ...

Azt, hogy ki vagyok, ő sem kér
dezi meg tőlem, aminthogy min
den kérdezés, bejelentés, bemutat
kozás nélkül léphettem át szobája 
küszöbét. A szobáét, melynek puri
tán egyszerűségét, nem díszíti 
semmi. Néhány fénykép a falon, 
közöttük Koppéi Reiché, az el- 
húnyt főrabbié. Koppéi Reich ki
rályi tanácsosi kinevezése I. Fe- 
rencz József király aláírásával, az 
ablakban egy menóra, benne az 
első színes gyertya. Az első szoba 
bútorzata, melyen keresztül men
tem, is ezzel a tisztes szegény
séggel húzza alá azoknak a sza
vaknak jelentőségét, melyeket 
Sussmann rabbi beszélgetésünk 
során a papi idealizmusról mond. 
Két börfotőj, asztal és könyvállvá
nyok. Igaz: ezernyi könyv. Az 
igazi gazdagság: a tudás bősége.

— Miért ne lehetne a neológ 
zsidó egyúttal mélységesen vallá
sos és tradicióhű? — vetem fel az 
annyiszor megismételt kérdést az 
orthodox pap előtt. A kérdést, 
mely annyi vita, véleményeltérés 
kútforrása.

— Nézze fiam — feleli gondol
kozás nélkül Sussmann rabbi — a 
kérdése már kiindulópontjában 
helytelen. Helytelen, mert nincs 
kétféle zsidó. Legalábbis nincs ab
ban az értelemben, ahogy maga a 
kérdést felveti. Zsidó csak egy
féle van: aki megtartja a vallása 
parancsait. Aki nem tartja, meg, 
az nem zsidó. Itt még csak árnya
lati különbségek sem lehetnek. Az 
úgynevezett vallási modernizmus
ról, engedékenységről, annak kö
vetkezményeiről elég lesújtó kriti
kát mond a kitérési statisztika. 
Vagy fel tud nekem mutatni a ki

tértek között egyetlen orthodox 
zsidót? ... Na, látja, hogy nem! 
És még egy megállapítás. Nem
csak a vallási modernizmus nem 
tesz jót a zsidóságnak, hanem a 
gazdagság sem. Nem állítom, hogy 
a gazdag zsidó nem lehet jó zsidó, 
de tagadhatatlan, hogy a szegény, 
küszködő, nélkülöző zsidók sorá
ban, sokkal több a vallás paran
csaihoz tántoríthatatlanul ragasz
kodó, mint a jómódúak között. Én 
öreg ember vagyok, én ismertem, 
jól ismertem a Schossbergerek, a 
Weissek, a Fellnerek, az Ullman- 
nok, ’a Mauthnerek, a Hatvanyak 
apáit, nagyatyáit. Én láttam 
Weiss Manfrédot zokogni, amikor 
azt mondta nekem a vállalataira, 
birtokaira, gazdagságára célozva: 
Mit ér nekem ez az egész gazdag
ság, amikor a gyermekeim kitér
tek! ... Kornfeld Zsigmond gye
rekei kívülről bencsoltak gyerek
korukban. Ma? .. . Igen, ez a mo
dernizmus útja!

— És a hitoktatás szerepe ? ...
— Hitoktatás! .. . Hittanóra! .. 

A hit, mint tantárgy! ... A hitet 
az anyatejjel együtt kell beszívni 
és a vele összefüggő tudnivalók 
tanulása az egész életen át tart. 
Annak, amit a hittanórán tanul, a 
legkevesebb gyerek tudja a jelen
tőségét. Vagy, helyesebben, tudja, 
csak nem érti és nem érzi. Tefilin. 
cidakli, mezüze, ismeri a szavakat, 
tudja, mit jelentenek, mire, mikor 
és hogyan használják, de érzi-e a 
jelentőségét? Nincsenek nagy ta
nítók. Nem tanítják, nem tanulják 
a Tant, nem úgy, nem annyian, 
mint kellene. A zsidóság, amikor 
jól megy a dolga, mindig „köny- 
nyíteni” akar vallási kötelessé
gein. Mindig enged a zsidóságából 
és csak akkor tér vissza hozzá, 
amikor arra külső körülmények 
figyelmeztetik. De megpróbálta-e 
a zsidóság, hogy ha akkor, ami
kor jól megy a dolga, amikor nem 
bántják, ha akkor is ragaszkodnék 
zsidóságához, nem maradnának-e 
el a megismétlődő megpróbáltatá

sok? Nincs-e szüksége a zsidóság
nak arra, hogy időnként figyel
meztesse őket sorsának hirtelen 
változása a félig elfelejtett köte
lességére ?

— A rabbi kötelességei ? ... Az 
ö szerepe a vallásos érzés megtar
tásában, elmélyítésében ?

— A rabbi ne csak prédikáljon, 
eskessen és temessen. Ne csak azt 
végezze, amiért fizetést kap. A' 
pap legyen idealista. Aki nem az, 
nem való papnak!

Sussmann rabbi nemcsak pesti 
rabbi, hanem kecskeméti főrabbi 
is. Ezért az állásáért nem kap egy 
fillér fizetést sem. Aki beszélt 
vele valaha, aki járt nála csak egy
szer, tudja., hogy a papi idealiz
musra és a szükséges szegénységre 
vonatkozó felfogását száz-száza
lékig érvényesíti a saját életében.

Isten szolgája, aki az embert 
szolgálja.

Halász Sándor

ízlésünk ellenére
szólunk hozzá rövid pár szóban ahhoz a 
méltatlan és hitvány piszkolódóshoz, mely 
a szenzáció éhség hallatlan felelőtlenségé
vel nem átallta kikezdeni egy példásan 
nemes és ideális érzésű zsidó nagyasz- 
szonynak, Rosenberg Sándornénak köz
életi tisztességét. Piszkos forrásokból 
származó rágalmak alapfán világgá rikol
totta: botrányok' vannak a kilencedik ke
rületi zsidó nőegyletben. S a cikk, mely
nek irója falán azt sem tudja, ki az a 
nemeslelkű hölgy, akit felelőtlen rágal
mainak sarával befröcsköl, a léha álhir- 
la pírás könyörtelen cinizmusával ismétel 
meg daykamesékét, elbocsájto'tt alkalma
zottak felelőtlen rágalmait, hogy lapjának 
tartalmát „érdekessé**  tegye.

Rosenberg Sándorné nem szorul vé
delemre az ilyen szennyes támadás ellen. 
Az lehet, sőt bizonyos, hogy a segítségére 
szorulók Rosenberg Sándorné jóvoltából 
olyan összegekhez jutottak, melyeknek 
földi könyvekben nincs nyomuk; de olyan 
összegek, melyek a nő egylet vezetőségé
nek hibájából nem jutottak volna el a 
szegények kezeihez, soha nem voltak és 
nem is lehettek. Nagyon szépen 
kérjük őt: ne méltassa figyelemre a hit
vány támadást, melytől minden ép ízlésű 
ember undorral fordul el.

'■arre 11 ■J    

O W? SR? O 1L ideális ssás- és 
ÍT torok-öblögeéő
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Pro- és contra
a fúzió körül

A fúzióspárt vezérének levele a „Zsidó Élet”-hez — 
Dr. Bálint Béla: „Az egyesítés egyedül és kizárólag 

a pestiek érdeke”
Annakidején részletesen beszámoltunk 

a fúzióspárt budai nagygyűlésének lefo
lyásáról és tárgyilagosan megállapítot
tuk, hogy a nagygyűléssel szándékolt de
monstráció nem sikerűit. Alapi Béla igaz
gató, a fúzióspárt vezére e cikkünkre 
való hivatkozással alábbi levelet intézte 
szerkesztőnkhöz:

Igen tisztelt Főszerkesztő Ür!
Sokkal többre becsülöm Önt, sem

hogy feltenném önről azt, hogy ami
kor helyet ad b. lapjában valamely vé
leménynek, ugyanakkor ne adna he
lyet az ellenvéleménynek is. Ennél a 
megbecsülésnél fogva legyen szabad 
önt tiszteletteljesen arra kérnem, hogy 
az idemellékelt cikket becses lapjá
nak legközelebbi számában leadni 
szíveskedjék, annál is inkább, mert Ön 
joggal számíthat arra, hogy nem té
rek kézlegyintéssel napirendre az ön 

- lapjában megjelent cikkek felett, úgy' 
mint ahogyan az ellenpárt immár szá
mos orgánumának cikke fölött teszem.

Bízom abban, hogy' Ön iparkodik a 
tárgyilagosságra és ez adja nekem a 
biztos tudatot, hogy' cikkemet le iogja 
közölni.

Előre is köszönöm megértő szíves
ségét és vagyok

kiváló nagyrabecsüléssel 
kész híve
Alapi Béla

Dr. Bálint Béla úrnak, a Beszkárt ügyészének 
és többeknek

Amint cikkében méltóztatik írni, a 
magyar zsidóság ügyei iránt érdeklődök 
nagy figyelemmel kísérik az unifikációs 
küzdelmet és ezért anélkül, hogy bőveb
ben ismertetném az Ön cikkét, legyen 
szabad pontonként felelnem.

Meglehet az, hogy a magyar zsidóság 
reprezentációjára csak a községkerületek, 
illetve az Országos Iroda van hivatva, de 
a múltban is, amikor valamely komoly 
sérelem, vagy veszély fenyegette a zsidó 
Ságot vagy egyébként kellett reprezen
tálni, mindig a Pesti Izr. Hitközség el
nöke, vagy' főrabbija volt az, aki ezt 
megtette. Élénk emlékezetében él min
denkinek. hogy a kommiin összeomlása 
után az akkori elnök. Székely Ferenc 
járt el József főhercegnél, Friedrich mi
niszterelnöknél és Schnetzer honvédelmi

Sohasem vontuk kétségbe Alapi Béla 
jóhiszeműségét, sőt többízben hangsúlyo
zottan kifejezést is adtunk ennek. Dem- 
bitz Gyula, dr. Deményi Aladár stb., a 
fúziósok élén bizonyára hasonló jóhisze
műséggel harcolnak. Külön-külön vala
mennyien objektív emberek, de a közvé
lemény a most folyó küzdelemben mégis 
kénytelen megállapítani, hogy' maga a fú
ziós mozgalom harcosabb, tehát elfogul
tabb és szubjektivebb a kelleténél. Nem 
látjuk például semmi értelmét, hogy' a 
fúziósok heteken keresztül egyszerűen 
nem vettek tudomást az óbudai hitközség 
közgyűlésének a fúzió elleni határozott 
állásfoglalásáról. Olykor a budai hitköz
ség érdemes elnökét, néhány' igen tisz
teletreméltó elöljáróját sem részesítették 
palémáikban a megbecsülésnek abban a 
tónusában, amely őket, úgy személyi 
hozzáférhetetlenségük, mint közéleti tisz
taságuk révén méltán megilleti.

