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Nagygyűlés
Milyen lefolyású lesz a magyar zsi

dók második országos nagygyűlése, — 
kérdik az emberek, de hol aggódó, hol 
tűnődő, hol megnyugvó kérdésükre kielé
gítő választ nem kaphatnak. A Talmud 
az egyik ihelyen azt mondja: „Mióta Je
ruzsálem elpusztult, a prófécia áti uházta
tott a bölcsekre”, de Joohanan sokkal 
pesszimisztikusabban adja meg a.'választ! 
„Mióta Jeruzsálem elpusztult, csak a bal
gák és a gyermekek foglalkoznak jöven
döléssel.” Félek: Joohanan mesternek 
igaza lesz.

Csak néhány ütközőpontot óhajtok ki
emelni, ahol a nagygyűlés hajója könnyen 
zátonyra futhat. És ezt minden jövőbelá
tás tudománya nélkül lehet megállapítani. 
Attól nem félek, hogy a két nagyközség 
országra szóló nagy pőre akadályokat 
fog gördíteni a gyűlés méltóságos leper- 
gése elé, mert nem tartom egyiknek a 
vezetőségét sem oly tapintatlannaw, hogy 
a kérdést föl'hengergetné vagy csak .föl
vetné — anélkül, hogy a nagygyűlés tel
jességét magával szemben ne találná.

Nem, az unifikáció kérdése nem fog 
szönyegrekerülni. Résen leszünk, hogy 
szóba ne kerülhessen. De más kérdések 
fognak bajt okozni. Itt van az összeférhe
tetlenség kérdése. Igen sokan nem jó 
szemmel nézik, ha a tekintély, a hatalom, 
a méltóság egy közös kézbe kerül. A ha
talmat is tudni és akarni kell szétosztani. 
Divide et impera. Bővebb fejtegetésbe 
nem bocsátkozom. Ibn Ezra gyakran 
mondja: Vöhómászkil Jóvin. Szóból ért 
az okos.

A másik kemény dió, amibe könnyen 
beletörfk a fogunk: az adómegoszlás kér
dése. Kár volt már eddig is élére állí
tani a dolgot. Jó volt az eddigi intézke
dés: mindenki ott fizet adót, ahol állandó 
lakása van. Ha több 'helyen van lakása, 
akkor válogathat. Vagy helyesebben: ott 
fizessen, ahol az éven át tovább tartóz
kodik és ha gavallér, fizessen két helyen. 
Vagy' még igazságosabb: oda fizessen, 
ahol a kisebb község jobban rászorul.

előtt
Nagy elégületlenség van a rabbik so

rában is. Minthogy 200 között csak 35-en 
vannak az országos gyűlésen, dönteni a 
maguk ügyében sem tudnának. Az első 
kongresszus főleg azért akadt meg, vagy 
világosabban szólva akkor szakadt két 
hatalmas pártra, amikor a régi hírhedt 40. 
szakasz a rabbiról szóló .fejezet, ezt a 
tragikus feliratot kapta: „fizetéses .hit
községi hivatalnokok.” Ez éppen oly er
kölcsi arculcsapása volt az önérzetes rab
bikarnak, mintha a magyar közjog a mi
nisztereket szolgáknak mondaná, amit a 
latin szó valóban jelent is. A rabbi is 
szolga de Isten szolgája, mint Mózes, 
a mi tanítónk és mesterünk. A „Kiegé
szítő Szabályzat” (miért nem , átdolgozott 
szabályzat?”) igen bölcsen ezt az omi
nózus feliratot elhagyta, de az még min
dig valahol bujkál és kísért, mint pl. a 
60. szakaszban, amelynek felirata: A rab
bik, más javadalmas hitközségi tisztvise
lők, stb. Nem sérelmesnek, hanem kicsi
nyesnek, sőt komikusnak hat a 48. sza
kasz is, amely úgy intézkedik, hogy a 
rabbi csak akkor vezeti a küldöttséget és 
tartja az üdvözlőbeszédet. — ha a püs
pököt kell fogadni, a főispánt ellenben a 
hitközség elnöke köszönti. A dolog a va
lóságban és az életben úgy fest, hogy' a 
hitközségi elnök vezeti a deputációt és 
bemutatja az egyes tagjait a királynak, 
főispánnak, polgármesternek, de a vallá

Inkompatibilitás 
felekexeii poxiciókban

Irta: Hartstein Lajos,
az Orthodox Központi Iroda ügyv. elnöke

Az Orthodox Központi Bizottság 
keddi deklarációja rávilágít arra a jog
talanságra,, mely a magyar orthodoxiát 
a kongresszusi statutum-tervezet bizo
nyos rendelkezéseinek érvényre emel

sos gondolatot, a hitéletet kidomborító 
beszédet .más nem mondhatja, mint a 
rabbi. Inkább töröltessék ez a pont is 
teljes egészében. Mert, ha nem a rabbi 
beszél, akkor tőle hiába várják, hogy a 
küldöttségnek hivatalból tagja legyen. 
Gerinces pap nem vesz részt abban.

Nyilvánvaló, hogy állandó irígykedés. 
vetélkedés és féltékenykedés alapját fogja 
képezni ezt a pont az egyes hitközségek 
között, amelyeknek egyikében a rabbi hi
vatalból tagja elöljáróságnak s képviselő
testületnek, a másikban nem. Elvárta 
volna a magyar rabibikar a szervezet al
kotóitól, hogy gerincesen bevallotta volna 
vagy azt, hogy minden rabbi tagja a ve
zetőségnek, s minden ülését imádsággal 
nyitja meg .és ahol saját személyes ügyét 
tárgyalják, nem lehet jelen — erre vár
nak a rabbik 'hazánkban 66 év óta, vagy' 
mondta volna ki, hogy saját érdekében a 
rabbi ne legyen, ne lehessen tagja elöl
járóságnak. képviselőtestületnek, — de 
ez esetiben a gerinces rabbik a nagygyű
léstől — távolmaradtak volna és a pasz- 
szív rezisztencia álláspontiára helyez
kedtek volna. Az ügyet az gyes hitköz
ségek belátására s nagylelkűségére bízni, 
ez az egyetlen megoldás — -néni megol
dás. A többi szakaszokról maid vitatkoz
zanak a jogászok. Nagyobb baj csak ak
kor nem lesz, ha minden résztvevő ko
molyan át lesz hatva a próféta parancsá
tól: a böjtökből valamikor örömnapok 
lesznek, de ti szeressétek az igazságot 
meg — a .békét.

kedése esetén érné. A legflagránsabb 
sérelem megérthetése szempontjából 
vissza kell térnem az 1868. évi kong
resszus összehívásának és lefolyásának 
történetére.



2ZSIDÓ ÉLET —

Az 1867. évi emancipáció után a kul- 
tuszkormány a zsidó hitközségek viszo
nyainak rendezése céljából hivta össze 
az országos kongresszust. A kongresz- 
szusi delegátusok választása egyáltalá
ban nem folyt le megnyugtató módon. 
Sok helyen terror, sőt olykor hatósági 
befolyás is érvényesült és ennek tulaj
donítható, hogy az úgynevezett ,.neoló
gok” csekély többségre tettek szert. A 
választási visszaélések ellen a „hithű” 
(Sómér-hádász) zsidóság óvást emelt 
és a választási sérelmekre való hivat
kozással nem akart résztvenni a kong
resszuson. Ekkor Eötvös József báró 
kultuszminiszter lépett közbe : magához 
kérette a „hithűek” vezetőit és határo
zott ígéretet tett nekik arra nézve, hogy 
a kongresszuson semilyen a vallást leg
távolabbról is érintő kérdést nem en
ged tárgyalni, hanem kizárólag a kor
mányzat szempontjából tisztázandó ad
minisztrációs kérdések szerepelhetnek a 
napirenden. A „hithűek” ebben a mi
niszteri Ígéretben bízva, melyet külön
ben Eötvös báró a tanácskozások meg
nyitása alkalmával nyilvánosan is meg
ismételt. jelentek meg a kongresszuson 
De már nyomban a formaságok elinté
zése után beigazolódott, hogy a kierő
szakolt többségben levő „neológdk” a 
vallási szempontokba is bele akarnak 
nyúlni és erőszakosan olyan intézkedé
seket oktrojálni az országban akkor 
tényleges többségben volt ..hithű” zsi
dóságra, amelyek révén valósággal le
hetetlenné vált volna vallásunk paran
csainak szigorú betartása.

Ezzel a törekvéssel szemben a kong
resszuson a választási eljárás folytán 
néhány szónyi kisebbségben levő „hit
hűek” ragaszkodtak ahhoz, hogy kimon
dassak, miszerint a Sutéban Arttch kö
telező betartása biztosíttassák a hitköz
ségek intézményeiben és berendezkedé
seiben, amivel szemben a ..neológok" 
viszont arra hivatkoztak, hogy ez a kér
dés már kivül esik a kongresszus ha
táskörélje utalt adminisztrációs szerve
zet határán. Az erről indult vita során 
a „neológok” egész nyiltau. kertelés 
nélkül kijelentették, hogy nem hisznek 
sem a Sulohan Aruchban, sem a Tal- 
mudban, hanem kizárólag Mózes Öt 
Könyvében, sőt niég ennex nagy része 
ellen is hangok emelkedtek a neológ tá
borban. Viszont a Rabbiszeminárium 
felállításáról, amely nyilvánvalóan ösz- 
szefügg a vallási szempontokkal, szé
leskörű vitát indítottak a „neológ”-ok, 
azzal az enunciációval, hogy ez nem 
vallási, hanem adminisztratív kérdés.

A „hithü”-ek úgy ennél a tárgynál, 
valamint a tárgyalás további folyamán 
egyéb kérdésekben is elhangzott és val
lási fii fogásukba ütközött kijelentések 

ellen ünnepélyesen óvás; emellek és 
otthagyták a kongresszust. A „neológ”- 
ok magukra maradván, ellenzék Irányá
ban egyhangúan megszavazták az elé
jük terjesztett, a ,,hithű”-ek vallási fel
fogásával ellenkező szabályzatot. L'gy 
a kormány, mint a Felség jóváhagyá
sukkal látták el ezt a statútumot, mely 
így az egész magyarországi zsidóságra 
kötelezőnek nyilváníttatott. Ezen az ala
pon természetesen akkor jogosan hasz
nálták a ..Magyarországi Izraeliták Or
szágos Irodája” címet, mert tényleg az 
ország egész zsidóságát hívták kong
resszusba és ez a kongresszus mondotta 
ki a szabályzat elfogadását.

Az ország „hithű” zsidósága azonban 
összefogott vallási meggyőződésének ér
vényesítésére, ezrekre menő aláírások
kal ellátott óvásokban tiltakoztak a ki
rálynál és a képviselőháznál a meggyő
ződésükkel ellenkező statútumok rájuk 
erőszakolása ellen, mire a kongresz- 
szusi szabályzatnak az ország egész zsi
dóságára kiterjedő érvényét a kormány 
csak azokra korlátozta, akik azokat ön
ként elfogadják. A régi Nagymagyar- 
ország zsidóságának többsége azután az 
újonnan megalkotott orthodox országos 
szervezeti szabályzat alapján alakította 
meg a hitközségeket. Ekkor már nem 
volt értelme a Magyarországi Izraeliták 
Országos Irodája elnevezésnek, nem fe
lelt meg a tényleges helyzetnek, falsum 
lett belőle, aminthogy a kongresszusi sta
tútum alapján alakított 27 ..Magyar
országi Izraeliták Községkerülete” is 
csak papírforma maradt az orthodoxia 
hivatalos megalakulása után.