Hogy Alapi Béla, mint a fúzióspárt 
vezére, tehát mint a fúziós mozgalom 
harci taktikájának is hivatalos zsiránsa, 
mégis objektivitást kér tőlünk, ezt jobb 
idők jelének vesszük, mintegy ígéretül 
arra nézve, hogy jövőben a túlsó oldal
ról is hasonló objektivitással fogják ke
zelni az unifikációk ellen küzdők felfo
gását és ténykedéseit. Készséggel eleget 
teszünk tehát Alapi Béla kérésének és 
hozzánk intézett sorait teljes szövegük
ben leközöljük a következőkben: 

miniszternél, akiket arra kért, hogy a zsi
dóságot védjék meg a meginduló terror
tól. ö volt az, aki azután felment a do
hányutcai és a rombachutcai szószékre 
és onnan hirdette ki a szombati gyüleke
zet előtt a kapott ígéreteket és későb
ben, amikor a mindenki által tisztelt és 
nagyrabecsült Kormányzónk bevonult a 
fővárosba, ugyancsak ö járt el az egész 
magyar zsidóság érdekében. Amikor a 
kommiin után megjelentek azok a véres 
plakátok Budapest utcáin, amelyeken a 
román tisztek után lihegő zsidó asszo
nyok oly' förtelmes módon ábrázoltattak, 
amikor a zsidókat oly aljas módon rá
galmazták ezek a plakátok, Székely Fe
renc. a Pesti Izr. Hitközség akkori el
nöke járt el az akkori vezénylő román 
tábornoknál és a látogatásnak eredménye 

volt az, hogy a cenzor hadnagy másnap 
már Besszarábia felé utazott és a pla
kátok egyik napról a másikra eltűntek 
Budapest utcáiról. De az is élénk emlé
kezetében van mindenkinek, hogy Fe- 
rencz József uralkodásának ideje alatt, 
ha udvari ebéd volt, vagy más ünnepség, 
a zsidóság a Pesti Izr. Hitiközség főrab
bija képviselte.

Nem áll az, hogy' a hitközségek ne
mes céljaiknak sokkal jobban megfelel
nek, ha széttagoltan működnek! Régi, de 
mindig értékes legenda az, hogy amikor 
a haldokló zsidó ágya körül odagyűltek 
fiai, azt mondotta nekik, hogy' hozzon be 
mindegyik 2 fűzfaágat. Az egyiket mind
egyik nagyon könnyen eltörte, de ami
kor a 8 fiú által behozott másik 8 fűz
faágat egynek adta oda, hogy' törje el, — 
nem tudta eltörni. Egyenként könnyen 
össze lehet törni az egyedeket, de a kö- 
ziiletek együttesen már erőt képviselnek, 
minél nagyobb, annál többet.

Nem érv az, hogy a római katholikus 
egyházközségek decentralizálva fejtenek 
ki működést. A rom. kath. egy'házban 
olyan disciplina van. hogy ha az egyház 
feje azt határozza, hogy a chicagói kong
resszusra utazzon el az esztergomi, a 
varsói, a rnainzi, a párisi, a bruxellesi, 
stb. érsek, azok szó nélkül és lelkes 
örömmel teljesítik a kapott parancsot. 
Ugyanez az egyházi hierarchia rendelke
zik a legelszórtabb helyen fekvő kis pa
rókiák felett is, van egy egységes veze
tés, amelynek áldásos működése a katho
likus hitéletében és annak abszolút egy
ségében megnyilvánul akkor is, ha annyi 
parókia van, egy községben, mint mond
juk Velencében, ahol majdnem minden 
utcában más egyházközség áll fenn.

Ha sok budai hittestvérem, akik benn
szülött vagy' régi budai lakósok. nem 
helyeslik az egyesülést, tudok Önnek 
igen szép számmal megnevezni olyano
kat. akik azt helyeslik. Magában az egye
sülési pártban igenis bennszülött vagy 
régi budai lakósok vannak, magam is 
36-ik éve lakom Budán és ha emlékeze
tem nem csal, legalább 30 esztendeje 
vagyok tagja a képviselőtestületnek is. 
Milyen külön érdemet lát abban, ha va
laki Budán született és milyen hátrány 
az, ha valaki máshol született? Egyik 
olyan zsidó, mint a másik és nem tudok 
magasabb vagy alacsonyabbrcndiiséget 
látni abban a zsidóban, aki másutt szü
letett. mint Budán.

Hogy anyagi áldozatok árán is meg
védik autonómiájukat a régi budai hit
községi tagok. — nem látom! ök maguk 
sem látják autonómiájukat, mert ha min
denkinél lenne az autonómia és nemcsak 
a vezetőségé, úgy már régen elrendel
ték volna az unifikáció kérdésében a sza
vazást, illetve nem kellene félniök ak
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kor, ha olyan biztosak lennének a veze
tők a győzelemben, mint ahogy mondják. 
Sőt kötelességük lenne, mert ha kiír
nák most a szavazást, maximum 3 hónap 
alatt az egész ügy le lenne bonyolítva és 
akkor helyreállhat a beke, mert amint 
többször hangoztattam, én minden körül
mények között tisztelem a hitközség 
egyetemének véleményét és ha pártom 
kisebbségben marad, megszüntetem ez- 
irányú működésemet, de elvárom azt, 
hogy győzelmünk esetén az unifikációt 
ellenző párt is tisztelje az adózó polgá
rok véleményének megnyilatkozását.

Azt mondja a cikkíró, hogy általános 
magyar zsidó szempontból is káros lenne 
az egyesülés, amit csak a pesti hitköz
ség érdekében állónak tüntet fel. Felté
telezve, de meg nem engedve, hogy csak 
a pesti hitközségnek lenne érdeke az 
egyesülés azért, hogy intézményeit fenn
tartsa, amely intézmények az egész or
szág zsidóságának büszkeségei, akkor 
még inkább kötelessége az egész zsidó
ságnak. de elsősorban az intézményeket 
leginkább igénybevehető budai zsidók
nak az intézmények fenntartásáért ál
dozatot hozni. Kérdem az igen tisztelt 
cikkírót, hogy ha a Pesti Izr. Hitközség 
nem volna képes fejleszteni vagy fenntar
tani kórházát, hol tanulna az a sok fiatal 
zsidó orvos, hol szerezne gyakorlatot 
akkor, amikor a városi vagy állami kór
házakba nem juthatnak be? Ki vállalja 
azért a felelősséget, hogy ha csak egyet
len vak vagy süketnéma zsidó gyermek 
azért nem kaphat elhelyezést a pesti in
tézményekben, mert azok fenntartása, 
anyagi eszközök híján lehetetlenné válik. 
Hiszen még az országos tanítóképző 
menzáját is tisztán a Pesti Izr. Hitközség 
tartja fenn!! Anélkül, hogy tovább sorol- 

’nám fel fel e cikk keretében az egyéb 
intézményeket, hiszen mindezeket elmond 
tam már különböző beszédeimben és 
megírtam különböző cikkeimben, mégis 
csak azt kérdezem: minden zsidónak kö
telessége ezekről az intézményekről gon
doskodni, csak épen a budaiaknak nem. 
akik a pestieken kívül a legközvetleneb
bül igénybevehetnék ezeket?! Hol van 
az a híres zsidó összetartás, amellyel 
megvádolnak bennünket ellenségeink, 
amikor itt a magától adódó egyesülést 
sem akarják azok a kevesek, akiktől soha 
semmi érdemleges érvet a 800 éves múl
ton és az autonómián kívül nem hallot
tam. Azt a 800 éves múltat senki sem 
veszi cl. az épen olyan multia az azóta 
megalakult Budapesti Orthodox hitköz
ségnek mint a neológoknak! Hiszen 1868 
előtt nem volt külön orthodox, neológ, 
vagy statusquo község! Hogy épen a bu
daiaknál kezdtem az egyesítést, ennek 
oka az, hogy én már 14 évvel ezelőtt 
is megkezdtem ezt, én budai vagyok és 

épen a budai zsidóság érdekei feküsznek 
annyira a szívemen, hogy ottan kezdtem 
■meg. Óbuda és Kőbánya egyesítése más 
dolga lesz, mert annál is meg kell lennie, 
hiszen az ideál, ami előttem lebeg, egy 
olyan szervezet megalkotása az egész 
magyar zsidóság érdekében, mint amilyen 
a protestáns felekezetnek, amely bár ke
rületekre osztva, de egységes vezetés 
alatt áll és rögtön felemeli a szavát ak
kor, ha akár a íelekezetet éri valamely 
sérelem, akár egyeseket ér olyan sére
lem, amely az egész felekezet sérelmé
nek minősíthető.

Nem lehet szememre hányni azt, hogy 
egyetlen hitközségi alkalmazott elbocsá
tására gondolnék. Megegyezésem úgy 
szól, hogy minden alkalmazott nemcsak 
megtarthatja jelenlegi címét, rangját és 
jövedelmét, de minden ráfizetés nélkül 
tagjává válik a Pesti Izr. Hitközség nyug
díjintézetének.

Csodálom azt a merészséget, amellyel 
dr. Bálint úr felelőtlen, könnyelmű Ígé
retnek minősíti a templomépítést vagy 
a 10 évi adómaximálást. Több mint 40 
esztendeje dolgozom pályámon. Üzletet 
kötöttem Konstantinápoly tói New-Yorkig. 
Sehol, soha senki nem mondhatta azt, 
hogy én valamit is könnyelműen csinál
tam volna. Az az Ígéret igenis kötelezi 
az Ígéretet beváltani is tudó Pesti Izr. 
Hitközséget a kezemben levő írásos nyi
latkozat alapján és a Pesti Izr. Hitköz
ség több elöljárósági tagja által, többíz
ben tett kijelentések is megerősítették 
azt!

Ha egyszerűen csak üzleti szempont
ból nézném a dolgot, akkor is két kézzel 
kellene kapniok a budaiaknak ezek után
— a pesti hitközségre nézve belátom: 
terhes — feltételek után, hiszen kétség
telen. hogy az első egyesülés alkalmával 
kikötött feltételeket a megalakuló Buda
pesti Izr. Hitközség már csak azért is 
sürgősen és haladéktalanul be fogja vál
tani, hogy ezzel a többieknek is — aki
ket bevenne majd a nagy hitközségbe
— megmutassa azt. hogy mennyivel he
lyesebben cselekednek, ha ők is egyesül
nek!

Ne fájjon a feje dr. Bálint úrnak a mi 
nem három, de már több mint négyezer 
aláírásunk valódisága miatt! Majd, ha 
szavazás lesz, meg fogja látni, hegy 
mennyi ebből a jó és mennyi a helyte
len. Ami a magyar zsidóságnak teendő 
rossz szolgálatot illeti, azért vállalom a 
felelősséget, pedig nagyon érzem felelős
ségem tudatát, nem kevésbbé, mint a 
magyar Izraelnek azon kiválóságai, akik 
eddig írásban és szóval az egyesülés 
mellett nyilatkoztak és akik — mint Szé
kely Ferenc, dr. Guttmann Mihály, Sán
dor Pál. dr. Dési Géza. dr. Bródy Ernő, 
dr. Baracs Marcelné, dr. Székely Albert 

stb. stb. — sokkal több érdemet szerez
tek a mindég első fronton való harcaik
ban a zsidóság érdekében, mint azok, 
akik eddig az egyesülés ellen nyilatkoz
tak.

Dr. Orova úrnak csak az a feleletem, 
hogyha ö időszerűtlennek tartja a mos
tani mozgalmat azért, mert országról- 
országra terjed a zsidóüldözés ördögének 
ereje és arra vár, amíg majd a zsidókat 
senki sem bántja, attól tartok, hogy ez 
sose fog megtörténni. Már régen kellett 
volna az egyesülésnek megtörténnie, de 
mivel mindig bántják a zsidókat — hol 
itt, hol ott — tehát nincs idő várni!