Nem akartunk szélmalom-harcot foly 
tatni, ezért nem is tartottuk akkor ér
demesnek sarkunkra állni és hadjára
tot indítani a papiros-név, papíros-cí
mek és papírosméltóságok ellen, hiszen 
tudtuk, hogy elöbb-utóbb úgyis elérke
zik az ideje a tényeket nem fedő és azo
kat sok részében túlélt kongresszusi sza
bályzat módosításának. Most tényleg 
eljutottunk ehhez a történelmi pillanat
hoz. A kongresszusi zsidóság hozzákez
dett a régi szabályzatnak részben mó
dosításához, részben kiszélesítéséhez. 
Ifi »tif látunk a tervezetben.’ .1 tények
nek immár semmiképpen meg nem felelő 
papíros-elnevezéseknek, papíros-címek
nek és méltóságoknak egész garmadá
ját kreálták. Már nem elég a „Magyar
országi Izraeliták Országos Irodája”, 
egészen új hasonló elnevezésű szerve
ket konstruáltak: „Magyarországi Iz
raeliták Országos Tanácsát”, „Magyar
országi Izraeliták Országos Bíróságát”, 
„Fegyelmi Hatóságát”, ..Rabbiszékét”, 
a „Magyarországi Izraeliták Országos 
Képviseletét”, stb., stb. Semmi értel
mét nem látom ezeknek a tényekkel el

lenkező elnevezéseknek, azt pedig fel
tételezni sem merem, hogy megtévesz
tés céljaira stilizálták volna így. De 
akkor hát mirevaló? Hiszen a polgári 
életben is megmosolyogják azt. aki őt 
meg nem illető címet használ. Nem hi- 
hetem, hogy ilyenre komolyan gondol
kozó és igazságszerető emberek kapha
tók lennének, nem is hiszem, hogy ezek 
a tömeges új kreációk a kongresszuson 
így keresztülmennek.

Még csak egy személyes kérdésben 
kívánok e cikkemben nyilatkozni Bocsá
natot kell kérnem — úgy fent, mint 
lent, — amiért néhány év eleit az ösz- 
szefér he tétlenség, az inkompatibilitás 
kérdésében állást foglaltam és harcol
tam az ellen, hogy rendeletileg mondas
sák ki, miszerint a hitközségi elnöki ál
lás összeférhetetlen a községkerüíeti el
nökséggel. Az inkompatibilitásnak ilyen 
elvi megállapítása ellen akkor azért 
emeltem szót, mert nem járulhattam 
hozzá, hogy ez a döntés az orthodox 
zsidóságra nézve is precedensül szol
gálhasson. Ebben az állásfoglalásomban 
az a szempont is vezetett, hogy ha más 
vallásfelekezeteknél nem statuáltak 
ilyen összeférhetetlenséget, a zsidó fe- 
lekezetre nézve se állapíttassanak meg 
ilyen korlátozó intézkedések.

A tapasztalatok azóta meggyőztek és 
én ma már belátom, hogy akkor téved
tem. Ma már meggyőződéssel vallom és 
állítom, hogy a hitközségi elnöki állás 
inkompatibilis nemcsak a községkerületi 
elnökséggel, hanem az országos irodai 
elnökséggel is. Nem lehet valaki egy 
személyben iigfél és döntő bíró. Ebben 
a tekintetben még Steril Samu elnök úr 
is, akit pedig egyébként logikus gon
dolkodású embernek ismerek súlyos té
vedésben van. Hiszen Íme ő, a pesti 
nagy neológ hitközség elnöke működött 
közre olyan irányban, Iwgy az egész 
statútum-tervezeten vörös fonálként vo
nuljon végig az a cél. hogy legelsősor
ban a hagy pesti hitközség érdekeit kell 
felkarolni és ezzel szemben minden más 
zsidó köziilet még olyan jogosult szem
pontjait is alá kell rendelni a pesti hit
község érdekeinek.

Még 1913-ban szerkesztettem egy Ki
egészítő Szabályzatot, melyet az ortho
doxia egyetemes országos gyűlése egy
hangúlag elfogadott. A tapasztalás és a 
viszonyok változása azóta sok kérdés
ben jobb meggondolásra tanított ben
nünket. Ezekből okulva előreláthatóan 
néhány módosítást kell fűznünk ehhez 
az orthodox Kiegészítő Szabályzathoz. 
E módosításokban elsősorban arra kí
vánjuk helyezni a súlyt, hogy megszün
tessük a tiszteletbeli állások halmozá
sát és kimondjuk a hitközségi és or- 
s. ágos elnöki állások inkompatibilitását.
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Döntés előtt
„Az Országos Gyűlés határoztából 

fakadjon áldás hazánkra és felekeze
tűnkre.” Ezen óhaj fejezi be a meghí
vót, amellyel az Országos Iroda elnöke 
az Országos Gyűlés tagjait a március 
hó 4-én kezdődő gyűlésen való rész
vételre felhívja. Nincs senki, aki nem 
kívánná, hogy ezen óhaj a legnagyobb 
mértékben ne teljesüljön, viszont az 
előzmények után senki sem kelclkedhe- 
tik abban, hogy ez óhaj megvalósítása 
elsősorban attól, vagy azoktól függ, aki, 
vagy akik a szabályzatot, mely felett 
határozni kell, elkészítették, illetve szel
lemileg irányították. Hajlandóak lesz
nek-e ők. kik maguknak már számsze
rűit a túlsúlyt és ezáltal javaslataik 
számára a többséget biztosítani tudták 
— tehát előre biztosított siker tudatá
ban — azon követeléseiket mérsékelni, 
melyeket a vidéki hitközségekkel szem
ben támasztottaké

Ismétlések elkerülése végett ezeket 
nem soroljuk fel; többször lettek e kér
dések a lapokban tárgyalva, — a cse
kély eredmény, de még inkább a ház- 
és ügyrend, illetve tanácskozási szabá
lyok intézkedései, melyek az elnöknek 
majdnetm korlátlan hatalmat adnak 
akarata keresztülviteléhez, súlyos aggá
lyokat keltenek a fent idézed óhaj 
megvalósítására vonatkozólag. M inde- 
niitt a majorizálás Medusa-arca mere
vedik reánk.

A tudatos fölény már nem is burkol
tan, hanem egész nyíltan mutatkozik 
abban, hogy mig eddig a vidéki hitköz
ségek csak a rabbi- és tanítóképző inté
zetek fenntartásához járultak, most már 
bizonyos, hogy ezeken kívül még 
„egyéb országos intézményekhez ’ 
szükséges hozzájárulás is követeltetik, 
melynek összegét ugyan az Országos 
Képviselet, de az egyes községkerüle
tekre eső összegeket az Országos Ta
nács állapítja meg (175 §.). A túl
terhelés ellen a 174. §.-ban jelzett két
harmad és háromnegyed többség nem 
nyújt elegendő garanciát, mert a ..jelen
levő tagok”’ közt természetszerűleg 
mindig a budapesti kerület tagjai lesz
nek nagy többségben, tehát érdekelt 
felek; a vidéki hitközségek úgyszólván 
pénzügyi rabszolgaságba kerülnének. 
Meg kell határozni, hogy a „jelenlevő 
tagok” minimálisan feléréssé a vidéki 
hitközségek képviselőinek kell lenni és 
legfeljebb fele része lehet a budapesti 

kerület képviselőinek száma; ez meg
felel a 167. (j-ban megállapított arány
nak és igazságnak és megóvja a vidéki 
hitközségeket a fenyegető elnyomástól 
illetve majorizálástól.

Még aggasztóbb az egész X. rész. „A 
hitközségi adó megosztása” ami való
ságos tárháza a nyakatekert megkülön
böztetéseknek. Félreértések elkerülése 
végett ki kell jelentenünk, hogy a mun
kálat, eltekintve a céltól, melynek szol
gálni akar, kitűnő elaborátum, mely 
financiális szakembereknek igazi örö
möt szerezhet, de a mi viszonyainkra 
nem alkalmazható. Azon csekély előny, 
melyet ezen ominózus § néhány hitköz
ségnek hozhat, nem ér fel azon zaklatá
sokkal, melyeket okoz, azon bizonytalan
sággal, állandó nyugtalansággal, melyet 
terjeszt és az úgynevezett „moszero- 
lást”, melyet megteremt az egész kong
resszusi zsidóságban. Ha arra gondo
lunk, hogy ezen szakasz végrehajtása 
legnagyobbrészt — egyes kivételek elő
fordulhatnak — oly egyénekre' lesz 
bizva, akik gonddal terhelve és létért 
való nehéz küzdelemben nem bírhatnak 
oly jártassággal, hogy ezen paiagrafus- 
dzsungelben a helyes utat megtalálják, 
akkor ezen szakasz egyenesen veszélyes. 
E komplikált, szőrszálhasogató, majd
nem ravasz határozmányok- megértése 
jogi készültséget igényel; azonkívül pe- 
dog valóságos ,spicli” rendszert (mint 
a Bach-korszakban volt) fog teremteni 
és a nem ritkán előforduló személyes 
bosszúállásnak tág kaput nyit.

Aki a községkerületekben előfor
duló ügyeket ismeri, az tu Íja, hány 
panasz fordul elő minden évben az 
adóztatás miatt, már most az egyszerű 
rendszernél; mi lenne majd ha ezen 
komplikált rendszer lépne életbe? Az 
egyenetlenség, a folytonos cí.'akodás 
és békétlenség kimeríthetetlen kútfor- 
rása, egy valóságos Eris-alma ez az ál
datlan szakasz. Újból bizonyítja, hogy a 
budapesti aszfaltról tekintve, a dolgok 
egészen másképen festenek, mint a hely
színén a valóságban. Itt csak egy út ve
zet célhoz: az egész X. résznek az el
ejtése. Várjuk meg, mig az új szabály
zat gyökeret vert a zsidóságban és ak
kor lehet ily javaslatokkal előállni, 
senki sem fogja ellenzeni, ha e rész 
tárgyalása 3 vagy 5 évre elhalasztódik.

A közmondás: „Aki sokat markol, 
keveset fog” itt is alkalmazható. 

rész legkevésbé sürgős, sőt a legtöbb 
vidéki hitközségnek feleslegesnek tekint
hető. A most ültetett fáról nem lehet 
azonnal gyümölcsöt szedni, annak is 
előbb gyökerezni kell. Ez a X. rész 
amúgy csakis számos ülésen nagynehe- 
zen létrejött kompromisszum ered
ménye, de senkit sem elégít ki. Nagyon 
optimisztikusan, — csak budapesti 
szempontból — ítéli meg az „Indokolás” 
ezen rideg szakaszt, amit egyáltalában 
az indokolás a helyenkint előforduló ke
mény feladatokat egy enyhítő „sau- 
ce”-ba mártva, ízletesebbé tenni igyek
szik, ami tekintve a sok „cogens”-t, ma
gyarul „kényszert” bizonyításul szolgál
hat az ellenkező nézet helyes voltára; 
csak egy helyes: kiküszöbölni az egész 
szerencsétlen X. részt.

Békét akarunk, békét keresünk és 
béke után sóvárgunk. Csak a békéből 
fakadhat az az áldás, melyet a meghívó 
is kíván. Teljes elismerés illeti meg 
mindazokat, kik több, mint két éven át 
legjobb tudásukat latbevetve, fáradoz
tak a szabályzat létesítésén, melynek 
látható koronáját az Országos Gyűlés 
fogja képezni. — Még vannak kíván
ságok, melyek meghallgatásra nem ta
láltak, így p. o. a virilizmus, mely nél
kül ma egészséges hitközségi élet nem 
fejlődhetik, a szabályzatiban érintve 
nincs; pedig az „Indokolás” (52. old.) 
nagyon helyesen mondja: „A hitközsé
gek a felekezeti szervezet alapjai”, to
vábbá (60. és 61. old.), hogy a szabály
zat „a felekezeti szervezet biztos alap
építményének a hitközségeket tekinti”, 
tehát egészen szilárd alapokat kell te
remteni. Ez annál fontosabb, mert sok
féle és nehéz teljesítményeket követel 
az új szabályzat a hitközségek közre
működésétől.