Ami a pénz- és ügykezelés „rosszhi
szeműségének színében való feltünteté
sét” illeti, arra kérem, várja meg a budai 
hitközség legközelebbi mérlegét, hason
lítsa össze a legutóbbival és ha akkor is 
rosszhiszeműséggel vádol bennünket, 
készséggel elfogadom ezt — a viszonyok 
ismeretének hiányával — tett kijelen
tését.

„Nem fuzionálnak a fővárosi hitköz
ségek” című cikk azt írja, hogy a nagy
gyűlésünkön mindössze 40—50 budai hit
községi tag lehetett. Ha a cikkíró haj
landó bármilyen zsidó jótékonycélra 
mindazon budai zsidók után, akik ötvenen 
felül voltak ott, egy nagyon szerény ösz- 
szeget lefizetni, úgy igazolni fogom neki, 
hogy hányon voltak ott budaiak, addig 
azonban ezt a megjegyzést az ellentábor 
azon érvei közé sorozom, amelyek nem 
az igazságot, hanem a hatást keresik! 
A szónokok közül Sándor Pál, Bródy 
Ernő, Fábián Béla, Deményi Aladár bu
dai lakosok, nem budai Dési Géza és Ba- 
■racs Marcelné'. De azt kérdezem: hogy 
amikor ezek a kiválóságok bárhol a zsidó 
ügyek érdekében dolgoztak, ki kérdezte 
tőlük azt, hogy hová valók’ Zsidók! A 
magyar zsidóság kiválóságai és büszke
ségei ezek és nem pestiek vagy budaiak. 
Magam is egyetértek abban, hogy leg
főbb ideje lenne békességben liquidálni ezt 
a kérdést, amint fent mondottam, tessék
elrendelni a szavazást! Ne verekedjünk, 
ne dobálózzanak mindenféle Ízléstelen, 
dolgokkal, hanem szavazzunk! A nép 
szava Isten szava! Majd meglátjuk, hogy 
ki győz?! A budai Chevrát illetőleg igen
is kötelessége lenne a budai hitközség
nek, hogy segítse. Legalábbis annyit se
gítsen. hogj’ ki tudja fizetni az alkalma
zottaknak a november 1-én esedékes volt 
fizetését, hogy a folytonos végrehajtások 
és perek miatt ne legyen kénytelen le
mondani a Chevra elnöke, aki akaratla
nul és ártatlanul jutott ebbe a mélységes 
bajba és akit a budai hitközség vezető
sége azzal biztat, hogy csak koplaljon 
tovább, majd megszokja és jövőre maid 
ad neki segítséget. Hogy ha a Chevrát, 
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amely úgyszólván családtagja a hitköz
ségnek nem tudja segíteni, azt kérdezem, 
hogy az ö részükről volt a könnyelmű 
Ígéret az, amikor a kelenföld-lágymá- 
nyosi körzetnek templomot ígértek?!

A „Pollák Laiika csodálatos karriér- 
jét” illetőleg ajánlom, hogy kérdezzék 
meg Chmura László urat, hogy milyen 
célzattal és mily okból adta át a budai 
hitközségnek azt a fényképet, de ha meg
történt volna is az, hogy Pollák Laiika 
atyjának neve helyett Lajost írt volna az 
iroda, ilyen hiba előfordulhat és szívesen 
látom, hogy ilyen derültséget okozott, 
mert hiszen egyéb derültségre a budai

Válasz Alapi Béla igazgató úrnak
Alapi igazgató úr sem vonja két

ségbe. hogy a magyar zsidóságot egyedül 
az Országos Iroda képviselheti. A kivé
telek csak megerősítik a szabályt. Az a 
körülmény, hogy egyes rendkívüli ese
tekben az Országos Irodán kívül más 
nagytekintélyű vezetőemberek is eljártak 
a zsidóság érdekében, nem cáfolja meg 
véleményemet. Legfeljebb arra inthet 
bennünket, hogy egyrészt az Országos 
Iroda elnöke mindenkor teljesen intakt, 
kifogástalan, másvallásúak által is nagy- 
rabecsült ember lehet, másrészt az Or
szágos Irodát úgy kell megszervezni, 
hogy annak mindenkor és minden körül
mények között súlya is legyen.

A fűzfaágakra vonatkozó szép legen
dát mindnyájan ismerjük. Annak értelmét 
Alapi igazgató úr félremagyarázza, ami
kor az erőt a pesti és budai hitközségek 
egyesítésében látja. Szerintem a fűzfa
vesszők az egyes hitközségek és a köz
ség-kerületek. amelyeket egy hatalmas 
kar. az Országos Iroda fog össze. Ez ad
hatja azt a nagy erőt, amelyre szüksé
günk van.

A zsidó hitközségek legfőbb feladati 
az, hogy a tagjai hitbeli szükségletét tel
jesen kielégítse. Az ezenkíviili működés, 
a hitközség közigazgatása stb. csak esz
köz a cél elérésére.

A róm. kath. egyházban meg van az 
egységes vezetés, de ugyanaz meg van 
a zsidóknál is. Az egységes vezetés azon
ban nem a pastoratióra vonatkozik, nem 
az egyházak belső működésére, hanem 
a külső megnyilvánulásra. A belső hitélet 
szempontjából pedig, amint már kifejtet
tem. csakis a decentralizált zsidó hitköz
ségek tudnak helyes működést kifejteni.

Alapi igazgató úr úgy értelmezi a cik
kemet, mintha a régi budai lakósok. il
letve bennszülöttek magasabbrendíi lé
nyek lennének a később Budára került 
hitközségi tagokkal szemben. Ily abszur
dumot nem mondottam és nem is mond
hattam. de tekintettel a fenti állításra, 
meg kell magyaráznom írásom értelmét. 
A bennszülött, vagy régi budai lakósok 

hitközség és a Chevra életében csak
ugyan nincsen ok.

Végül, hogy' az utolsó pontra is vála
szoljak, ismétlem, három hónap múlva 
béke lehet! Tessék elrendelni a szava
zást! A budai választók fognak felelni! 
Én nyugodtan nézek ennek elébe, a ma
gyar Izrael és a budai hitközség érdeké- 
ben! Alapi Béla.

Megmutattuk a cikket az általa 
aposztrofált dr. Bálint Béla budai kép
viselőtestületi tagnak, aki a követk -.zök- 
ben válaszolt a fuzióspárt vezérének ki
jelentéseire: 

azért ellenzik inkább az egyesülést, mert 
jobban meg tudják becsülni hitközségük 
igazi érdekét, jobban ragaszkodnak az 
önállóságukhoz, oly szeretettel és tiszte
lettel vannak a hitközségükhöz, mint az 
édes gyermek a szülői házhoz, akivel 
szemben állhatnak a mostoha gyermekek, 
akik csak felnőtt korukban kerültek oda.

Azért, mert a budai vezetőség más 
véleményen van, mint Alapi igazgató űr, 
a hitközségnek -még van autonómiája és 
reméljük lesz is.

A cikkíró úr szeretné, ha az unifikáció 
kérdésében mielőbb meghallgatnák az-ős
választók véleményét. Ha a képviselőtes
tületnek lényegtelen kisebbsége felvet 
egy kérdést, akkor nem'lehct a vezető
séget arra kényszeríteni, hogy azonnal 
az ősválasztók meghallgatását rendelje 
cl. Elsősorban alapszabály-módosításra 
lenne szükség, mert a mostani ily esetről 
nem intézkedik. Másodsorban ennek a 
kérdésnek az eldöntése egyáltalában nem 
sürgős, különösen nem a budai hitközség 
szempontjából. 1936-ban úgyis lejár a 
mostani képviselőtestületnek mandátuma, 
akkor lesz alkalom arra, hogy -az ösvá- 
lasztók döntsenek. Ismerve ellenfeleink 
mentalitását, ha az ősválasztók meghall
gatását a vezetőség rögtön elrendelte 
volna, akkor a vereség után az lett volna 
■> kifogás, hogy nem volt idejük a vá
lasztók felvilágosítani. Ez a kifogás 
1936-ban már nem hozható fel.

A pesti hitközség érdemeit az intéz
mények fenntartása szempontjából na
gyon jó! ismerjük, áldozatkészségüket el
ismerjük. A budaiak felajánlották, hogy 
az intézmények fenntartásához tehetsé
gükhöz képest hozzájárulnak. Ez a nyi
latkozat azonban süket fülekre talált egy
szerűen úgy tesznek az érdekeltek, mint
ha nem hallanák és nagyban hangoztat
ják. hogy a budaiak egyáltalán nem akad
nak békét.

Már néhányszor hallottuk, hogy Alapi 
igazgató úr Konstantinápolytól-New- 
Yorkig sok üzletet kötött. Ennek felhány- 
torgatása nem tartozik az ügyhöz. Az 

igen tisztelt igazgató úr tisztességében cs 
becsületében senki nem kételkedik, azon
ban abban nemcsak én, de mások is ké
telkednek, hogy a pesti hitközség az 
egyesülés esetére nekünk új templomot 
építene, illetve tudna építeni, dacára az 
írásbeli ígéretnek. A pesti hitközség urai 
nem azért akarják az -egyesülést, mert a 
budaiakat olyan nagyon szeretik és mert 
fáj nekik, hogy Budán még mindig nin
csen új templom, hanem azért, mert ne
kik Budára szükségük van.

A 4.000 aláírást nem becsüljük any- 
nyira, mint Önök. A kikunyerált és ki
terrorizált aláírásokkal eredményt nem 
fognak elérni, tudva azt, hogy a legtöbb 
helyen a 'tolakodó ■aláírástgyiíjtöktöl csak 
kiutasítással tudnak hittestvéreink meg
szabadulni.

Hiába hivatkozik a cikkíró úr a pesti 
hitközség -kiválóságaira, akik az egyesü
lés mellett vannak, mert mi, akik -ezt el
lenezzük, szintén mellette nyilatkoznánk, 
ha a pesti hitközség tagjai volnánk, te
kintettel arra, hogy egyedül és kizárólag 
a pesti hitközség érdeke az egyesítés.

Dr. Bálint Béla
a budai izr. hitközség 

képviselötesületének tagja.
Majmuk részéről természetesen teljes 

egészében fenntartjuk régebbi álláspon
tunkat és kijelentéseinket, -amelyek jóhi
szeműségét. objektivitását maga Alapi 
Béla sem vonja kétségbe.

— Gyermekfelruházás a Kispesti Izr. 
Nöegyietben. A 'Kispesti Izraelita Nőegy
let, mint minden esztendőben, ezúttal is 
egész tömeg szegény gyermeket látott 
cl tetőtől talpig meleg téli ruhákkal, hogy 
ha megszüntetni nem is tudja, de legalább 
tőle telhetőleg enyhítse a nyomorúság ál
tal sújtott ártatlan gyermekek szenve
déseit. Özv. Haasz Miksámé elnökasszony 
eléggé ki nem emelhető munkássága az, 
amely szünet nélkül újabb és újabb jóté
kony cselekedetekre buzdítja a Nöegy- 
letet és ennek a munkásságnak az ered
ménye volt annak a 30 gyermeknek a 
boldogsága, és 30 szülőnek a könnyes kö
szöneté. melynek tanúi lehettünk az 
ünnepségen, a Kispesti Izr. Hitközség 
tanácstermében. És hogy a gyermekek 
boldogsága teljes legyen, az elnökasszony 
jóvoltából meleg kakaóval és édes süte
ménnyel cukrozták meg a kis emberkék 
keserű életét. Külön köszönet jár Heller 
Sámuelné kispesti fehérnemű gyáros ne
jének. aki egymaga 24 gyermeknek adott 
meleg téli alsóruhát. A kicsinyek és fel
nőttek hálája és szeretető veszi körül 
ezért őt. aki túlzott szerénységével szem
ben ezen jótékony munkáját is oly rej
tetten cselekedte, miként azt nemes ér
zése diktálta és a zsidó vallás tanítása 
is előírja.
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Jan 4. péntek - Tévész 29 (Szombat beiöv. 
4.06). — jan. 5. szombat — Sevát 1 (Ros- 
chódes. ujho!d,-hetiszakasz, Voéro, háftóra 
Hasomájim. Ezek 28 (25-29 f. 21, szombat

4- 51) jan, 6, vasárnap — Sevát 
2 (Tökufász Tévész). — jan 7 hétfő _
Sevát 3, - jón. 8 kedd - &vát4 - 
jan, 9. szerda — Sevát 5 — jan. 10, csü
törtök — Sevát 6 (>ov. bőit) — jan II. 
péntek — Sevát 7 (Szombat bejöv, 4.55.)