A még érvényben levő elavult válasz
tási rendszert meg kell szüntetni és itt 
helyesen „cogens”-t kimondani, tehát 
azt, hogy a képviseletek fele része. a 
legtöbb adót fizetőkből álljon, a másik 
fele szabadon választott képviseletek
ből. Csakis ily alapon összeállított kép
viseletet lehet jbiztos alapépítménynek” 
iitvezni, mely képes a hitközségek fo
kozott feladatait sikeresen megoldani. 
Vannak még határozmányok, melyek 
módosításra szorulnak; ezekkel majd a 
Gyűlés folyamán lehet foglalkozni és az 
új szabályzatot eltorzító foltoktól tisz
títani. — Nem makacs ragaszkodás az 
fgvszer elfoglalt állásponthoz, hanem 
engedékenység és, kölcsönös megértés 
segítenek az ellentétes vélemények áthi-

Ez adalására.

ff ■> W ideális száj- és
Jl F Xi I*  U 1J iorok-öblögeiö
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A magyar orthodoxia deklarációja
Az Orthodox Központi Bizottság folyó • hó 26 án tartott ülésében 

elhatározta, hogy a felmerült orthodox-neológ ellentétek ügyében a 

következő felhívással fordul az orthodox hitközségekhez :

Immár két évtizede, hogy mindnyá
junk őszinte örömére elcsendesedett a 
testvérharc a magyar zsidóság kebelében. 
A világháború súlyos megpróbáltatásai
nak idejében, a neológra belátásos vezé
rei, minden dicséretre méltóan, beszüntet
ték az orthodox zsidóság elleni félévszá
zados unifikációs harcot.

A hithű orthodox zsidóság természe
tesen örömmel fogadta el a feléje nyújtott 
békejobbot. Hiszen addig is csak kény
szerből harcolt. Minden erejével védeke
zett az ellen az erőszakos egyesítés el
len, amelyből való kiválásért bölcs Nagy
jai oly áldozatos és sikeres harcot foly
tattak. Minthogy e küzdelemben az or- 
thodoxiia csak megtámadott és védekező 
fél volt, csak meg kellett szüntetni a neo
lóg támadást és nyomban béke tárult az 
egész magyar zsidóság elé.

Mégis mélységes aggodalommal kell 
itt rámutatnunk a magyar orihodoxiát 
fenyegető újabb veszélyekre. Lehet, hogy 
ismét hosszú és kitartó áldozatos helyt
állást kell majd követelni a hazai hithíi 
zsidóság minden egyes tagjától.

Bizonyos, hogy az orthodox zsidó
ság a régi kipróbált, töretlen egy
ségében fog vezérei mögé sora
kozni, ha a Mindenható kifürkész
hetetlen rendelkezéséből újból vé
dekeznie kellene, vallási különélé

sének sáncain.
amelyek ellen sajnálatosan újból ostromra 
indulnak neológ testvéreink.

A neológ zsidóság köztudomásúan 
most készül átépíteni azokat a statútumo
kat. amelyeket az 1868/69-iki kongresz- 
szuson — az orthodoxia kivonulása után 
— megalkotott. Az új módosító statutum- 
tervezet számos olyan rendelkezést tar
talmaz, amelyek súlyosan sérelmesek az 
orthodox zsidóságra. E sérelmek részle
tes felsorolására e hely szűk és alkalmat
lan. Csak általánosságban jelezzük, hogy 
e sérelmes rendelkezéseket Központi Bi
zottságunk múlt évi november hó 27-i'ki 
és folyó évi február hó 26-iki üléseiben, 
a Központi Iroda vezetőségének részle
tes jelentése alapján, kimerítően tár
gyalta. A tervbevett sérelmes rendelke
zések mélységesen megdöbbentettek ben
nünket.

Azt vártuk, hogy a kongresszusi 
zsidóság a mintegy hét évtized óta 
előállott jogi és tényleges helyzet
nek megfelelően fogja átépíteni új 

statútumait.
Hiszen a mostani szabályzat természet
szerűleg azért mutat annyi hiányosságot 

és zavart, mert 1868/69-iben annak mére
tei köztudomásszerűen nem egyedül a 
neológiára, hanem az egész magyar zsi
dóságra voltak szabva. De az orthodoxia 
ebbe az épületbe be sem költözött. Kü
lön hajlékot épített magának. A közösen 
maradt jogterület csak ellentéteknek vált 
előidézőjévé. Minden szempont amellett 
szól, hogy mai különállásunkban mellő
zendők mindazon rendelkezések, amelyek 
a vallásszabadság magasztos gondolatát 
hátrányosan érintik. Az orthodoxia és 
neológia teljes elkülönülése mindenki 
előtt tisztán áll. Alapalkotmányunkat 
1871-ben — a szabad vallásgyakorlat el
ismeréseképpen a képviseiöház egyhangú 
határozata és királyi felhatalmazás alap
ján nyertük el. Különállásunkat megerő
sítette az 1905. évi újabb Kiegészítő Sza
bályzatunk is. A kongresszusi zsidóság 
illetékes vezetői a legutóbbi években 
szeparáltságunk mellett több ízben nyíl
tan is hitvallást tettek. Ilyen tényleges 
és jog'i helyzet mellett minden visszás kö
zösségi kapcsolat fenntartása csak termé
szetellenes és zavartkeltö lenne. Tiszta 
helyzetet kell teremteni. Az egymás 
szomszédos területére átnyúló és rend
szerint csak a viszálykodás gyümölcsét 
termő ágakat kölcsönösen le kell nyesni. 
A differenciákat eleve ki kell küszöbölni. 
Ezzel nemcsak a visszavonás lehetőségét 
szüntetjük meg, hanem a békés egymás
melletti együttélést intézményesen is 
biztosítjuk. Nyilvánvaló, hogy ez a kívá
natos állapot. Ez vallási, felekezeti és 
közérdek egyaránt. Megszüntetni az 
anyagi, jogi és vallási vonatkozású súr
lódásokat. Bennünket orthodoxokat a 
legsúlyosabban a vallási szempont érint.

Az a mai fonák sérelmes helyzet, 
hogy orthodox hithíi zsidók, neológ 
hitközségi keretben, ezek egyházi 
és világi szerveinek és funkcioná
riusainak legyenek alárendelve, to

vábbra tarthatatlan,
mert a tapasztalat szerint is csak örökös 
vitáknak áldatlan forrása.

Az új statutum-tervezet alkotóinak 
ezeket a szempontokat nem lett volna 
szabad szem elöl téveszteniük. Ez emi
nens érdeke a kongresszusi és orthodox 
zsidóságnak egyaránt.

Ezzel szemben mi történt? Nemcsak, 
hogy célszerűtlenül meghagyták a régi 
sérelmeket, hanem új viszályforrásokat 
is létesítettek. Sőt kísérlet történik arra 
is, hogy újabb jelentős és súlyos jog- 
nyirbálás statuáitassék az orthodoxia 
hátrányára. Ahelyett, hogy megszüntet
nék a régi sérelmeket: ezeket újakkal 

tetézik. Ezt hallgatagon nem nézhetjük és 
a sérelmek ellen védekeznünk kell.

Központi Irodánk vezetősége minde
nekelőtt kötelességszerűen békés eszkö
zökhöz folyamodott. Ismételten kértük a 
tervezett sérelmes rendelkezések meg
változtatását. Sajnálattal kell megállapí
tani, hogy a tárgyalások során kellő rész
letességgel ismertetett indokok nem ta
láltak kellő megértésre.

A közeli napokban összeülő neológ 
országos gyűlés elé kerülő statu- 
tumtervezet szövegében úgyszól
ván az összes sérelmezett rendel
kezések bennhagyattak. Ha a kong
resszus azokat igy fogadja el, ak
kor ezzel minden valószínűség sze
rint teljesen elzárja a békés meg

egyezés lehetőségét.
Mélyen átérezzük azt a mérhetetlen 

hátrányt, amit az új testvérimre ma je
lentene. A belső egymás elleni harcot 
mindenkinek, akinek ez módjában áll, 
kötelessége elhárítani. A magunk köte
lességét megtettük. Az orthodoxia, miiként 
a régebbi időkben, most is: .a megtáma
dott fél. És most is, miként régebben, 
újból csak védekezik. A védekezés pe
dig minden egyes hitfelünknek azért 
szent kötelessége, mert legszentebb érde
keinkről van szó. A sérelmes rendelkezé
sek ugyanis vallási felfogásunkban és 
szabad vallásgyakorlalunkban támadnak 
meg bennünket.

El vagyunk tökélve, hogy a legna
gyobb eréllyel és kitartással har

coljunk jogos érdekeinkért
és bízunk a Mindenhatóban, hogy küzdel
münket teljesen sikeressé teszi.

E fájdalmas tények mindenesetre 
arra is intenek, hogy magunk is tö

kéletesítsük autonómiánkat.
Minél teljesebb, főleg vallási érdekeinket 
biztosító új szabályzatot kell mielőbb al
kotnunk. Ebben pozitív rendelkezésekkel 
fogjuk körülbástyázni különállásunkat, és 
vallási önkormányzatunkat. Negative pe
dig akként kell biztosítani külön ortho- 
dox érdekeinket, hogy megakadályozzuk 
az új (kongresszusi statútumban ellenünk 
tervezett hátrányos rendelkezések valóra 
váltását.

Komoly a bizakodásunk a pozitiv val
láserkölcsi alapon álló államkormányzat, 
igy elsősorban a vallásügyi kormányzat 
hathatós védelmében is, ahol a bitéhez 
hű orthodox zsidóság vallási érdekei 
mindenkor őszinte megértésre találtak.

Él bennünk továbbá az a remény is, 
hogy neológ testvéreink megértésükkel 
és belátásukkal még a tizenkettedik órá
ban elháritják a magyar zsidóság felöl a 
régi, szomorú testvérharcok áldatlan 
megújulását.
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Dr. Csobádi Samu
a statútum

budai hitk. alelnök
tervezetről

Néhány nap múlva megkezdi tanács
kozásait az Orsz. nagygyűlés, hogy letár
gyalja a zsidó hitfelekezet úi szervezeti 
szabályaira vonatkozó tervezetet. Mi al
elnök úrnak véleménye erről a tervezet
ről?

— A statútum tervezettel a budai izr. 
hitközség elöljáróságának megbízásából 
foglalkoztam és vizsgálódásaim eredmé
nyét munkában foglaltam össze. Ezt a 
felvilágosító iratot a kongresszus tagjai 
és a hitközségek vezetői is megkapják. 
Meg kell állapítanom, hogy a kongresszusi 
szabályzat javaslata nem kielégítő, ha 
jogászilag igen (helyesen va-i megkonstru
álva és szükséges is, azonban a legfon
tosabb kérdésekben inem kielégítő. T. i. 
a 68. évi kongresszusi alkotmány három 
erős pillérre helyezkedik, úgymint: 1. A 
hitközségek teljes és feltétle i autonómi
ája, 2. Tartózkodás minden ielekezeti fel
sőbb hatósági gyámkodástól és centrali
zációtól. 3. Az egyházi hie-archia elke
rülése.