— Március 4-én lesz az országos 
gyűlés. Az Országos Iroda elnöksége a 
községkerületi elnökök Ír .zzájárulásával az 
országos gyűlést március 4-ére össze
hívta.

— Dr. Orova Zsigmond ünneplése. Az 
óbudai izr. hitközség dec. 26-án díszlako
mát rendezett elnökének, dr. Orova 
Zsigmondnak tiszteletére abból az alka
lomból, hogy házasságának negyedszáza
dos évifordulóját ülte meg. A hitközség, 
■melyben azóta, hogy vállalta az elnök
séget, a legteljesebb egység honol és a 
nehéz gazdasági viszonyok ellenére ren
dezett financiáikat teremtett, ezt az alkal
mat ragadta meg arra, hogy hálájának ki
fejezést adjon munkásságáért. Mintegy 
250-en jelentek meg a lakomán, köztük 
az Orsz. Izr. Iroda elnöke és alelnökc. 
a pesti, budai, újpesti és kispesti kongr. 
hitközségek küldöttei, valamint az óbudai 
hitközség, chevra. nőegylet és jóléti in
tézmények delegáltjai. Kozma Gyula hitk. 
alelnök. a rendezőbizottság elnöke üdvö
zölte a vendégeket, majd dr. Neumann 
József főrabbi ünnepi beszédben méltatta 
az elnök érdemeit, miközben dr. Orova 
Zsigmondnak Frank Frigyes festőművész 
által festett olajképéröl lehullott a lepel. 
Stern Samu udv. tan. a Pesti Izr. Hitköz
ség és az Orsz. Izr. Iroda, dr. Kriszháber 
Adolf elnök a Budai Izr. Hitközség üdvöz
letét hozta. Herskovits Mihály hitk. alel
nök az óbudai zsidóság. Káldor Gyuláné 
elnökasszony az óbudai izr. Nőegylet ra
gaszkodását tolmácsolták. Weisz Simon, 
Eckstein Ignác és Arányi Adolf, az új
pesti izr. hitközség elnökének meleg sza
vai után dr. Orova Zsigmond szólalt fel, 
aki meghatóit közvetlen köszönetét nion- 
d iii a mindenünnen feléje áradó szeretet- 
ért.

— Házasság. Molnár Ferenc dec. 25-én 
délben tartotta esküvőjét Kardos Ernő 
főtitkár Anna leányával. A főváros leg
előkelőbb társadalmi köreiből egybegyűlt 
nászközönség szeretettel tolmácsolta jó
kívánságait az új párnak és az örömszii- 
löknek.

Elégtétel Rosenberg Sándornénak.
I .'púnk más helyén szállítjuk le igazi ér
tekükre azokat a méltatlan támadásokat, 
melyeket a főváros zsidó jótékonysági 
munkájának egyik leghivatottabb vezér
egyénisége. Rosenberg Sándorné ellen 
indítottak. A főváros IX. kerületének zsi
dósága elsőnek ragadta meg az alkalmat, 
hogy csatlakozzék ahhoz a tüntető de
monstrációhoz, mellyel a fővárosi zsidó
ság vezérei nyújtottak elégtételt a meg
bántott elnökasszonynak és maguk ré
széről is magkapó módon fejezték ki sze
ntélye iránti ragaszkodásukat. A IX. kér. 
templomkörzet legutóbbi elnökségi ülésén 
Darvas Gyula elöljáró indítványára egy
hangúlag biztosította a körzet Rosenberg 
Sándornét legbensőbb bizalmáról, kérte, 
hogy ne veszítse el kedvét, hanem irá
nyítsa és vezesse tovább a VIII—IX. kér. 
izr. nöegyletet a zsidóság javára és sze
gényeink megkönnyebbülésére. A temp- 
lomkörzet választmányának dec. 27-én 
tartott ülésén az elnöklő dr. F.pstein Manó 
adóit hangot az elöljáróság elismerésé
nek és a választmány az előterjesztett 
határozati javaslatot egyhangúlag ma
gáévá tette. Dr. Farkas József körz. rabbi 
külön is kifejezést "Jött a körzet zs’dó- 
sága hálás elismerésének. A VIII—IX. ’-er. 
Izr. Nőegylet január 2-án tartott elnök
ségi ülése is lelkesen ünnepelte elnök- sz- 
szonyát, felháborodva utasította vissza az 
érdekelt helyről sugalmazott támadásokat 
és biztosította az elnökasszonyt törhetet
len ragaszkodásáról. A Pesti Izr. Hit? iz- 
ség elnöksége, valamint a főváros t'-ü- 
lotén működő összes izr. nőegyletek is 
biztosították Rosenberg Sándornét felles 
szolidaritásukról.

Az Orthodox Központi Iroda 
r-ib'vásávnl kapcsolatban a Budapesti 
\„t Orthodox Izr H:tkzség elöljárósága, 

Fr.’udicjer Ábn’hám elnöklete a’att 
december 16-án tartott ülésében elhatá
rozta hogy a jugoszláviai kiutasitott-k 
rzgclv.’zésc érd'k'bcn sürgős kérelmet 
intéz a h ■tközségi tagokhoz. A felhívás 
rvgmdító Szávákká' kéri fel a tagokat, 
hogy adakozzanak ezen célra es adomá
nyaikat közvetlenül a belügyminiszter ur 
által e célra nyitott postatakarékpénztár: 
számlára küldjék be.

— Eljegyzés, Reich Tibor cégvezető, 
eljegyezte Schlanger (Klárát, Schlanger 
Mórnak, a ..Pesti Tőzsde" kitűnő igazga
tójának és nejének leányát. Schlanger 
Mór népszerű, közkedvelt tagja a főváros 
társadalmának és felekezeti életének. 
Előkelő pozíciókban jelentős érdemeket 
szerzett felekezete erősítésében és hit
községe felvirágoztatásában, mindig te
het égén túl áldozott a jtóékenyság oltá
rán. családi örömében éppen ezért na
gyon sokan osztoznak,

— Dr. Silberfeld Jakab békéscsabai 
főrabbi a Kormányzó nevenapján meg
kapó szépségű beszédet mondott a békés
csabai templomban. Chanuka hőseinek 
emlékünnepén gyönyörű párhuzamba 
vonta a Kormányzó vitéz múltját és a 
meggyöngített Magyarország megerősí
tése érdekében kifejtett tevékenységét. A 
a rasszárnyalású beszéd nagy hatást 
tett a hívekre.

— Az Országos Felebaráti Szeretet 
Egylet szegény betegeket élelmező és 
segélyező egyesület december hó 25-én 
tartotta 35. évi rendes közgyűlését a pesit 
izr. hitközség székházának dísztermében 
Ungár Ármin elnök vezetése .mellett. Dr. 
Fischcr Benjámin rabbi elnök az egyesü
let fennállását jubiláló 35 éves működését 
aposztrofálta lelkes ékesszólásával, utána 
Hitk eh Alfréd titkár ismertette az egye
sület múlt évi működését, maid a költ
ségvetés és zárszámadás fogadtatott el. 
Reichenbcrg Jakab a jelölő bizottság el
nöke javaslatára az egyesület tisztikara 
és választmánya választatott meg. Tisz
teletbeli tagokul: Nagy Andor tőzsdeta- 
nácsos, dr. Rosenák Miksa egészségügyi 
főtanácsos, kórházi főorvos. Vértes Emil 
? pesti izr. hitközség elöljárói és Wert- 
heimer Adolf igazgatót választolttá meg. 
Kegyelctteljes megemlékezés történt az 
egyesület elhunytjairól és néhai dr. Ad-

Illés főrabbiról. A tárgysorozathoz dr. 
Majtényi Nándor alebrcik. Molnár Gyula és 
Guttmann Mór szólották hozzá.

— VAC-bál a Vígadóban. — a jugo
szláv menekültek felsegélyezésére. A 
Vívó- és Atlétikai Club január 5-én szom
baton este a pesti Vígadó összes termei
ben fényes külsőségek között bált ren
dez. A bál jövedelmének felét az elnök
ség a jugoszláviai menekültek felsegélye- 
zísére fogja fordítani. Ez lesz az idén a 
Vígadóban tartandó egyetlen zsidó bál, 
melyen tehát a magyar zsidóság repre
zentánsai teljes számban meg fognak jc- 
jenni.

— A pécsi Talmnd Tóra Eegylet fel
olvasó ciklusát az elmúlt héten nyitotta 
meg dr. Wallcstein Zoltán főrabbi és egy
idejűleg „Mit köszön az egyetemes em
beri művelődés a zsidóságnak?” címen 
■kultúrtörténeti előadást tartott. Színültig 
zsúfolt ház, illusztris vendégek képezték 
a hallgatóság zömét, kiknek sorában meg
jelent Per Viktor r. k. lelkész, az Emeri- 
canum igazgatója, dr. Krisztics Sándor 
egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Sző
ve'-cg ügyvezető elnöke és sokan mások, 
akik gyönyörködtek előadó lebilincselő 
előadásmódján, nagy tudásán és bámula
tos olvasottságán. A főrabbi megrajzolta 
a világkultúra kincseinek keresztmetsze
tét. kimutatta, hogy MAzes törvényei mi
lyen irányító hatással voltak a modern 
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világ előkészítésére és tudományhoz illő 
tárgyilagossággal megjelölte a zsidóság 
törvényes helyét az európai civilizáció 
fejlesztésében. A nagy átmérőjű előadást 
a hallgatóság meleg ünnepléssel köszönte 
meg.

— A Kispesti Izr. Jótékony Nöegylet 
dec. 8-án fényes (külsőségek és magas
nívójú műsorral rendezte meg kultúrest- 
jét, melyen Kispest város zsidóságának 
minóen rétege képviselve volt. A kul
túrest, melynek jövedelmét a Jugoszlá
viából (kiüldözött magyarok segélyezé
sére és a Népkonyhájára fordította a Nő
egylet, impozáns megnyilvánulása volt a 
zsidó és hazafias érzésnek. Dr. Földényi 
Ferenc nőegyleti titkár üdvözlő és be
vezető szavai után. dr. Fábián Béla or- 
szággy. képviselő mély zsidó érzéssel 
telített nagyszerű előadása teljesen le
nyűgözte a -kultúrest hallgatóságát, mely 
gyakran percekre hatalmas tapsokkal 
szakította meg az előadást és befejezté
vel hosszan tartó ovációikban részesítette 
és ünnepelte az általános szeretetnek ör
vendő előadót. Dr. Fiánk Ernőné kitűnő 
képzettséggel és remek előadó képesség
gel interpretált művészi zongorajátéka 
után a kis zsidó táncművésznövendék 
Nemes-Nickolsburger Éva a Pallay tánc
akadémia növendéke a művészi élvezet 
legmagasabb fokára emelte a megjelen
tek lelkületét. Bájos, kedves, sokszor 
akrobatikus táncai szinte felülemelkedtek 
a felnőtt művészek nívóján. Nem akarta 
a közönség leengedni az emelvényről a 
már most is hatalmas tudású kis művész
nőt a jövő, nagyreményekre jogosító prí
maballerináját. A kultúrest fényes sikeré
nek biztató és buzdító eredményét mél
tatta záróbeszédében dr. Bande Zoltán a 
kispesti főrabbi, aki kifejezést adott a 
megjelentek érzésének.