— Ezzel szemben a kiegészítő sza
bályzat javaslata nekünk, zsieóknak ide
gen szellemet, a hatalmon alapuló tekin
tély elvét kívánja megvalósítani, a fele
kezeti életet hatalmi körökre kívánja fel
osztani, melyek , szervesen” illeszkedné
nek egymásba .hoznának létre egy közp. 
hatalmat, ez a hatalom pedig egy vég
eredményben kisebb testfi'etnek, illetve 
u. n. rendkívüli esetekben a testület ve
zetőjének, tehát egy embernek akaratától 
teszi függővé felekezetűnk sorsai. E ha
talom révén tehát az egész felekezet ön
kénynek lehet kiszolgálva, sőt meg
történhetik az is, hogy a hatalc in min
denkori birtokosa — bárha jólrszeműen 
— felekezeti érdekeket vélve szolgálni 
idegen területre tévedhet és politikai 
vagy más célok szolgálatába állíthatja 
ilymódon a (hatalmában lévő sezrvezetet. 
Ettől aztán igazán óvjon meg Ilinket a 
jó Isten! Az egyházi hatalom létesítésé
nek gondolata és vágya annyira dominál 
a javaslat urainál, hogy miután a kong
resszusi alkotmány felidézett alapesz
méi útját álljálk ennek a hat i’m: elgondo
lásnak, nem átakják a kongre.-,sz... .i alkot
mányt magát, mely hét esz.endön át 
tényleges várunk volt,. teliesm elavult
nak és használhatatlan írásmúnek minő
síteni a kiegészítő javaslat indokolásában 
(19. oldal). Nem is ttidnók megérteni az

indokolásnak ezt az állásfoglalását, ha 
(41. és 42. oldal) nem ‘hoznák fel azt, hogy 
a jelenlegi szervezetben P“st nem tudja 
eléggé érvényre juttatni asarafát. Szerin
tük ugyanis olyan eltolódás történt né
pesség tekintetében 1868. óta. hogy a tri
anoni Magyarország kong.-, zsidóságának 
77 százaléka lakik a VI. 1'özséL.kerület- 
ben, de a községkerületi elnökök ülésé
ben Pest csak 1 helyet tudelíoglalni. E 
miatt az indokolás így jajdul fel: „íme, a 
kongr. szervezet gyengeségének egy má
sik oka’ Mert nem lehet egészséges, agi
lis, megfelelő talapzattal bíró az a terve
zet, ahol a legfőbb szeivben az odatar
tozó 77% 12%-kal van képviselve.” Hinc 
illáé lacrimae!

A tervezet szerkesztőinek elgondolása 
szerint (indokolás 43. oldal) a felekezet 
összes bajain segítve le;z, ha kiépítjük 
felekezetűnk autonómiáját, ami abból áll, 
hogy: , a szervezetünk saját orgánumai
val, saját maga által alkotott szabályok 
szerint igazgassa önmagát.” Hogy, milyen 
úton-módon történjék ez, arra megfelel a 
tervezet olyképen, hogy a hitközségeket a 
kerületek gyámság alá Helyezve, áttolja 
az önrendelkezés súlypontját a hitközsé
gekből a kerületekbe. A kerületek köz
pontilag választják meg „nem arányos 
választás útján, hanem a többségi elv ab
szolút alkalmazása mellett az összes 
szerveket (elöljáróság, bíróság, adófel- 
szólamlásiJbizottság). valamint a felsőbb 
tagozatokba, tehát az országos képvise
letbe küldendő delegátusokat is Ugyan
ezen eljárás folyik le a felsőbb fórumok 
kebelében megejtett választásoknál is. Mi 
ennek a konzekvenciája? Az. hogy a 
községkerületben az a hitközség, mely a 
domináló'hitközséggel szemben rém pa

A

ríroz, minden vonatkozásban alulmarad
hat. Ez a választási módszer „szervesen" 
illeszkedik bele a szervezet szerinti ha
talmi struktúrába s ilyen módon már ké
szen is van a tervezet szerint „felekeze
tűnk autonómiája.”

— Lássuk most már, hogy az autonó
mia jellegének külsőleg fe'díszített, ma
gyarán szólva az autonómia köntösébe 
bújtatott hatalmi gépezet mily fejezetek 
és paragrafusok csavarjai útién lesz 
megfelelő működésbe hozható, hol vannak 
azon „szervesen” egymásba illeszkedő 
rendelkezések, mint fogaskerekek, melyek 
révén a hatalom birtokosai a neológ fe- 
lekezetet saját elgondolásukt sze-'rt kor
mányozhatják, a hitközségek vezetőit 
irányíthatják, befolyásolhatják, migukat 
a hitközségeket pedig jutalmazhatják 
vagy büntethetik, terhekkel sulythatják, 
vagy azok alól felmenethet’k. ’rae: A 12. 
S szerint a községkerületi elöljáróság bi
zonyos esetekben hivatalból megszüntet
heti a hitközség önállóságát A 35 § sze
rint azon .hitközségben, ahol 150 nél ke
vesebb tag van, a községkerú’eti elöljá
róság hozzájárulása nélkül nem rendelkez
hetik a hitközség saját vagyonával. A 82. 
S szerint beavatkozhatik a községkerületi 
elöljáróság a hitközség val'.ástanítási és 
vallásos nevelési ügyeibe. A 84 § szerint 
a 'községkerületi elnök bármikor panasz 
nélkül is beavatkozhatik a .h iközség 
ügyeibe azon a címen, hogy a hitközség 
ügyvitelében „szabályellenesség" vagy 
az alapszabályoknak meg nem felelő 
működés tapasztalható. A 176. § szerint 
a hitközségek köteleseik az urszágos szer
vezetek és intézmények teriicihez hozzá
járulni. Ezt a terhet a kerület apelláta 
nélkül rója ki a hitközségekre. Ha a hit
község nem fizetné be az ilyenkép reá 
rótt terhet, a hitközség elnöke és összes 
elöljárói saját személyükbe i egyetemle- 
gesen felelősek érte. Úgyszintén szemé
lyes és egyetemleges felelősséget állapít 
meg az adóügyben a 189. §.

— íme a kerületi vezetőségnek mint 
valóságos kerületi parancsnokságnak ha
talma a hitközség felett és a kél utolsó §

PESTI CHEVRA KADISA IZR. SZENTEGYLET

március hó 4-én, hétfőn délután 4 órakor 
a Dohány-utcai templomban

Jom-kipur kotaun-istentisztelettel kapcsolatosan 

alapítási ünnepélyt 
rendez, melyre tagjait ezúton meghívja 

A Pesti Chevra Kadisa elöljárósága
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révén, melyet szeges korbács gyanánt 
lehet suhogtatni, meg lehel fé'em.ífeni az 
elöljáróság összes tagja.t sőt tarthatunk 
attól, hogy egész el is lehet rettenteni a 
komoly embereket attól, hogy a .hit
községi életben vezető szerepet vál
laljanak, mert hiszen senki sem teheti 
ki magát annak, hogy egy elöl
járó társának (pénzügyi elöljáró) vagy 
egy alkalmazottnak jóhiszemű tévedése 
vagy esetleges mulasztása folytán vagyo
nát veszítse el.

— Az így megalapozott hatalomból 
táplálkozik „a 'kongresszusi szervezethez 
tartozó magyar izraelita hitfelekezeti fö- 
hatóság"-nak nevezett Országos Tanács, 
melynek elnöke egyszemélyiben az Orsz. 
Iroda elnöke, aki a terveze*  156. §-a sze
rint a tanács hatáskörébe tartozó ügyek
ben sürgős esetben maga feszi meg a 
szükséges intézkedéseket. így jutottak ei 
a csúcshoz és ilyképpen ál! majd a neológ 
szervezet csúcsos intézmérye szemben a 
kongresszusi alkotmány létrehozóinak 
egyemeletes, lapostetejíi énü’etével, 
amelybe a 68. évi bizottsági előadó refe
rátuma szerint azért lakhatunk nyugod
tan. inért a lapos tető az: jí’zi, hogy 
nincs a hitközség fölöt*  ie'.söbo hatóság, 
gyámkodás és centralizáció.

— Az indokolás súlyos történelmi té
vedésbe esett, amennyiben a 4 oldalon 
olyképpen ismerteti a statútum létre
jöttét, mely szerint a felsőbb hatóságok
tól. a gyámkodástól, a centrarzációtól 
való óvakodás. különösen pedig a hitköz
ségek autonómiájának körülbástyázása 
nem felelt meg az akkori neológok in
tencióinak úgy, hogy ezt csupán í z orth. 
árnyalat kedvéért vették be a szövegbe. 
Ezzel szemben a törtéveim’ a óság az, 
hogy a 'bizottsági javaslat az. orthodoxok 
ellenzése mellett többségi határozat út
ján jött létre. így referálta ezt az 1869. 
évi január 28.-i ülésen a bizottság elő
adója és ugyanakkor ismertette a princí
piumokat, melyeknél elsősorban áll a hit
községek feltétlen autonómiája. A követ
kező ülésen Tanzer Pál elfogadta a több
ségi javaslatot és különösen azon érde
mét emelte ki, hogy nincsen benne sem
miféle centralizáció.

— Nem kis mértékűm aggályos a ter
vez,etnek adóügyi fejezete. Erről nagyon 
sokat lehetne beszélni. Röviden csak arra 
mutatok rá. hogy a jelen'egi adózási sza
bályt. amely akként szél, hogy mindenki 
a Lakóhelyén fizet hitközségi adót, a ter
vezet, — mint közismert: — oly módon 
akarja megváltoztatni, hogy az adó meg- 
osztassék. Ezt az indokolás, vagy leg
alábbis annak egyik heiye szerint, azért 
kell életbe léptetni, hogy az a-ójövede- 
lcmbe rejlő anyagi erő odajusson el. ahol 
arra a legnagyobb szükség van. Min
denki azt hinné, hogy ezalatt a kisebb 

hitközségeket kell érteni, ámde az indo
kolás másik .helyén (11.3. oldal) nyíltan 
bevallják, hogy az a változtatás Pest ér
dekében szükséges a Budára történt át
költözéseik miatt. Ha hozzátesszük 
még, hogy a megosztás mértéke nincs 
korlátozva, s -hogy a megosztási jog és 
arány tekintetében a községkeriilet hatá
roz végérvényesen (190. §.), akkor köny- 
nyen elképzelheti mindenki már előre is, 
hogy fog végződni az olyan per, melyben 
Pest lesz a felperes, Buda az alperes, a 
bíró pedig Pest. Azt hiszem, itt felesleges 
a kommentár.

— Csábító az alkalom, hogy a bírás
kodásról szóló .fejezet egyes rendelkezé
seit bővebben méltassák. röviden csak 
annyit, hogy ezentúl a községkerületi bí
róságot nem kisorsolás, hanem szintén 
választás útján, tehát a többségi elvnek 
megfelelően fogják megalakítani. Feleb- 
bezés csak egy esetben lesz, ha 5000 pen
gőnél nagyobb összegű munkaügyi perről 
lesz szó. felülvizsgálatról szintén csak egy 
esetben, ha állásvesztést mondott ki a 
bíróság. Minden más esetben jogerős a 
bíróság ítélete, így tehát abban az eset
ben is, ha a választás elleni petíció tár
gyában határoz, pedig az van legalább 
olyan fontos, mint az előbb említett mun
kaügyi per.

— Reméljük, hogy az Országos Gyűlés 
heható kritikában fogja részesíteni a ja
vaslatot és el fogja ejteni ennek aggályos 
részeit.

Megmarad
a statiisquo-szervezet

A magyarországi statusquo-ante izrae
lita hitközségek Országos Szövetségének 
Tanácsülése 1935. február 26-án tartott 
ülésében a következő nyilatkozat megté
telét határozta el:

Tekintettel arra, hogy a magyaror
szági kongresszusi hitközségek egyete
mes gyűlése az 1868/69-iki kongresszuson 
alkotott szabályzatot „Kiegészítő Sza
bályzat” munkálatával a kongresszusi hit
községek szervezetét új alapokra helyezi, 
tekintettel arra, hogy az orthodox hit
községek szervezete a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium 102.284/1905. sz. 
rendeletével nyert megállapítást, a ma
gyarországi statusquo-ante izraelita Hit
községek Országos Szövetsége szüksé
gesnek tartja a következő nyilatkozat 
megtételét:

1. A statusquo .hitközségek Országos 
Szövetsége változatlanul fennmarad és 
szervezeti szabályzata keretében tovább 
működik, amint azt minisztertanácsi fel
hatalmazás alapján a m. kir. Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 22331/1928. 
11. ii. o. számú rendeletével jóváhagyott 
alapszabályai előírják.

2. A Szövetség ma is — fenntartás 
nélkül — az 1868/69-iki kongresszus előtt 
fennállott egységes hitközségek szerveaé- 
sét tartja mintaképének.

3. A statusquo-Szövetség szilárd meg
győződése: Egy az I’tcn, Egy a Tóra és 
Izrael is Egy. Valamint ez alapigazságok 
első része nem képezheti vita tárgyát, 
úgy vitáin felül kell állnia a zsidóság egy
ségéről 'hirdetett tételnek is.