— A nyíregyházai orth. Talmudtóra- 
iskolaegyesülct, mely Schr.iibcr Sámuel több 
évi elnöksége alatt az ország egyik leg
nevesebb intézményévé fejlődött pénztára 
javára B' ich Lajos rendezésében nagy
sikerű társasvacsorát rendezett. Hcllcr 
Morcccháj, Goldberg Áron és Katz Áb
rahám növendékek megkap ’> szavalata 
után Kupferstein Hermáim buzdította 
nagy ékcsszólással a megjelenteket ada
kozásra.

— Szerkesztői jubileum. A Herzl Kör 
dec. 8-án a Goldmark-teremben lelkes 
ünneplésbe részesítette dr. Schönfeld Jó
zsefet, a ..Zsidó Szemle” szerkesztőjét 
50-ik születésnapja és szerkesztői mű
ködésének negyedszázados fordulója al
kalmából. A felszólalásokban kifejezésre 
jutott a magyar cionistáknak személye és 
működése iránt táplált bizalma, de a tár
sadalom és a felekezeti élet különböző 
rétegeiből is számosán keresték fel a ju
bilánst jókívánságaikkal.

hogy a téli hónapok nélkülözéseinek eny
hítésére a zsdó jóléti intézmények is tár
sadalmi gyű'lést indítottak, A gyűjtés 
igán jelentős eredménnyel járt, bár ko
rántsem azzal, amellyel a korábbi évek 
gyűjtései. Hiába, a kedvezőken gazdasági 
helyzet...! így egyik tcxtilgyárunk to 
méter, j ruhára való szövetet adományo
zott. Ami érthető. Hiszen valóban köz
tudomású, hogy a textilgyáraknak mosta
nában milyen rosszul megy...!

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy az ismert festőművész évek óta 
hiába kísérletezik azzal, hogy egyik fele
kezeti társadalmi intézményünknek képe
ket adjon el. Az intézmény korábban vá
sárolt ugyan festményeket, de ezeket a 
vásárlásokat már rég beszüntette, ke'lő 
anyagi eszközök hiányában Fcstőmiivé- 
sziink azonban nem hagyott fel a re
ménnyel Közben a művész fontos ma
gánügyben egy:k közgazdasági kiválósá
gunkhoz fordult, aki ügyében hathatós m 
segítségére is volt. Az ügy befejezése után 
festőnk. — hosszas lelki vívódás után — 
hódúja 'eléül egyik művét kiFd-le el párt
fogójának ajándékba. Hónapok teltek el, 
amikor közgazdasági kitűnőségünk ugyan
ettől a felekezeti intézménytől, amelyről 
szó van, felszólítást kapott, hogy parim: 
ünnepélyét valami adománnyal támo
gassa. Kitűnőségünk tehát körülnézett la
kásán és elhatározta, hogy igen értékes 
gazdaa képtárának egyik darabiát cnaedi 
át az. intézmény kép-árverése számára. 
Miután pedig festőnknek több képe sze
repelt a, gyűjteményben, ezek egyikére 
esett a választás. Mondanunk sem kell 
hogy pont arra, amelyet ajándékba kapott, 
amely körülményről persze már rég meg
feledkezett.

Az ünnepély lezajlott, a kép az árve
résen nem kelt el és fel került az intéz
mény irodájának a falára Néhány nap 
múlva pedig ismét megjelent festőnk és 
újra szorongatta az intézmény főtitkárát 
vásárlás irányában.

— Mégsem lehetséges — érvelt meg
győző erővel, hogy épen az én munkám 
hiányozzék egy zsidó intézmény képgyűj
teményéből.
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— Az Ön munkája? — kérdezte erre 
diadalmas mosolygással a főtitkár _
De kérem művész ur, ez tévedés. Öntől 
van már képünk. És megmutatta az aján
dékba kapott festményt.

Festőnk támolyogzta távozoíf. És ha 
eddig sem volt híres ajándékozó készsé
géről, biztosak vagyunk benne, hogy a 
jövőben, még jobban tartózkodni fog ha
sonló könnyelműségektől-

— A szekszárdi középiskolák zsidó 
ifjúsága „Vázsonyi Vilmos Önképzőköre” 
dec. 9-én műsoros Chanulka-ünnepélyt 
tartott. A közönség a Kereskedelmi Ka
szinó nagytermét zsúfolásig megtöltötte. 
A Hymnus cléneklése után dr. Rubinstein 
Mátyás főrabbi, a kör elnöke, magasan 
szárnyaló beszéddel nyitotta meg az ün
nepélyt. A tapsorkán elhangzása után 
Krausz Imre f. 'keresk. IV. évf. tan. ifj. 
elnök tartotta meg tartalmas ünnepi be
szédét. Utána Aczél Éva, Patai József: 
Chanuka című költeményét adta elő nagy 
hatással. Majd Csiky Irén magyar dísz
ruhában palotás magyar táncot járt, igen 
ügyesen. Utána egyfelvonásos bohózat 
következett. Szereplői: Stauber Zsuzsa, 
Engel Éva, Krausz Imre és Gáspár Mik
lós voltak. A. szereplők Gáspárméval élü
kön, nagy hatást váltottak ki. Szünet 
után Fleischcr Éva. Bialik: Halálom után 
című költeményét szavalta szép sikerrel. 
Utána kétfelvonásos bohózat követ'keeztt. 
Szereplőit'. Stauber Gréte. Fischhof Má
riáimé, Fleischcr Iby, Dusenszky József, 
Schwarcz István, Gáspár Miklós, Fried- 
mann Endre. Salamon Pál. Az összes 
szereplők, de különösen Fleischer Iby és 
Stauber Gréte, nagy tetszést aratott. 
Breuer Endre: ök nem vitézek? című 
költeményét Szendrovics Zoltán adta elő 
igen hatásosan. A Kormányzó Ür Öfömél- 
tósága országosának 15-ik évfordulója 
alkalmából rendezett hazafias magyar 
élőkép volt az ünnepély fénypontja: Az 
élőkép tartama alatt a zene a Kulinyi — 
Vincze: Szép vagy, gyönyörű vagy Ma
gyarország kezdetű dalt játszotta. Kon
ferált: Lissauer Zoltán tanárjelölt.

— Az alberti-irsai izr. elemi, közép
én felsőbb iskolai tanulók a I.ichtner-félc 
nagyvcndéglöben hazafias és hitmélyitö 
előadást tartottak. Büclilcr Zsigmonc 
főrabbi nagyszabású bevezető beszéde 
után kitünően szerepeltek: Robinson Eriit, 
Wrgncr Kató Rőmer Erzsi. Kiéin Mi- 
liá'y Súiger Károly, Spitzer György. Si
kert arattak még: Wcisz Rózsi. Paskesz 
Anna, Kiéin Magda, Bolgár Anna. Kiéin 
I.di, Vértes István Síriékor Zsuzsa és 
Rózsi, Kiéin Oszkár és Olga Singer Já
nos és*  Illan Lenke. Az estélyt, mint min
őén évien Kain Ferenc kántor nagy hoz
záértéssel rendezte.
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Fúzió helyett inkább 
Pesten is decentralizáljunk

Lezajlottak Pesten a körzeti válasz
tások, de semmi okunk sincs a körzetek 
tisztikarának és választmányának újjá
alakítását, mint a fővárosi zsidó élet 
nyereségét üdvözölni. Inkább keserű re- 
zignációval figyeljük a templomkörze
teknek, a pesti zsidó vallásos élet e va
laha életerős szerveinek újabb fejlődé
sét. Ez az állásfoglalásunk nem irányul 
egyes személyek ellen; nem is a körze
tek vezetőségének személyi összetételé
ben látjuk a legfőbb hibát (bár van 
ezen a téren is néhány disszonáns je
lenség), hanem inkább abban a módban, 
ahogyan a hitközség vezetősége a kör
zeteket kezeli.

Nem először adunk hangot annak a 
felfogásunknak, hogy' a körzetek auto
nómiájának végsőkig menő megnyirbá
lásában a zsidó vallási élet bensőségé- 
nek és egészséges fejlődésének súlyos 
sérelmét látjuk. Vissza kell gondolnunk 
azokra az időikre, mikor előrelátó és a 
zsidóság sorsát komolyan szívükön vi
selő férfiak, Léderer Sándor, akkori 
hitközségi elnökkel az élükön, a körze
teket megalkották. A zsidóság életének 
sorsdöntő órái voltak azok; és a fele
kezetűnk .fölé tornvosodó veszedelmek 
elhárítása mellett szükség volt a sok
sok mulasztás gyors pótlására is, melyet 
a régebbi, gondtalanabb idők zsidó nem
zedéke különösen éppen vallási téren 
elkövetett. Vonatkozik pedig ez a neo
lógiára és különösen a pesti neológiára: 
mert míg a vidéki hitközségekben, a 
kongresszusiakban is, a hagyomány 
bensőségét kevésbé kezdte ki az újabb 
idők közönye, vagy léhasága, a pesti 
község szellemében a nagy tömegek 
felületessége és nembánomsága nagy 
hanyatlást idézett elő. Ezért volt szük
ség elsősorban a templomkörzetekre, 
melyekben bensőségesebb, igazabb éle
tet élhetett a hagyományaiban erős 
zsidó vallásosság. De hogy a körzetek 
e hivatásuknak teljesen megfelelhesse
nek, ahhoz elsősorban arra volt szük
ség, hogy autonómiájukat, szabadsagu
kat a hitközség részéről gyakorolt köte
les felügyeleten kívül semmi se csor
bítsa. s elsősorban, hogy’ szabadon, a 
maguk felfogása szerint rendezzék be 
vallásos életüket és maguk' válasszak 
vezetőiket is.

Ezen az állapoton, mely éveken at 
igen üdvös következményekkel járt, 
gyökerében változtatott a hitközség új 
körzeti szabályzata, mely a körzeti el
nök kinevezését a hitközség vezetősé

gere bízza, s gyakorlatban a körzeti ve- 
zetosegek és választmányok összeállí
tását is a hitközségi vezetők akaratától 
teszi függővé. Ez látszólag csupán sze
mélyi kérdés, de valójában elvi jelen
tőségű, mert annak a személyi politi
kának, mely’ immár a körzetek fölött is 
korlátlan rendelkezési jogot nyert, leg
főbb rugója a szabad ellenvélemény el
fojtása, a mindenáron való egységesí
tés. Hallottunk a körzeti poziciók be
töltésével kapcsolatban hivatalos rész
ről oly nyilatkozatot, mely szerint egye
seket „jutalmazni” kell, mert szolgála
tot tettek az uralkodó rendszernek. 
Ilyenformán a vallási élet egész terü
lete a körzeti autonómia romjain hitköz
ségpolitikai érdekkapcsolatok hálójával 
szövődik be.