4. A statusquo Szövetség megalkuvás 
nélkül a Snlchan Aruch törvényeit tartja 
irányadóknak a hitéletben, éppúgy a hit
községek berendezése és fejlesztése kö
rül kifejtendő munkájában.

5. Ezen törvények és szabályok 'fenn
tartása. terjesztése és a hívek legszéle
sebb rétegében való tanítása képezi, 
amint az a múltban volt, a jövőben is 
Izrácl rabbijainak, (hivatott tanítóinak és 
vallási vezéreinek legszebb és legméltóbb 
feladatát.

6. A statusquo Szövetség fenntartja 
irodáját, .hogy a tarthatósága alá tartozó 
hitközségek érdekeit közvetlenül intézze, 
céljának legmegfelöbb módon.

7. A statusquo 'hitközségek Országos 
Szövetsége mindennél fontosabbnak 
tartja, hogy végre a magyar zsidóság 
összessége tudatára ébredje.í annak, mi
képp csak rajtuk múlik, hogy az 1895. 
XLII. te. alapján, mint törvényesen be
vett vallásihoz tartozók, gyakorolhassák 
az 1848. XX. tc.-ben a bevett vallások ré
szére biztosított jogokat.

Budapest, 1935. február 26-án.

Dr. Fejér Ferenc Dr. Bernstein Béla 
világi elnök egyházi elnök

•

Ebből a jelentésből kitűnik, hogy a 
statusquo-ihitközségeknek a kongresszusi 
szervezetbe való beolvasztása, amit, pe
dig a Kongresszusi Országos Iroda veze
tősége .hónapok óta beharangozott, nem 
sikerült és ez — mint értesülünk — első
sorban annak tulajdonítható, hogy a sta
tusquo hitközségeik egyáltalán nincsenek 
elragadtatva az új statútum tervezet min
den autonómiát és egyházi tekintélyt el
nyomó tendenciáitól.

PÉNTEK ESTÉK 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Imákba foglalt érzések és 
gondolatok

Irta :
Dr. ÁDLER VILMOS hatvani főrabbi

Ára: 5 pengő
Kapható a szerzőnél Hatvanban
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Nem adjuk fel 
autonómiánkat!

Irta: Gesztes Ferenc
„a Budai Hitközség Autonómiáját védő Párt" elnöke

Hónapokkal ezelőtt a budai izr. hitköz
ség képviselőtestületének kisebb cso
portja megalakította a budapesti zsidó 
.hitközségek egyesülési pártját — ö sze
rintük azzal a céllal hogy Buda la
kossága is részesüljön a nagy pesti hit
község intézményeinek áldásaiban — mi 
szerintünk pedig azzal a céllal —, hogy 
konkolyt hintsen 'hittestyéreink soraiba, 
hogy megbontsa azt a békés hangulatot, 
.mely több, mint 10 éve üd'vfakasztó ha
tást váltott ki mindenütt, hogy részekre 
bontsa azt .a tábort, mely példá; áldo
zatkészségével; hitbuzgóságával. a fele
baráti szeretet, a zsidó összetartózandó- 
ság gyakorlásával nemcsak .hazai, hanem 
a világ zsidóságának mintaképül szolgál
hat — Boldogemlékű Baracs Károly el
nökünk fellépése óta a ' uíai izr. hitköz
ség berkeiben serény munka fob ik. Ba
racs Károly nagy tudásával, megnyerő 

.modorával, lángoló zsidó lelkesedésével 
rövid idő alatt fel! ózta tespedéséböl a 
hitközséget és már a 20-as évek elején 
olyan tekintélyre tett szert az eddig le
nézett budai hitközség, hogy arra felfi
gyelt az egész ország zsidó lakossága

Baracs Károly halála után ez a munka 
folytatódott és bátran mondhatom, hogy 
dr. Kriszháber Adolf elnök vezetése alatt 
az elöljáróság olyan hatalmas munkás
ságot fejtett ki, mely a községek törté
nelmében párját ritkítja, s mellyal ez az 
elöljáróság arany betíikkei írta be ne
vét hitközségünk történelmébe. Ennek az 
elöljáróságnak elévülhetetlen érdeme, 
hogy megteremtette a békét és ezáltal a 
fejlődés biztos alapjait rakta le. Dacára 
az utolsó 10 esztendő nyomasztó gazda
sági viszonyainak, melyek elsősorban és 
legvehemensebben éppen hittestvéreink 
anyagi erejét támadták meg. mégis ügyes, 
céltudatos és szakavatott gazdálkodásá
val az intézmények egész légióját keltette 
életre.

Ez az elöljáróság emelte a székhazat, 
átalakította az újlaki templomot és a fő
templomot. gondoskodott a lágymányosi 
templom telekről, hogy adandó alkalom
má:, — ami azt hiszem most már nem 
várat soká magára — felépítsen a lágy
mányosiak részére egy modern imaházat. 
Ez az elöljáróság vetette meg a modern 
iskolaügy alapját. Lágymányoson meg
valósította a régi álmot, saját elemi is
kolát létesített. A középiskolai és elemi 

bízta, templomainkban a legkiválóbb rab
bik hirdetik Isten igéjét, s kántoraink 
pompás énekeikkel gyönyörködtetik a 
hallgatóságot, templomi énekkaraink ki
válóak. Baracs Károly óta hittandíj Bu
dán nincs. Ennek az el&ljáróságnaK leg
kiválóbb ténykedése volt a Vörösmarty 
cserkészcsapat életrehívása, mely orszá
gos viszonylatban is az elsőik közé tar
tozik. Itt van .az ifjúsági, irodalmi tár
saság megteremtése. Itt vannak a többi 
intézménye; a menza, az ambulatcrium, 
az Aggok Háza, a Nőegylet kiváló intéz
ményei és végül meg kell emlékeznem a 
Chevra Kadisa intézményeiről, melyek 
bár szigorúan véve nem ennek íz elöl
járóságnak a ténykedésére vezethetők 
vissza, de éppen mert hónapok óta hall
juk ia túloldalról, hogy Budán intézmé
nyek nincsenek, e helyen kijelentem, hogy 
a Chevra is a hitközségé és ha a Chevra 
Kadisának helyzete jelenleg kedvezőnek 
nem is mondható, mindent el fórunk kö
vetni, hogy ezt a nemes emberbaráti in
tézményt új erőre segítsük, s minden kí
vülről jövő, vagy csak látszólagosan se
gíteni akaró kezet visszautast fsunk s 
úgy amint a hitközség intézményeit, nem
csak fenntartani, hanem állandóan fej
leszteni akarjuk, akként a Chevra hely
zete sem lesz közömbös lelőttünk, hanem 
teljes erőnkkel ennek mielőbbi talpraállí- 
tásán fáradozunk.

A világon minden múlandó, nemzetek 
lesznek és nemzetek Vesznek, a régi ge-

SZŐNYEG, TAKARÓ, TERÍTŐ, PAPLAN
JÓ MINŐSÉGET OLCSÓN VÁSÁROLHAT!

Strapa spárga futó........................... P —.80
Góliát spárga futó 65 cm.................... 1.35
Góliát spárga futó 90 cm.................... 1.95
Gintázott spárga futó 65 cm..............  2.15
Gintázott spárga íutó 90 cm. • . • „ 3.15 
Maucklé II. futó 67 cm........................ 3.—
Maucklé II. futó 90 cm........................ 4.—
Kókusz futó 67 cm.........................  „ 4.25
Kókusz futó 90 cm............................. ... 5 30
Vélour plüss 70 cm...............................  6.50
Rojtos strapa ágyelő............................. — 95
Rojtos szőttes ágyelő......................... 1'30
Rojtos Boucklé II. ágyelő . ... „ 2 70
Roitos smyrna utánzat ágyelő . . „ 4 30
Rojtos smyrna utánzat összekötő . „ 11.—

Magyarperzsa-Toronti 
szőnyegek, óriási választékban hihetetlen olcsó árban!
GRÜNFELD TESTVÉREK V. Bálvány-u 8

iteráció sírbaszáll. de új jön helyebe és 
a Chevránaik, mint 'legszentebb intéz
ménynek örökké élni kell, örökké, míg 
egy zsidó él széles e világon. Az uni- 
fikáció 'híveinek azon állítása tehát, hogy 
intézményeink nincsenek e pár szóban 
előadódott ismertetés után valónak nem 
mondható.

Egy második érvük az unifiká lóknak 
az adóztatás kérdése. 'Nálunk a Ihitköz- 
ségi tagok megadóztatása a legliberáli- 
sabb módon, 'különös gonddal :örténík, 
hogy egyrészt senki se bújhasson ki adó
fizetési kötelezettsége alól, aki jövede
lemmel bír. s az adó jövedelme arányá
ban vettessék ki, másrészt pedig orr, ahol 
a nyomasztó viszonyok hittestvéremket 
súlyosan támadják. adóbizottságzEnk a 
legméltányosabb bánásmódot gyakorol
ják. Mondanom sem kell, hogy liit'estvé- 
reink igen tekintélyes része. — sjinos — 
egyáltalában .nem fizet adót, míg a nagy 
része csak szerény hozzájárulást fizet. 
Itt ismét hangoztatom, hogy i'kolaadó 
nálunk nincs, csupán 2 év óta szavazott 
meg közgyűlésünk egy 10 százalékos pót
lékot. hogy a lágymányosiak mielőbb 
templomhoz és modernül felépített isko
lához jussanak.

Az uniitkálók azt ígérik, hogyha a fú
ziót keresztül viszik, akikor hevesebb lesz 
az adó, mert az adminisztrációt raciona
lizálják, amire én azt mondom, hogy ha a 
mi községünk elöljárósága látja, hogy 
templomépítési tervünket keresztül vittük, 
s tagjaink jövedelmi forrásai emelkednek, 
úgy minden unió nélkül is csökkenthet
jük az adót, mert elöljáróságunk mindig 
reális költségvetést készít és csak annyi 
adót vet ki, amennyi tervei keresztülvi
teléhez elégségesek, imásszóval csak 
olyan hozzájárulást kíván, ami a költség
vetés fedezésére éppen, hogy elegendő. 
De megfordítom az ö mézes madzagjukat,

Rojtos velour plüss összekötő • . P 16.— 
Modern pamlag átvető . . • . . • „ 6.50 
Torontáli szerű átvető......................... 14.80
Perzsa-mintás átvető............................. 18.80
Makett-pamlagátvető • .....................45 —
Modern szoba-szőnyeg 300x200 . . „ 16.—
Mintás szoba-szőnyeg 300x2< 0 . . „ 22.— 
Boucklé II. szoba-szőnyeg 30rx200 „ 30.—- 
Boucklé II. szoba-szőnyeg 350x250 „ 45.— 
Jutta-boucklészoba-rzönyeg 300x200,, 44.— 
Marhaszőr szoba-szőnyeg 300x200 „ 65.— 
Marhaször szoba-szőnyeg 250x350 „ 97.50 
Személyzeti mintás paplan................. 8.—
Kétoldalas clotb paplan........................10.50
Lamberguen-halina 130 cm. ............... 8.50
i és egyéb különleges 
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s valódi értékére szállítom le, mikor azt 
konstatálom, hogy az unifikácm talán 
mégis csak azért oly fontos nekik, hogy 
mi is hozzájáruljunk a pesti hitközség de
ficitjének a fedezéséhez.