Egyesek persze ennek ellenére, — 
vagy épp emiatt — nagy' diadallal kö
szöntik az elért eredményt, a körzetek 
„újjáalkotását”. Nekünk ez ujjongók- 
kal szemben csendes, de súlyos aggodal
maink vannak. Még egyszer hangsú
lyozzuk, hogy' ez aggodalmak nem irá
nyulnak egves személyek ellen. Csak azt 
kifogásoljuk, hogy a körzetek új veze
tőségében is helyet kívántak és kaptak 
oly különben kiváló képességű és igen 
derék hittestvéreink, kiknek legszűkebb

Három közgyűlés
A Pesti Izraelita Hitközség dec. 16-án 

tartott közgyűlésén Stern Samu elnök 
hódolattal emlékezett meg a Kormányzó 
Budapestre történt bevonulásának más
fél évtizedes fordulójáról, maid bejelen
tette. hogy Jugoszláviából kiutasított ma
gyar testvéreink felsegítésére a hitköz
ség a többi fővárosi- hitközséggel és jó
léti intézményekkel karöltve hatékony 
akciót indított. Felekezeti halottaink el- 
parentálása után összefoglaló képet adott 
a hitközség munkájáról és felekezetűnk 
helyzetéről. Az országos statútumok ter
vezete elkészült és az egybe hívandó or
szágos gyűlés elé kerülhet. Megelékezett 
a főváros területén kezdeményezett egy
ségesítő akciójáról is, majd a hitközség 
pénzügyi helyzetét vázolta. Az 1935 évi 
költségvetés 4.100.000.— pengő kiadást 
irányoz elő, ebből 356.000— pengőt jó
tékonyságra és intézmények támogatá
sára, 788.000— pengőt iskolákra, vallás
oktatásra és kultúrára, 1,322.000.— pen
gőt kórházakra és 581.000.— pengőt szer
tartásüggyel kapcsolatos kiadásokra. Dr. 

családjában megingott a vallási hűség 
vagy akik éppen személyükben szegték 
meg a vallásos összetartozás valamely 
elemi parancsát. Ezért nem oszthatjuk 
a hitközség elnökének optimizmusát, ki 
a körzeti választások lezajlása után 
tartott hitközségi vacsorán nagy öröm
mel ünnepelte az elért eredményeket. Az 
elnök megköszönte akkor a szertartás
ügyi elöljárónak, hogy az új körzeti 
szabályzatot mostani szellemében meg
alkotta. Aki ismeri az aposztrofált elöl
járó személyes felfogását az említett 
kérdésről, csöndesen mosolyog ezen. 
Bizony, az elöljáró éppoly kevéssé van 
elragadtatva a körzetek „újjáalakításá
tól”, mint egyes körzeti elnökök, kik az 
autonómiájában megnyirbált körzete
ket vallási elsorvadástól féltik. A túl
zott adminisztratív centralizáció nem 
fejleszti a körzetek életének vallásos 
bensőségét, mely pedig legfőbb céljuk 
volna. S talán meg lehetne szívlelni 
annak a fővárosi hitközségi elnöknek 
gondolatát, ki éppen a teljes decentra
lizációt, a vallási életnek egyes külön 
templomkerületére való felosztását 
ajánlja az elhidegülés és közöny ellen
szeréül. E felfogásban sok igazság van. 
Mert vannak ugyan a főváros zsidósá
gának közös szociális és kultúrális fel
adatai, de maga a vallásos élet, a ha
gyomány szellemének ébrentartása csak 
a decentralizált autonóm körzetek fel
adata lehet.

Bródy Ernő, dr. Boda Ernő, dr. Izsák 
Ede, dr. Friedmann Ignác, dr. Fábián Béla 
Mezöfi Vilmos, dr. Osztern Lipót, dr. Gál 
Jenő és dr. Perlaki Imre felszólalása után 
a költségvetést és .a napirend egyéb ja
vaslatait elfogadták. A választmány új 
tagjai lettek: Rechnitzer János, dr. Scha- 
fer Zsigmond és dr. Simonyi Simon.

•

A Budai Izr. Hitközség dec. 19-én és 
20-án tartotta őszi közgyűlését. Dr. Krisz- 
haber Adolf elnök megnyitó beszédében 
hódolattal üdvözölte a Kormányzót bevo
nulásának 15-ik évfordulója alkalmából és 
bejelentette, hogy az elöljáróság ez alka
lomból hódoló felirattal fordul hozzá. Ke
gyelettel emlékezett meg a zsidóság 
veszteségeiről, fájdalommal jelentette a 
jugoszláv események folytán hontala
nokká lett magyarok ezreiről, akiknek 
felsegítésérc az óbudai nöegylettel együtt 
segítő akciót indított. Ismertette az Orsz. 
Izr. Iroda évi jelentését és visszautasí
totta a budai hitközség ellen különböző 
tényezők részéről intézett jogtalan táma
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dósokat. Ezután Szántó Jenő alelnök a 
maga és hat társa nevében elöljárói tiszt
iéről lemondott, a lemondások tárgyában 
az elöljáróság és közgyűlés legközelebb 
fog állást foglalni. Majd dr. Csobádi Samu 
jogügyi elöljáró jelentést tett az előző 
közgyűlés határozatai ellen beadott petí
cióról és a VI. Izr. Községkeriileti Bíró
ság idevonatkozó ítéletéről, — újból is
mertetvén az elöljáróság okt. lO.-i dekla
rációját. melyben az elöljáróság tagjai 
egységesen foglaltak állást az úgyneve
zett fúzió, valamint az adómegosztás kér
désében. A deklaráció tartalmát a’ köz
gyűlés nagy többséggel vette tudomásul. 
A közgyűlés ezek után tárgyalta és töb
bek felszólalása után nagy szótöbbségét' 
elfogadta Auer Róbert ideiglenes pénz
ügyi elöljáró előterjesztett 1935 évi költ
ségvetési előirányzatot, melyet az a!ö- 
adó hatalmas — minden részeire kiter
jedő expozéban ismertetett. Fahr Fiilöp, 
Kádár Dezső és Róna Ignác képviselőtes
tületi tagoknak választmányi tagcikká 
való megválasztása után a lágymányosi 
templom építésének pénzügyi fedezetének 
előteremtése tárgyaltatott le. mely után 
a beadott indítványokra került a sor. 
Élénk eszmecsere után elnök megkö
szönte a megjelentek szíves türelmét és 
az ülést berekesztette.

*

A budapesti aut. orth. izr. hitközség 
jan. 30-án képviselőtestületi ülést tar
tott, melyet óbudai Freudiger Ábrahám 
liitk. elnök, kormányfőtáinácsos a követ- 
kező szavakkal nyitott meg: „Tisztelt 
Közgyűlés! Mmdaniiyiimk szive sugalla
tát követem, midőn mai közgyűlésünk 
első szavaként megemlékezünk Kor
mányzó Urunk, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós öfőméltóságának 15 évi kormány
zási évfordulójáról. A jubileum napján 
Kazinczy utcai főtemplomunkban ünnepi 
i: teatiszt'.letet tartottunk, ahol az egész 
hitközség képviselői megjelentek és ahol 
- t: .smann Viktor rabbi úr a nyitott frigy
láda előtt fohászt mondott a Kormányzó 
úr őfőméltósága egészségéért, hosszú éle
téért és további eredményes működésé
ért. Hálát acimk a Mindenhatónak, hogy 

i yzása alatt a magyar királj i k< r- 
m.'ay működése alapján sikerült a rend 
helyreállítása és forró imával fordulunk 
a Mindenhatóhoz további eredményteljes 
működéséért, Nagymagyarország határai 
visszaállításáért és Nagymagyarország 
összes polgárainak jólétéért.” — elnök 
-zavait a képviselőtestületi tagok állva 
hallgatták végig. Ezután indítványozta, 
hogy a „Rambam” 800-ik születésnapját 
a pesti orthodox hitközség oly módon ün
nepelje, hogy a hitközség kebelbeli ,,bné 
tórái” és ..bachurlm"-jai szólittassanak 
fel, a megfejtésre szoruló Rambam-téte- 

leknek kellő magyarázattal való ellátá
sára és az így beérkezett megfelelő ma
gyarázatokat -a hitközség ünnepi emlék
könyv formájában nyomassa ki. Elnök 
indítványát egyhangú lelkesedéssel fo
gadták el. A napirendre áttérve, az -el
nök előterjesztette a képviselőtestületnek 
a hitközség 1935. évre szóló költségvetés 
előirányzatát. Az egyes tételekről Schle- 
singer Adolf pénzügyi elöljáró referált. 
Jelentésének azon részét, mely szerint 
sikerült a múlt évre előirányzott deficitet 
célszerű gazdálkodással lecsöken-teni, a 
képviselőtestület nagy lelkesedéssel tudo

Mikor javul helyzetünk ?
Irta : Dr Iiinfcsx Izsák, kőszegi főrabbi

Jákob fiai 22 évig- nem látták József 
testvérüket. Az éhség miatt Egyiptomba 
utaztak, gabonát vásárolni. A hagyomány 
• ’ a "int e’tökélt szándékuk volt, ho ív Jó
zsefet megkeresik és kiváltják a rabszol
gasága*  Tán s? a főváros nagy falukk 1 
\«.it körülvéve, a tíz férfi más-más kapun 
lőtt be a városba három hónapig kérés
iéi.-. d. persze nem találták meg. Mdőn 
Józsit megismerte testvéreit, sanyargatta

t. mert tudni akarta, megjavultak-e 
(zen 22 év alatt. Börtönbe vetette. Három 
nap múlva meggondolta a do’got hangoz
tatta előttük, hogy az ég Urától fél, azért 
nem akarja hogy gyermekeik éhen hal
janak; egy kivételével haza engedi őket. 
Ezen nag’elküségc felébreszti szivükben 
a Elkiismeret szavát, és bűnüket bevallva, 
ezt hangoztatták: „Valóban bűnbe estünk 
ti sívérünk miatt, mert nem fontoltuk 
meg milyen nagy veszélynek tesszük ki 
testvérünk lelket. Láttuk lelke szorongá
sát. hogy fél a bálványimádóktól, hogy kö
zöttük ‘egnagyobb kincsét veszti el: vallá
sát. Kegyelemért esedezett, de nem ismer
tünk irgalmat- A büntetés most ért utói.” 
— Minket is csak ilyen bűnvallomás ve
zethet a jobb útra. A legjobb a apszabá- 
lyok sem menthetik meg a magyar Iz- 
rac't. ha nem látja be hogy nem a rossz 
gazdasági viszonyok, hanem bűnös élet
mód a tizedei meg.

Ilyen bűnvallomás bátorította Matisz- 
jáku é- fiainak lelkét; ez adta a kardot 
kezükbe, hogy megvédjék szent válá
sukat.