Az unifikáció eszméje nem új keletű. 
Alapi Béla úr már 14 esztendővel ezelőtt 
próbálkozott és még az akkori viszonyok 
között is csúfosan megbukott szárnypró
bálgatásával. Pedig mennyire mások vol
tak akkor a viszonyok, mint most. Ab
ban az időben a budai izr. hitközségnek 
semmi tekintélye nem volt. A forradalom 
után vagyonát és hitelét vesztette, az 
egész vonalon minden a maraznirs két
ségtelen jeleit mutatta. Az adók csak von
tatottan folytak be, a legszükségesebb 
beruházásokra sem volt pénz, intézmé
nyek megteremtéséről és ami a legfon
tosabb a hitélet fejlesztéséről és a taní
tás kiépítéséről szó sem lehetett. Baracs 
Károly fellépése után azonban a helyzet 
egyszerre megváltozott. Az erőtlenséget, 
az akarni tudás, a tespedést a virulencia. 
a kapkodást a céltudatos irányítás vál
tották fel. A képviselőtestület átalakult 
és Baracs Károly maga köré tudta gyűj
teni Buda zsidóságának színe-javát, akik 
izzó lelkesedéssel vettek részt hitközség 
ügyeinek irányításában. A képviselőtes
tületben helyet foglaltak és foglalnak a 
tudomány, irodalom, művészet, kereske
delem és ipar legkiválóbb reprezentánsai 
az ülések lefolyása mintaszerű, az egyes 
felszólalások magas nívójúnk, mindenkit 
a szent vallás fenntartásáért való nemes 
hév hatja át. Mindenki a jövőre gondol, 
az ifjúság kiképzéséért harcol, hogy utó
dokat neveljen.

Áldozatkészséget gyakorlunk az adó
zásnál és a magánadományoknál, gondos
kodunk a bajbajutottakról, az ínségesek
ről. a betegekről, az elaggottakról, gon
doskodunk a külföldi diákokról és Buda 
volt az első, mely Palesztina rendszeres 
megsegítését is programmal fogadta.

Dr. Kriszháber Adolf és elöljáró tár
sai szüntelenül dolgozunk a programra 
végrehajtásán, éjt nappallá téve fárado
zunk azon, hogy az ország legősibb hit
községe fellendüljön, hogy az utánunk kő
vetkező generációra intézményeket hagy
junk. hogy megszilárdítsuk őket vagyon
ban és eszményekben, hogy munkánkat 
folytathassák majdan jobb viszonyok kö
zött, mint amilyenek nekünk osztályré
szül jutottak.

Miért kell minket unifikálni, hogy fel
adjuk autonómiánkat, s ne magunk intéz
hessük sorsunkat, hanem odaát dönthes
senek rólunk és nélkülünk; hogy meg
szüntessük önálló életünket és a vagyo
núnkat reájuk ruházzuk. Öngyilkosságot 
kövessünk el, hogy ők örököljenek. Mi
csoda rögeszme az. hogy bennünket be- 
kényszerítsenek egy oly közösségbe, 

mely nekünk budaiaknak idegen? Hát 
nem 'élheti külön életét a főváros terüle
tén ez a község, amely a legrégibb az 
országban. A katolicizmus annyi egyház
községét állít fel, amennyit akar, a pro
testánsoknak Pesten és Budán is több 
egyházközségük van, külön presbitériu
mokkal, éppen csak a .főváros területén 
lévő zsidó községeket kell egyesíteni 1

Talán arra gondolnak, hogy nem lé
pünk fel országos jellegű ügyekben egy
öntetűen? Hát legyenek meggyőződve, 
hogy ott, ahol a hitélet fejlesztéséről és 
a hazaszeretet ápolásáról lesz szó, Buda 
fog a zászlóvivők élén haladni. Országos 
ügyekben, mit sem változtat a Helyzeten, 
ha .egy patinás régi hitközség, 'előkelő és 
— mint fentebb említettem —magas kva
litású képviselőtestülettel a maga meg
győződését hangoztatja, avagy a cél el
éréséért küzdelmekbe bocsájtkozrk. A fő 
mégis csak a cél elérése, ami rajtunk 
nem múlik. A békebeli nagyszerű porosz 
hadsereg jelszava nem az volt-e, hogy 
„Getrennt marschieren und verem.! schla- 
gen”. Én pedig azt mondon, hogy ilyen 
hitközségek autonómiájára, mint a bu
dai, szükség van, s ha ilyen nem volna, 
meg kellene teremteni.

Mondjuk meg nyíltan: azért kell iaz 
unifikáció. hogy a pesti hitközség terhei- 
hez hozzájáruljunk. Ök azután majd meg
segítenék a vidéki hitközségeket, fejlesz
tenék az intézményeket, reprezentálná
nak a mi pénzünkért, de mindig és ezt jól 
jegyezzük meg: ,.De nobis, Sine nobis!” 
Mi pedig úgy .járnánk, mint egy kis rt. 
melyet majorizálnak. beolvasztanak a 
nagyba s elnyelne bennünket a .nolocli 
mindenestül, elnyelnie, úgy, hogyha az új
laki templom részére egy seprőt kellene 
evnni. akkor először instanciázni kellene 
a Sip-utcában. (Lásd a pesti templomkör- 
zetek példáját.)

A békére mindig hajlandók vagyunk, 
áldozatoktól nem zárkózunk el. de az au
tonómián egy tüszúrást ejteni nem enge
dünk. mert nekünk nem kellenek címek és 
rangok, nekünk az önrendelkezés kell, 
hogy mi a saját portákon magunk intéz
zük dolgainkat.

Ezelőtt hat hete már úgy volt, ihogy 
az unifikáció, — látván bukását -- lesze
rel, s átadja szervezetét egy másik párt
nak, mely ..Gazdasági együttműködés” 
cimen folytat agitációt. Ez a gazdasági 
párt már nyíltabb sisakkal harcol, mert 
ez legalább megmondja, hogy Buda el
len azért harcol, hogy Pest elvegye fe
lesleges pénzét. Ez nyílt beszéd! ök azt 
mondják, hogy mi megtarthatjuk a képvi
selőtestületet, költségvetést csinálhatunk 
a mostani keretben, de ha több pénz fo
lyik be. akkor azt Pestnek kell leadni, s 
ő majd az intézményeket megsegíti. A 
kelenföldi templomra Pest rögtön folyó

sít 200.000 pengőt, de ök ezt majd behoz
zák, mert úgy felemelik itt az adókat, 
hogy az év.i bevétel százezer pengővel 
több lesz, s akkor 10 év alatt ők a 200.000 
pengő kölcsönkért egy milliót kapnak.

Mi a budai autonómiának és őst tra
dícióknak őrtálló katonái vagyunk, nem 
engedjük ezt a jogot elvenni tőlünk. Ha 
harcot hirdetnek, álljuk a harcot, a vihar
ral ímegküzdünk és megvédjiik Buda ősi 
autonómiáját!

Kecskeméti Lipót 
nagyváradi főrabbi a napokban- ünnepelte 
hetvenedik születésnapját hitközségének, 
az erdélyi és magyar zsidóságnak szerető 
és hódoló jókívánságaitól övezve. Dr. 
Kecskeméti Lipót egyike a, magyar zsidó
ság legkimagaslóbb szellemeinek. Mélysé
ges tudása, prófétai tűzben izzó és mégis 
költőien szelíd' egyénisége, törhetetlenül 
bátor magatartása és zsidó hűsége egy
aránt kivételes értékké avatják. Szemé
lyisége sokáig harcok középpontjában ál
lott, de mikor az évekkel egyre igazabban 
megismerhették a közel- és távolállók har
cának igazi rugóit, meglátták, hogy dr- 
Kecskeméti Lipót a maga igazáért vívott 
harcok közepette is mindig csak az örök és 
múlhatatlan zsidó eszményeket, a hagyo
mány szellemének eleven betöltését ke
reste. Nem szakadást vitt a zsidóságba, 
hanem minden igaz, őszinte és hűséges 
zsidó érzést eggyé tudott olvasztani pró
fétai érzésének melegével.

Ezren meg ezren vannak, akik Kecs
keméti Lipóttól segítséget, vigaszt és zsidó 
tanítást kaptak. Községén túl is messze * 
vidékek zsidósága, szinte az egész magyar 
Izrael csodálattal figyel föl filozofikus 
mélységű és belső igazságtól és jóságtól 
hevített beszédeire, melyek a magyar szó
noklás egyik legkiválóbb mestereként mu
tatják. A megható ünnepen, mely a ma
gyar zsidóság ezreinek és tízezreinek sze
rető jókívánságait vitte a pátriárkák ko
rába érkezett tudós pap felé, egy kivéte
les ember és igaz zsidó pillantott vissza 
olyan élet munkára, melyben a ,Jeremiás<e 
csodálatos mélységű kötetei s az immár 
ugyancsak elkészült „Ezsajás” várja a 
folytatását: a próféták sorának mélysé
gesen ujraérző megjelenítését. Ehhez a 
munkához kívánja szívből a Mindenható 
áldását mindenki, aki tudja, mit adott 
Kecskeméti Lipót a magyar zsidó szel
lemnek s mit jelent életével és egyénisé
gével mindazoknak, akik közelébe kerül
hettek.

akkor cipőit NAGY S. 
modern ortopSd-cipésznél ké
szíttesse iMuzenm-körut 11 
Gr. Károlyi u. old. Thivó 86-1-66
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Néhány feltűnő 
hiány a tervezetben 
Irta: Dr. Seltmann Imre (Hódmezővásárhely)

Az eddigi kritikák a tervezetet csu
pán 'bizonyos elvi szempontból 'tették bí
rálat tárgyává. Mit eredményeznek .azon
ban az egyes (részletek a gyakmlati al
kalmazásban a mai szöveg szerint.

Kétségtelen, .hogy dr. Munkácsi Ernő 
óriási és minden elismerést érdemlő mun
kát végzett, meglátszik a tervezeten, 
hogy felekezetűnk .prominens jogászi 
egyéniségei közreműködtek. így is elő
fordulhatott azonban, hogy egyes részlet
szempontok figyelmen kívül maradtak. 
Néhány lényegibevágó hiány:

1. „A kongresszusi szervezethez tar
tozó .hitközségnek a'z a rabbija,” — aki 
a félsőháznak tagja, ihilvatalból tagja az 
Országos Riabbiszéknek, az Országos Ta
nácsnak és'az'Utóbbiból folyólag a Rabbi
kollégiumnak. Azonban, mii történik ak- 
kar, iha „a 'kongresszusi szervezetihez 
tartozó hitközségnek rabbija" nem vá- 
lasztatik meg a felsöház tagjává. Helye
sebben: ha a kongr. hitközséget a felső
házban nem a kongresszusi hitközség 
rabbija képviseli. Tételes jogszabály sze
rint ugyanis ez a csodabogárszerű hely
zet bekövetkezhetik. (Ad majorem gló
riám statusquoensis.) A felsőházi tagvá
lasztást szabályozó vkm. rendelet szerint 
ugyanis csakis a jelölő bizottság által ki
jelölt három rabbi egyike választható 
meg. Kötelezően jelölendő azonban 
egy ipesti. egy vidéki kongr. rabbi 'és egy 
statusquo szervezetbeli rabbi. Ha most 
már egy statusquo rabbit választanak 
meg felsőházi taggá, könnyen bekövet- 
kezhetik, hogy a Rabbikollégiumnak nem 
lesz meg a minimális három tagja. Nem 
elképzelhetetlen, hogy a felsőházi tagvá
lasztás ily eredményre vezet, mert hi
szen ez .a választás a felekezeti szervezet 
organumainalk teljes kikapcsolásával foly
tatandó le. (Egyébként mindenki előtt 
felmerül a kérdés: nem volna méltóbb a 
felekezetit ez, hogy a saját maga autonóm 
szervei által a legmagasabb pozícióba he
lyezett rabbi — mondjuk a Rabbkollé- 
gium elnöke — legyen hivatalból tagja 
a felsőháziak, mint a mai helyzet, mi
dőn az esetleg felsőházi taggá választott 
rabbi lesz hivatalból tagja a legfőbb auto
nóm szerveknek. Persze ezt akadályozza 
a létező statusquo szervezet. De felme
rülhet az a kérdés is: nem volna-e indo
koltabb az ezidöszerinti unifikációra 
szánt erélyt az u. n. statusquo hitközsé
geknek a kongr. szervezethez való kap
csolására fordítani? Kb. csak egy, Deb
recen, vagy Nyíregyháza székhellyel 

megalakítható új községkerület problé
májának látszik. (Ha csak tárgyi okok és 
szempontok volnának!)