Mint ma, már akkor is kétféle zsidó
ság volt A hellenisták nemcsak a görög 
nyelvűt tanulták meg. nemcsak a görög 
irodalmai o vasták, hanem a müveit po- 
gányok szokásait is elsajátították és a 
sport különféle nemeinek hódoltak. Nem 
csoda, hogy ilyun gondolkozásm ’ ddal nem 
szenté tik időt a Tóra tanulmányozásának 
és nem a jcruzsálcmi szentélyben mutat
ták be áldozataikat. Idegen isteneket 
imádtak. Antióchusz rendeleté nem oko
zott nekik fejfájást, ők már előbb szakí
tottak a zsidósággal

Matiszjáku és fiainak, meg a- jámbo
roknak voltak lekiismeruti furdalásaik, 
hogy nem teljesítették minden tekintet
ben szent kötelességeiket; nem óvták 
meg eléggé gyermekeiket a pogány görö
gök szellemétől, ők is mondták: ..Való
ban, mi is bűnösök vagyunk, inért nem 

másul vette. Többek hozzászólása után a 
képviselőtestület az -előterjesztett, 486.000 
pengő keretében mozgó költségvetést 
egyhangúlag, változatlanul elfogadta. Az 
elnök egyúttal felhasználta -az alkalmat, 
hogy nyilvánosan köszönetét mondjon 
Deutsch Vilmosnak, Fejér Lajosnak, Dá
nos Árminnak, valamint Tauber Mihály
nak és Er-nst Márkusznak, hogy buzgó te
vékenységükkel lehetővé tették a sze
gény gyermekek idei felruházását. Dr. 
Dach Sándor indítványára a képviselő
testület jegyzőkönyvi köszönetét fejezte 

az elöljáróság és választmánynak.

láttuk jámbor testvéreink (lelki küzdel
meit. ök felénk, a kohaniták felé néznek; 
tőlünk várnak buzdítást útmutatást. Mi 
azonban eddig a lelkek sírását nem hallot
tuk azért fajultak el annyira a viszo
nyok/*  — Tehát semmiféle rendszabá
lyokkal nem lehetett a szentföldön akkor 
a zs’c.'óság szellemét megmenteni. Küz
deni kellett a kül- és belelknség ellen, 
nem volt szabad féini a többségtől; csak 
akkor ..üldözött öt ember százat, és száz 
tízezret üldözött.(III. 26, 8)

Chanuka nyolc napja alatt ezen igaz
ságokra kellett gondolnunk. Hogy min
dennap egy gyertyával többet kellett gyuj- 
t mink, ez mindenesetre arra figyel
meztetett, hogy lássuk családunk tagjai
nak ierdeségcit, és vegyük észre, milyen 
volt előbb a zsidó ház és? milyen az most. 
A zsidó házakban e őbb öregek és fiata
lok reggel és este áhítatosan imádkoztak; 
minden zsidó házban rituális konyha 
volt; a háziasszony pénteken este meg- 
gyujtóttá a Szombat tiszteletére a gyer
tyákat; férje, ha a templomból Hazajött, 
kiddust csinált. Az atya vagy az anya 
imádkoztak kis gyermekeikkel; a f'ukat 
a talmudtórába küldték, hogy megismer
kedjenek szűnt vallásunk tanaival; a 
szegény embereket vendégekül látták; 
szombaton, amelyet minden család meg
szűnteit, a családja fiaival együtt áttanul
mányozta a szidrát; a nők olvasták a 
Ccnu-uremit A felnőttek vigyáztak az 
ifjak és hajz.donok erkölcseire. A zsidók 
szeretettel támogatták egymást és egy 
község tagjai oly egyetértésben éltek, 
mintha az egy család volna. A chanuka 
gyertyák fényénél ezt kellett látnunk. A 
modern élet bálványképeit onnan el kuli 
távoítani! Különben mit használ mrndcn 
külső fény és pompa. Az embernek nem
csak teste, de lelke is van. A saját lel
kére gondolva, val’ja be: „Valóban bű
nösök vagyunk testvérünk, miatt, mert 
látjuk saját lelkünk vergőoését, amint az 
téliünk segítséget kér. hogy megment
sük/4 — És le künket, lelkünk üdvét 
megmenteni annál nagyobb kötelességünk, 
mert nem a pénz és az erő. hanem a zsidó 
szellem ment meg minket/’

Templomi hímzéseket Unri fmmi 
készít művészies kivi HB I £ LllllllG 
felben o csó á’-ak mellett aranyhin?zönő 
Budapest, IV., Kossuth Lajos u. 3.
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Turóczi Trostler József:
Zsidó író a XX században

Jákob Wassermann
Isten-művészet-csoda ?

Irta: Lakos Alfréd
A zsidó író modern fogalma valójá

ban fikció: ál’apítja meg Jákob IVasser- 
inannról írt tanulmánya bevezetőjében. 
1 uroczi-1 rostlcr József es ebben teljesen 
igaza van. Mert a faj, a vér nem adhatja 
így ín. jellegzetességét, a szerem időtlen, 
a vér és faj animális tulajdonságok, az 
írót pedig elsősorban, sőt csaknem kizá
rólag szekerni túl a (dón Ságjai jellemezhe
tik. A téma szintén nem jelenti a zsidó 
írót, mert zsidó témához ugyanúgy nyúl 
nemzs'üi, mint zsidó író. A „Jákob**  és 
a József, a „Hiob“, az „ígéret földje1* 
és annyi más zs’dótárgyu regény írói ke
resztények. A nyelv szintén nem jelle
mezheti a zsidó írót, mert a legtöbb zsidó 
író sőt csaknem minden zsidó író annak 
a népnek nyelvén ír, amelynek keretében 
él, amelynek nyelve az ő nyelve is. Hi
szen nemcsak nyelvében, hanem külső 
a akjában, életformájában, élctmegnyilvá- 
nulásaiban is beleolvadt abba a nemzetbe, 
melyhez Hs^ak-tliatatkinul tartozik. így 
német és így zsidó Jákob Wassermann 
Asszimilá’ódott zsidó kispolgári család 
; arja teljesen németnek érzi magát, amíg 
külső események nem figyelmeztetik, hogy 
ha ő teljesen németnek érzi is magát, 
mások nem tartják annak. Ez a csalódás 
ráeszmélteit kii önállására. Hazatalál a 
zsidósághoz és amikor tudatára ébred 
írói hivatásának, tudja azt is, hogy előbb 
a zsidóságot keli megfejtenie, törvényesí
tenie önmaga és a világ előtt, előbb meg 
kell szabadítania negatív értelmétől, csak 
azután gondolhat a németség meghódí
tására, Megszületik a „Die Juden von 
Zimdorf**  és a , Die Geschichte des jun- 
gen Renate Fuchs'y

Későbbi korszakában már nincsenek 
zsjidótárgyv. regényei csak alak ai. En
ni k a korszakának, művészi fejlődésének 
csúcspontja „Christian IVahnschaffe". 
Ami ezelőtt volt: út idáig, ami utána jön: 
teremtő ismétlés. Közben megírja a saját 
é ettörténctét is: a ,-Mein IV eg als 
Deulscher und Jnde**  örök ismétlődése a 
diaszpórában élő minden zsidó író életé
nek vagy minden zsidó intellektuel sor
sának; utolsó munkájának, a Joseph 
Kerkhofens drittd Existenz* ‘-nek Alexan
der Herzog-ában pec.ig önmagát min
tázza meg Amit itt mond: gyónás. Ez
zel a munkával fejeződik be ocv.ver-je

iában gyógyítani akarja 
és elegáns cipő- 

„___ ___ ben akar járni,
sikkor cipőit NAGY S- 
nodern ortopiid-cipépznél ké
szíttesse :Msienm-körnt 11 
( r. Károlyi u. old. Thivó SG-1-G6

A most lezajlott istenvita Ábrahám 
óta vitatárgya az emberiségnek. Hogy a 
testek energiája a lélek? Hiszen ez telje
sen rokon azzal az ősi báiványszellemmel. 
amely minden érzékelhető valaminek 
(ember, állat, föld, víz. nap. éj, tűz, ten
ger stb.) kü’ön istenséget képzelt el.

Már több mint negyven éve, egyik ki
váló ma magasrangu vegyész tudósunkkal _ 
akkor a müncheni egyetem hallgatójával, 
mint művésznövendék ugyanazt a vitát 
feszegettük szinte, nap-nap után, ö az 
atomelmélettel, kémiává1, fizikai tudásá
val cáfolhatta Isten létét, én a gondolko
dás, az értelem erejével próbáltam védeni 
az ellenkezőt.

Hát vájjon ez volna talán az ismere
tek problémája? A sivatagi beduin, ha 
feltekint a csillagos? égre s azután azt 
mondja magában minden kémiai tudás, 
vagy orvosi bonckés ismerete nélkül: 
Ezt a csodát egy hatalmas Teremtő te
remthette csak! s 'leborul utána a föleire, 
ez a beduin — szerintem — bölcsebb, 
mint aki akár az egész Brit:sh Múzeum 
könyvtárát megtanu’ta. s mégis tagadja.

Az istenjfyagadás — ostobaság. Csak 
az ilyen irányú emberek kölcsönös? és ál
landó biztatása, bátorítása (álelméletek
kel stb.) vagy az a Szentek miatti szám
talan csalódás, a véres „vallásháborúk'4 
hitetik el az emberekkel az istentagadás?t. 
Azonfelül szereti ezt hinni, minden ko
nok, megátalkodott bűnös ember is. gon
dolván, ha nincs Isten, — nincs büntetés.

A művészet titkai .azonban — mégis 
másfajta csodálatosságok, vagy csodák, 
mint természet törvényeinek végtelensé
géből ellesett, vagy fe’fedezett fizikai 
törvények, amelyek segélyével ma már 
repülhetünk, rádiót hal’gatunk, stb. De 
azért .a művészet is, s annak minden, 
végtelen sok titka, csodája szintén a vi
lágegyetemben van. Ugyebár ez plauzibi
lis. s a legtudósabb orvos, vagy fizikus, 
avagy kémikus sem tagadhatja ezt. Ez 
tény — nem csupán emberi okoskodás 
a félő1, hogy van-e Isten, vagy nincs.

Nos hát a művészi ..alkotás(a szó 
kissé merész és istentelen) épen a fordí
tottja a fizikai törvények ismeretein ala
puló gép, mechanikai, vagy vegyi eszkö
zök alkotásának. A fizikus, a mechanikus, 
a mérnök, az építész mind előbb ismeri a 
már felfedezett törvényeket s ezek a’ap. 
ján tud csak konstruálni gépet, épületet, 
vegyi szert. A művész? A festő agyában 
vagy lelkületében. — igazán nem tudjuk 
hol — megvillan egy kép. egy kompozíció 
eszméje. A zenész lelkében egy uj dal. 
Törvény? Hol a törvény, mikor ez kelet
kezik? A művész nem tud róla. Utó'ag 
persze, már a megvalósítás és megvalósu
lás stádiumában reájön bizonyos sark
igazságokra, amelyek nélkül, vagy el’e- 
nére nem tud alkotni. A művész, a valódi, 
aki tehát mint mondani szokás .magából 
merít’4 száz és száz esetben produkál, 
terme1, ..alkot4’ anélkül hogy , előre is
merné munkája törvényszerűségeit. Mi 
vezeti őt ebben? A gyakorlat? Részben, 
sőt gyakran. De gyakran vannak egészen 
uj meglátásai, amelyekről nem is tudja 
előre. hogy miért művészi, de úgy érzi, 
hogy elképzelése, víziója, vagy meglátása 
egyenesen szenzációs. Hogy nem hajt

hatja végre? Ez rendszerint anyagi ter
mészetű nyomorúságokon, a kortársak 
közömbösségén, vagy si’ányságán, sőt 
nem csak a kortársak, ele a kartársak si
lány linltrikáin, üres alattomoskodásain 
múlik. Ezek mindig csak a már halott 
művész nagyságát ismerik el, de élénken 
asszisztálnak minden agyonreklámozott, 
kü sőségekben művészt láttató, sokszor 
vi/ághírre is? szervezett álnagyságnak. 
Művészet, reklám, szervezettség — minő 
egymástól távoli dolgok ezek, de minő 
nagy területük van olyan sötétre hajló 
időkben, midőn mindenki a külsőséges 
erőket és látszatokat bálványozza. Ezek 
a tényezők homályositják el azt a csodát, 
amelyet a művész, a va’ódi, nap-nap után 
produkálna, s a világot megtanítaná 
arra, hogy vannak olyan ismeretlen ér
zékek is, amelyeknek pusztára a tudata, 
vagy híre is megfélemlítené a ravaszkodó. 
a bűnözésre haj lamos, még műveletlen 
embertömegeket. A művészet igenis 
csoda! Ha látjuk is, miként fejlődik a 
csodára való képesség akár az egyénben, 
akár egész népekben, ha látjuk is primi
tív dadogását, amelyből elindult... akkor 
is. még a dadogása mibenléte is csoda! 
A gőzmozdonyt szerkesztő mérnök pozi
tív tudáson építi fel munkáját. Minden 
perc munkája eredményeivel már előre 
tisztában van.

A művész? A legnagyobb is! Soha 
nem tudja, hogy a következő óra, nap, 
vagy esztencő müve, remekmű lesz-e 
vagy üresség. Törvényei ismeretlenek!

Egy uj világ tárulna az intellektüell 
rétegek elé, ha a művészettel, annak cso
dáival, kellően elmélyedve fog’aíkoznánk. 
Sajnos a képzőművészet csodáival, tit
kaival, hazánk intehigenciája ezredrész 
annyit sem foglalkozik még. mint pl. a 
színművészet, vagy a zene dolgaival Pe
dig a festészet ezeknél hasonlíthatatlanul 
magasabb szellemi terület, telve csodákkal 
s mi’lió még fel nem fedezett törvény
szerűségekkel.

A politikai ravaszkodások világszerte 
elterjedt légkörét az emberi szellem gyű
lölködő elaljásítását vo’rna hivatva föl
váltani a művészet, ha azt valóban, csakis 
művészek, a szellem és jellem kiválóságai 
űznék s ha kiűznék a kutárokat, a mű
vészet berkeibe letelepült végtelen sar
latánhadat a művészet kicsiny és nagy
szélhámosait. a művészet területéről. N m 
akarok frázisszerűen a művészet templo
máról beszélni. Ez görögül hangzik, s 
zsidó szellemű emberhez nem illik.

Sokat harcoltam majdnem négy év
tizeden át a művészet tisztaságáéit ha
zánkban. Elfelejtett igazságokért, elfelej
tett művészi e’vek föltámasztásáért. So
kan tudják, a régi öregebb nemzedék 
tagjai közül még, hogy ez a harc, mint 
harc is, mint kezdeményezés is, az én 
toliamhoz fűződött 35—40 év előtt So
káig egyedülállóan. Most, annyi idő után 
ezt, azt hiszem lega’ább egy felekezeti 
lapban, a , Zsidó É!et“-ben leszögezni, 
nem szerénytelensgég. Az ár ellen küz
deni. hasznossági, önző szempontból bi
zony. nem cé1 szerű. Én. a zsidó és mű
vész, megtettem.
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A „tagadás szelleme44

Springer nyomda VII., Bethlen G. u. 33.

Irta: Lénárt Imre
A kis köpcös mérnök arca vörösre 

gyűlt, mikor — az ellenvélemények per
gőtüzének befejeztével •— kezdte meg
védeni a maga vallásellenes véleményét, 
mellyel egyedül maradt a nagy társaság
ban.

— A vallás: humbug — tüzelt a kis 
mérnök. A szegény emberek félreveze
tésére találták ki és ápolják. Akinek nem 
jut öröm és siker az életben, azt a túlvi
lággal, az ottani örömökkel próbálják 
megvigasztalni... Ez a vallás és semmi 
egyéb...

— Ami a túlvilágot illeti — jegyezte 
meg csípősen a professor — annak a vi
gaszára nemcsak a szegény embernek 
van szüksége. Mert a gazdag ember 
ugyan jól él (az sem mindig).' de ő sem 
él — örökké. Éppen ezért a vallásra, 
vigaszra neki is szüksége van. A gazdag 
ember, aki szívesen élt, még kevésbé ba
rátkozik meg azzal a gondolattal, hogy a 
halállal minden véget ér... Szegény em
ber könnyebben mond le az életről...

A mérnök hitetlenül rázta meg a fejét. 
Harsogva, rövid mondatokban beszélt, a 
hangsúlyozás erélyes csengésével akarta 
pótolni azt a bizonyosságot', mellyel a 
maga álláspontját alátámasztani nem 
tudta.

— A vallás egyetlen tételét sem tudta 
még bebizonyítani senki — vetette oda 
diadalmasan.

— A vallás igazságára legjobb bizo
nyíték — felelte a tanár — hogy eddig 
még a világ minden részén szüksége volt 
rá az embereknek. Ott is, ahol társadalmi 
és vagyoni különbségek nincsenek, ahol 
nincs hivatalos egyház, tanterv, iskola ... 
Ahol magasabb kultúra virágzik, ott 
egyesek a vallásos érzésüket a vallásta- 
lanságban próbálják kiélni. Ez talán para
doxonnak hat, de ha az illetők valóban 
nem törődnének a vallással, akkor nem 
hadakoznának folyton ellene. Ez a legjobb 
bizonysága, hogy szükségük van rá és 
hiába próbálják kikapcsolni az életükből.

A „szabadgondolkodó”, vallástalan 
mérnök egészen különös hatást tett a tár
saságban. Voltaképen minden társaság
nak gondoskodnia kellene egy ilyen „ta
gadás szelleméről” mert ezeknek a rideg 
világnézete jótékonyan felkeltik az embe
rekben az ellentétek vonzó erejénél 
fogva, a vallás boldogító, zsongító érzé
sét. A társaságban mindenkit egyszerre 
megszállt a meghatottság meleg hulláma, 
mindenki elköltözött kedveseire gondolt, 
róluk kezdett beszélni, a vérmes ateista 
csakhamar kénytelen volt megérezni, 

hogy az emberi élet nagy misztériuma és 
a vigasztaló Ilit hatalmas ereje legyőzték 
őt. Éppen ezért zsörtölődve vágta oda:

—Bár erős meggyőződés az, ami ve
lem szemben megnyilatkozott, engem 
mégsem sikerült meggyőzni.

«

Az ilyen pattogó, zsörtölődő cinberek 
nem mindig a legrosszabb emberek, sőt 
sokszor ők a legjobbak. A rossz ember, 
aki ártani akar embertársainak, az meg
tanulja az alakoskodást. Rózsák alá rejti 
a töviseit és akkor szúr, mikor az ember 
azt hinné, hogy illatos virágot mutat. A 
„tagadás szelleme” voltaképen a legjobb 
ember volt, akit egész bizonyosan mély
séges vallásos érzés is fűtött, ha — má
sok nem látták, vagy vallásról nem kel
lett vitatkoznia. De ha vitára került a sor 
akkor kérlelhetetlen volt. Főleg azért is, 
mert a háború előtt, mikor a „szabad 
gondolkozás” divat volt, családjával 
együtt elhagyta ősei hitét és — azt hitte 
— minden pozitív vallást. Azóta kizárólag 
a matematika és a természettudományok 
érdekelték, szerinte ezek minden kér
désre megadták a választ. Főleg, ha csak 
olyan kérdéseket tett fel, melyekre po
zitív tudományok meg tudják adni a fe
leletet.

Mikor a vagyonát, több millió koronát 
elvesztette, akkor rendült meg legelő
ször.

Néhány hónapig halkabban beszélt, 
kissé leszokott a határozott hangú vitat
kozásokról. Nem tartotta fontosnak, hogy 
mindig neki legyen igaza. Több megbe
csüléssel kezdett nézni embertársaira is, 
mert most már nem bízott meg olyan 
határozottsággal a tudomány csalhatatlan 
tételeiben, hanem meglegyintettc az a 
sejtelem is, hogy esetleg még szüksége 
lehet embertársai jóindulatára, támoga
tására, a kölcsönösség erejére.

Ha valaki ebben az időben régi, ked
venc témájára, a vallás kérdésére terelte 
volna a szót, talán toleránsabban képvi
selte volna a maga szélsőséges álláspont
ját.

♦

Néhány év múlva a tanár egy kis ke
rületi templomba tért be, hogy ott ünne
pelje elhunyt édesapja halálozási évfor
dulóját.

A kora délutáni órákban a nyugalma
zott időmilliomosokon kívül főleg olya
nok ültek a padokban, akiknek gyászuk 
volt.

Külön kis társadalom ez, melyet a kö
zös gyász csakhamar eggyé kovácsol.

A fájdalom imádságának hangos zúgó 
kórusában összemelegednek s amint 
egyenletes ingadozásban hajlik meg tes
tük, ritmusra zeng fennhangú imádságuk, 
ugyanúgy eggyéhangolódik a lelkűk is.

Az első fájdalom enyhülése után test
véri melegséggel fogadják napról-napra 
az újoncokat, akiket a sors addig még 
megkímélt a bánattól s akiknek idő kell, 
mig ők is betéve tudják a szenvedés 
himnuszát.

... A félhomályban a tanár egy ala
csony urat vett észre, aki atyáskodóan 
segített a sápadt, gyermekarcú gyászo
lóknak. Fellapozta nekik az imádságokat, 
lassan, szótagolva együtt imádkozott ve
lük. Gyámolította, támogatta őket. A ta
pasztalt, öreg templomjáró biztos kész
ségével. ö maga is buzgón, fennhangon 
imádkozott és testének még hajladozó 
mozgásával kísérte az imát.

A tanár szinte elakadt az imádság
ban ...

A mérnök volt, az istentagadó ...
*

Mikor az istentisztelet végeztével a 
kijáratnál összetalálkoztak, maga a mér
nök is meghökkent. Néhány pillanat 
múlva megmagyarázta a különös fordu
latot.

A nyolcvanéves édesanyja néhány hó
nappal ezelőtt meghalt, ö volt az egyet
len fia és a kilencvenhez közeljáró apá
nak az volt az óhaja, hogy a fiú a vallás 
legszigorúbb követelményei szerint gyá
szolja meg az édesanyát. A mérnök reg
gel, este pontosan megjelent a templom
ban. Újra megtanulta az imádkozást. Ma 
ö a legájtatosabb hívő, ö a kis templom 
szakértője. Senki úgy nem tud imádkozni. 
Hozzá fordulnak a járatlanok és kezdők.

Látszott rajta, hogy érzi a helyzet fo
nákságát. A tagadás szelleme azonban 
még mindig nem hagyta el. Egyszerre 
csak felcsattan a hangja, mint régebben, 
a vitakozás hevében.

— Nem akartam megtagadni az apám 
kívánságát — mondta szinte mentege
tőzve. — Forma szerint újra visszatér
tem a zsidóságra...

De a szemében ott csillogtak az iménti 
meghatottság tiindökő könnyei.

Ezekről megfeledkezett a tagadás 
szelleme.

A könnyek áramló, meleg csillogással 
tüzeltek a két szeme szögletében s aztán 
lassú gördüléssel folytak alá a vitatko
zástól kipirult arcán ...

Felelős szerkesztő és kiadó:
KECSKEMÉTI VILMOS