2. A nem pesti szemináriumi képesí
tésű rabbi képesítését a Rabbikollégium 
approbálja. Milyen más rabbiképesítésröl 
lelhet szó? A 41. §. .szerint „más rabbi
iskola” által kiadott , hattóra”-ról. Az 
„Indoklás” kifejezetten és (dilit betűikkel 
szedve) ugyancsak ,;rabbiisikoiát" említ, 
így tehát intézményesen megszűnnék az 
u ,n. „három elismert rabbi” által nyúj
tott képesítés érvénye. (Mindenesetre 
megfontolandó, hogy ez'kivételt nem törő 
szabályként kimondandó-e?) Már most, 
a pesti szemináriumon kívül mily „rabbi
iskola” jöhet számításba? Kétiéie. Kül
földi szeminárium és valamely jesiva. 
Maga a jesliva, mint iskola azonban — 
talán az egy pozsonyit kivéve — nem ad 
hattórát, ihanem a jesiva után ion a „há
rom elismert rabbi”. Ha a .Kiegészítő 
Szabályzat ezt a rendszert tóvéte'es eset
ben elfogadhatónak találja, akkor a 41. §. 
1. bek. merev szabályozása olyktp mó
dosítandó, hogy oda felveendő: „vagy 
más, rabbi'képesítésre hívatott rabbiktól 
rabbioklevelet kapott.” Nagyobb kérdés 
azonban a mostani szövegezés mellett a 
külföldi .szeminárium, vagy akár a pozso
nyi jesiva megfelelő képesítése. Ezeket 
a diplomákat — tegyük fel — a Rabbi
kollégium szó nélkül approbálja. De mit

Palesztinába
a Purímkarneválhoz és Peszach ün
nepek alkalmából legolcsóbban, leg
gyorsabban és legkényelmesebben

LLOYD 
TRIESTINO 
ragyogó legmodernebb oceánjáróin, a 

„Jeruzsál8m“ és „Pilsna” 
pompás gyorshajókon (csak kűlsó kabinok) és 

„Róma"
33.000 tonnás transatlanti óriásgőzösön, 
bőséges, ízletes, szigorúan rituális ellá

tással.
A kedvezményes áru társasutazásokra 
vonatkozóan részletes felvilágosítással 
szolgál a társaság két budapesti irodája , 
THÖKÖLY-ÚT 2. VÁCI-UTCA i 

ér vele? Tételes törvény: az 1895:42. te. 
(recepciós törvény) 3. §. kötelezően ki
mondja: „rabbi csak az lehet, aki (képesí
tését Magyarországon nyerte". lehát a 
helyzet úgy alakul, hogy a tervezett szö
veg mellett a valóságban csak a buda
pesti iszeminárium oklevele fog elfogad
ható képesítést .nyújtani. Ha a cél ez, 
szebb lett volna ezt .nyíltan kimondani. 
Ha .pedig megválasztható pl. a breslaui 
szemináriumban képesített raobi, akkor 
nélkülözhetetlen oly .fórum létesítése, 
amely képesítéseket nemcsak felülvizsgál, 
de ad is, —esetleg nosztrifükáció által. 
(A Rabbiképzö szervezeti szabályzattá 
ezt nem ismeri.) Ha van Országos Hit- 
tanítóvizsgáló Bizottság, lehetne Orsz. 
Rabbi vizsgáló Bizottság is. Nem kisebb 
korifeus, mint Löw Immánuel kívánja 
már 1888-ban: „vizsgáló- rabbiszék okle
vele alapján ismertessék el az illető ké
pesített .rabbinak ..Szükséges végül, 
hogy .a képesített rabbik oklevelei vala
mely országos fórumnál nyilvántartassa
nak és hogy a 'héber oklevelek, melyek
nek .nyelvét sok helyütt sem nem értik és 
amelyeknek aláírásait és pecsétjeit a hit
községeik ellen nem őrizhetik, országos 
központi hatóság által az állam nyelvéin' 
fogalmazott záradékkal elláittassanak és 
ellenjegyeztessenek, hogy ez úton nekik 
a kellő hitelesség megadassák."

A , rábbiszék’ terminus technikusán és 
a már akkor ugyancsak felvetett kötelező 
gyakorlati év előírásán kívül mindezek 
belekerülhetnének a statútumba.

Ha már a rabbiknál tartunk! Akik 
extra muros nézik a statútumokat, fur
csát gondolhatnak a mi állapotainkról, ha 
a 75. •§. 5. bek-t olvassák. „A községke
rületi rabbibizottság elnöke a kerületi 
képviselet közgyűlésén az elnök mellett 
foglal helyet.” .Ez -nem magától értetődő? 
Ezt egy alkotmányba, egy alaptörvénybe 
felvenni kellett. Hát az elöljáróság ülésén 
hol ül? .Hol ül hitközségi közgyűlésen és 
hol ül az Orsz. iKépviselet gyűlésén a 
■felsőházi tag-rabbi? Ez miért nincs sza
bályozva? Mert természetes, hogy az el
nök mellett ül. Most az új szabályozás 
mellett természetes lesz, hogy csak a 
községkerületi rabbitanács elnökét illeti 
ez az irigylendő jog. (Máskép még: Chó- 
lile hierarchia áll elő.)

Az „I.ndclkolás"-ban kifejtett rabbitisz
telet furcsán valósul .meg a 48. §-ban. A 
rabbi részvétele csak küldöttségben köte
lező. De ez is csak, közjogi, vallási, .tár
sadalmi és kultúrális ügyekben. Es csak a 
más egyházakhoz menesztett küldöttséget 
vezeti a rabbi. Vagyis, ha főispánt iktat
nak, a 'hitközség küldöttségét vezeti egy 
bankigazgató, (miután már másik hat 
egyház tisztelget s mindegyik a papja ve
zetésével). néhány hét múlva a főispán 
értekezletre hívja az összes egyházakat. 
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egyé a város egyetemét érdeklő közjóté
konysági, vagy tanügyi (kérdésben. Ez 
már komoly munka s nem „'hivatalos 
tisztelgés vagy ünnepség", itt tehát már 
az összes keresztény felekezeteket a pa
pok. de a zsidókat esetleg egy ügyvéd 
képviseli. Ennél a szabályozásnál bizo
nyára üdvösebb a szabályozatlanság. Ez 
esetben ugyanis el sem képzelhető a rab
biknak oly mellőzése, mint amelyre így 
egyenesen írásban lefektetett jogot nyer
het a még Löw Lipót által „Parnassim- 
thum"-na'k nevezett mentalitás.

A szegedi (hitközség az 1889. évi je
lentésében egy teljesen kész szét vezeti 
szabályzat („Magyar Zsinagóga Szerve
zete”) tervezetét közölte. Akkoriban 
nagy Viharokat vert fel. (Kár. hogy az 
„Indokolás” illusztris szerzője teljesen kí
vül hagyja a történelmi előzmények is
mertetésénél is.) Ennek 32. S. így szól: 
„A hitközséget 'hatóságokkal és harmadik 
személyekkel szemben az elnök, ünnepé
lyes alkalommal az elnök és a rabbi kép
viseli." Nem volna-e megfelelőbb e §. át
vétele. mint az „Auslagsralbbinei” terve
zett kreálása?

3. Nem kell nagyon vizs-gálgatm, sza
bad szemmel is jól látható a Tervezetből, 
hogy a pesti hitközség majorizálja az 
egész szervezetet s amit meghagy, azt 
is 10 nagy hitközség, — a községkerületi 
székhelyek hitközsége, — kapja. (Az egé
szen apró iközségker-ületek és a kötelező 
kerületi, székhelyek létesítése folytain a< 
kerületen belül csak a székhely akarata 
érvényesülhet.) Mindennek 'azonban már 
utána vagyunk, erről tehát ne beszél
jünk. Mivel 'kárpótolja a tervezet a kis- 
hitközségeket? Azzal, hogy teljesen sza
bad kezet hagy a helyi szabályzatok lé
tesítésénél. Eltörli a Kongr. Szab. I. 
18—39. S-ok kötelező erejét. Mit hozhat 
ez a gyakorlatban? Pl. nem lesz köteles 
a hitközség elöljáróságot és képviseletet 
létesíteni. Lesz, vagy lehet oly hitközség, 
melyet csak az elnök és egy választmány 
vagy az elöljáróság és az összes hitköz
ségi tagok gyűlése adminisztrál. Viszont 
a -Kiég. Szab, kifejezetten rendelkezik oly 
ügyekre nézve, melyek az elöljáróság, 
vagy a (képviselethez, illetve az ennek 
együttes gyűlését képező közgyűléshez 
tartoznak. Pl. csak a rabbira vonatkozó 
rendelkezéseknél 43. S. 4. pont 45. § ese
teiben a-képviselőtestület közgyűlése. az 
50. §. esetében az elöljáróság határoz. 
Hogyan- nyernek e §§. és sok más §. al
kalmazást, ott. ahol a hitközség alapsza
bályai nem létesítenek elöljáróságot, vagy 
képviselőtestületet?

Más. A Kongr. Szab. I. 18. §. és 24. §. 
nem lévén, kötelezők elképzelhetők, hogy 
valamely, hitközség elnökét életfolytiglan. 
vagy díjazás mellett választja. .Ez 
utóbbi-nem egészen , absur-dum. A berlini 

hitközség már a háború előtt Komolyan 
foglalkozott ezzel.)

A legkirívóbb azonban, a Kongr. Szab. 
I. 29. §. a. pontja kötelező erejének meg
szüntetése. E. §. a rabbiválasztás módo
zatait szabályozza. Tudvalevőleg úgy. 
hogy a .képviselőtestület választ és az 
összesúg „igen" vagy „nem’ szavazattal 
jóváhagy. Ez a (rendszer nem volt ideális, 
sok viszálynak volt oka. De még káro
sabb és indokolatlan is a rabbiválasztás 
teljes szabálytalansága. A protestáns egy
házak alkotmányai a legmészletesebben 
és aprólékosabban éppen a lelkészválasz
tást szabályozzák. Nálunk már kb. 3 év
tized .előtt a rabbik részéről igen alapos 
és részletekbe menő megvitatás tárgyát 
képezte az elfogult és szégyenletes kor- 
lézia meg-gátlása végetti intézkedések 
megtétele. (Rabbiegyesületi Közlöny 
1908. évi.) Prominens raiblbiegyéniségek 
már ott és -akikor egyfelől figyelmébe 
ajánlották a -felekezeti hatóságoknak a 
reformátusok azon törvényének átvételét, 
mely szerint a pályázó a választás elha
tározásától kezdve meg sem jelenhet a 
községben, másfelől igen üdvösnek ta.r- 
tották és ajánlották -a rabbiválasztási el
járás olykép vaó szabályozását, hogy 
egyes jelöltek 'közül az összesség szemé
lyileg választhasson. Nem ide tartozik e 
kérdés részletéinek vizsgálata, de feltét
lenül szükséges, hogy a hitközség életére

■ legdöntőbb elhatározás, a tabbiválasztás 
mikéntje egyöntetűen és részletesen síza- 
bály-oztassék.

4. A fegyelmi eljárás csupán a rab
bikra és tanítókra .nézve van szabá
lyozva. Az előbbinél is hiányzik a min
den modern fegyelmi eljárási jogban nél
külözhetetlen vádelv. Ki képviseli a vá
dat 'a-raibbi elleni fegyelmi eljárásban? 
Nincs szabályozva a rhegelözö fegyelmi 
vizsgálat sem.

Fölöttébb lealázó, hogy míg a taní
tókra nézve létesül egy „a hitközségi 
autonómia felett álló" fegyelmi bíróság, 
addig a dr. phil. és rabbíoklevíl'ei bíró 
hittanár. vagy az ügyvéd képesítésű tit
kár fegyelmi ügye csupán a hitközség ál
tal nyer elmtézét. Miért? Igaz, hogy a 
87. §. a. pontja szerint minden alkalma
zottnak a hitközség elleni pere a község-
■■■■BBBBBBBBiBBiuiBBBaaBBBBiaaaiiBEiiaa 
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kerületi bíróságihoz vihető. A gyakorlat 
tehát az lesz, hogy a hitközség által fe- 
gyelmileg elítélt alkalmazott minden eset
ben. még -kisebb ‘pénzbüntetés kiszabása 
esetén is pert indít a hitiközség ellen. Ez 
csak lejáratása lesz a hitközségek fe
gyelmi eljárásának. Meg azután a ra'bbi- 
hittanár fegyelmi ügyiében ily per esetén 
is végső fokon oly bíróság ítél, melynek 
nincs egyetlen nabbitagja. (Ellenben -a ta
nító fegyelmi bíróságának 1 — 1 tagja 
rabbi és tanfénfiú.) Miért? Nem mcgfelc- 
lőbb-c a községkor, bíróságokat felebbvi- 
tcli fegyelmi fórumokká szervezi!’ min
den hitközségi alkalmazót tfegyelmi ügyé
ben.?

5. A hierarchiától való alaiptal í féle
lem folytán .a rabbi kisebb tévedése és 
mulasztásával szemben a hitközség se
hova sem .fordulhat a ,rabbi útbaigazítása 
végett. Csupán súlyos esetben, fegyelmi 
eljárást inditathat. Már pedig éppen ,i kis, 
alapjában jelentéktelen, jobbára a kellő 
gyakorlat (hiányából -eredő kisiklások 
mérgezik meg legtöbbször a rabbi és hit
község közötti viszonyt. Az még nem 
volna hierardhia, ha — a mint minden 
fegyelmijog elismeri, — kisebb mulasztás, 
vagy kötelességszegés esetén, a rabbik
kal szemben is jogosult és kötcics lenne 
a iközségerületi rabbitanács elnöke a fi
gyelmeztetés és megintés — fegyelmi 
büntetést nem képező — .rendszabályait 
alkalmazni s e célból a hitközség elöljá
rósága jogosult volna a rabbitanács el
nökéhez fordulni. Például megtörtént a 
régi időben, hogy egy rabbinak eszébe 
jutott a reverendájára violaszínű cingu- 
lust Ihúzm, a másik „Úrim v’tiunin" -táb
lát rakott fel, a harmadik taliszt tett a 
nyakába, mikor temetési beszédet tartott. 
Egyik sem fegyelmi vétség, de egyik sem 
tűrhető eljárás. Az első súlyosan sérti 
más íelekezetek papjainak érzékenységét, 
a másik a saját hívek egy részének (val
lásos -érzését. Mit lehet de legate tenni? 
Semmit. Az elöljáróság nem szólhat bele, 
mert a rabbi azt feleli — ehhez a laikus 
nem ért, más rabbi nem szólhat bele, 
mert nincs hozzá joga. Nem volna-e te
hát a Kiég. Sza-b.-ban a községker. rabbi
tanács elnökének erre és hasonló ese
tekre vonatkozó (hatásköre inkább fel
veendő. a székének topográfiai megjelö
lése helyett?

6. A Gábor-íéle javaslat felvette, a 
Kiég. Szab, mellőzi az adóügyekben a 
közigazgatási felebbezést. Aki ismeri a 
híveknek adózási psichológiáját, jól tudja, 
hogy minden elkeseredés oka az, hogy a 
saját hitközségbeli adókivető fórumok 
tagjait nem tekintik elfogulatlannak. (Kis 
községekben nem is egész alaptalanul.» 
Ha hatféle helyi fórumon is megy keresz
tül, objektivebb bírót akarnak a hívek és 
teljesen belenyugodnának, ha egy nem 
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kileheli bizottság mondaná ki a végsíi 
szót. Indokolt volna tehát a községkor, 
elöljáróság által létesítendő „adótanács” 
elé utalni az adókivetéseik elleni végső 
jogorvoslatot. (Egyébként igen káros, 
hogy az „autonómia” űrügye alatt, más. 
főleg vagyonkezelési ügyekben is nincs 
közigazgatási feleb'bez'ési jog.)

7. A rabbi-képesítésbe — annyira 
amennyire rendet visz a Kiég. Szab. De 
a többi kultusaalkahnazottaik? A saklerek 
kvalifikációja körül nem kevesebb az 
abuzus. Három -elrmert rabbi kaoolója. 
Kik ezek az elismertek és ki ismeri el 
őket? Az elöljáróság el nem tudja ol
vasni a ’kaibolót, de meg nem mondhat vé
leményt a kiállítója jogosultságáról. A 
Kiég. Szlab. a hitközség rabbijának hatás
körébe utalja ezt. A rabbi azonban kol- 
legiálitás és sdk más szempont miatt nem 
mondhat mindig őszinte véleményt. Mint
hogy a kabolókat sokszor díjazás ellené
ben adják, feltétlenül szükséges volna 
ezek felülbírálását és approbálását is a 
R-abbikollégiumra bízni.

Állítólag Tisza Kálmán -mondása hogy 
Magyarországon két állás van, melyhez 
nem kell semmiféle képesítés: a íöispán- 
ság és a zsidó kántorság. Az utóobi bizo
nyosan ma is így van és a Kiég. Szab, 
sem .próbálja ezt megszüntetni, holott a 
Rabbilk-ollégium .hatáskörének erre vonat
kozó -kibővítése által könnyen elérhető 
volna. De a Kiég. Szab, a kántor létezé
séről sem igen vesz tudomást. Különben 
a 47. 8. 4. -bek. nem szorítkozna csupán 
a metszőkre és kasrusz-f-elügyelökre, aki
ket vallástörvényi okokból a rabbi a mű
ködéstől azonnali (hatállyal eltilthat. De 
viszont vannak vallástörvények, a.nelyek 
bizonyos esetekben az „omed”-tol eltilt
hatják az -előimádhozót akikor is, ha az 
nem sakter. Ezekkel szemben a rabbinak 
— min-den vallástörvény dacára — semmi 
jogot nem biztosít a Kiég. Szab.

Kisebb formai hiányok:
„Országos Törvényszék". Nemcsak 

rövidítve, de mint egyetlen hivatalos el
nevezés. Bizonyára elnézésből nem tar
talmazza a 86. 8. b. pontja a teljes elne
vezést, mely ez lehet: .A Magyarországi 
Izraeliták Országos Törvényszéke" (He
lyesebb ugyan „A Magyarországi Izrae
lita Hitközségek Országos Bírósága". 
Már csak azért is, mert az első íckú is 
Községkerületi Biróság s nem Községke
rületi Törvényszék és mert a „Törvény
szék” elnevezést igazságügyi szerveze
tünk speciális értelemben ismeri.) A kö
telező jogsegélynél fogva az Orsi. Tör
vényszék ítéletei és kiadmányai gyakran 
kerülhetnek a polgári kir. bíróságokhoz 
s furcsát gondolhatnak ott, ha azt látják, 
hogy az izraeliták legfelsőbb felekezeti 
bírói fóruma, e jellegét még a nevében 
sem tünteti fel. Ugyancsak mert a kw. Bí

róságok elé kerülnek a felekezeti bírósá
gok kiadmányai, — szükséges (ahogy az 
Orsz. Tanácsnál és Orsz. Rabbiszéknél 
elő van Írva) az Országos Bizottság pe
csétjének, valamint a községkerüíeti -bí
róságok pontos elnevezésének előírása. 
Ugyanaz a helyzet egyébként az „Orszá
gos Oktatásügyi és Közmftvelöáésügy-i 
Tanács” elnevezésénél is. Itt is csak el
nézésből hiányozhat az „izr." megjelölés.

És ha már a . neveknél tartunk! A 
Kiég. Szab, fenntartja az „Országos 
Iroda" elnevezést. Az „Indoklás' szerint: 
c :iév már bizonyos patinát nyertí?) A 
mi háromezer éves múltúnkban már 60 
év is patinát fejleszt? Országos Iroda 
(Kanzlei, Kanzellária) a Kiég. Szab, sze
rint formailag egyáltalán nincs is. Van 
az Orsz. Tanács „állandóan működő hi
vatala" (158. §.) és ennek, „adminisztrá
ciójának vezetője'” a főtitkár. (159. 8.). 
Tehát tuljadonképen van egy főtitkári hi
vatal. Az .Orsz. Izr. Tanács Föt tkári Hi
vatala” sokkal megfelelőbb, érthetőbb és 
magyarosabb elnevezése lenne az admi
nisztráció irodájának. (Elvégre a Népszö
vetség ügyeit is a főtitkári hivatal ve
zeti.) Van azonkívül az Országos Tanács 
élén „hatósági jogkörrel” álló Elnök 
(158. §., 146. §.) (Tehát nem az Orsz. 
Iroda elnöke, -hanem a ..Magyarorsz. Iz
raeliták Országos' Tanácsának Elnöke” 
az. akit a Kiég. Szab, szerint ok nélkül 
és erőszakoltan Orsz. Iroda Elnöke elne
vezése illet.) Egyébként érdemes felemlí
teni. hogy a szegedi 1889. évi Tervezet 
sokkal helyesebben jár el. midőn szervez 
„Orsz. Képivelet"-et és a felette álló 
.Orsz. Elöl-járóság”-ot. A Kiég. Szab, sze
rinti Orsz. Képviselet tulajdonképen nem 
is képviselet (ilyen valóságban a felső
házi tagot választó, rabbik.és elnökök 
gyűlése.) Ez a szerv az, amit tulaj.donké.- 
pen „Országos Tanácsinak. kelleje ne
vezni, viszont az a szerv, melyet a Kiég. 
Szab, nevez Orsz. Tanácsnak, a való
ságban a felekezet Országos Elöljáró
sága.

Sok vitára íog okot szolgáltatni; hogy 
nincs meghatározva, mi a „felekezeti 
egyesület”, mf a kritériuma s'mik' a joga 
és kötelességei a feleke-zettel, illetve a 
hitközséggel szemben. A perei azonban a 
felekezeti bíróság hatáskörébe tartoznak. 
Valóban azonban olyan egyesület, mely 
nevében sem viseli áz „izr.” jelzőt, de 
minden tagja zsidó és teljesen a hitközség 
felügyelete alá helyezte magár. Van vi- 
szotn izr. elnevezésű egylet, amely bel- 
ügyminiszterileg jóváhagyott alapszabá
lyaira hivatkozva működésében egyálta
lán semmibe nem veszi a vallási szem
pontokat. de elfogad és forszíroz temp
lomi adományokat. Ez a kérdés is érde
melne annyira kiterjedő szabályozást, 
mint az, hogy k-i ül az elnök mellett.

HÍREK

Marciul 2, szombat — Ádár 27 (Hetisza
kasz : Vájákhél, háftóra : Ben sevá, Kirá
lyok 2 k, 12 f. 1—17, Sabbósz sökólim, 
Ujbold — hirdetés, szombat kimen: 6.13)
— március 3, vasárnap — Ádár 28, — 
március 4. hétfő — Ádár 29 (Erev Ros- 
chódes, jóm kippur kötőn) — március 5, 
kedd — Ádár 30 (Ros-chodes Vöádár 1. 
napja) március 6, szerda — Vöádár 1 
(Ros chodes 2. napja) — március 7. csü
törtök — Vöádár 2, — március 8, péntek
— Vöádár 3 (szombat bejöv: 5 39)

— A Pesti Chevra Kadisa március 
4“cn. hétfőn délután 4 órakor a Dohány
utcai templomban alapítási ünnepélyt 
rendez.

—„Kongresszus előtt”. Ily címen ér- 
dekfeszítö, hatalmas jogászi és felekezet- 
politikai tudásról tanúskodó előadást tar
tott szerdán este dr. Csobádi Samu, a bu
dai izr. hitközség elnök-jogügyi elöljárója 
a budai hitközség Zsigmond utcai tanács
termében, mely zsúfolásig megtelt az ér
deklődő budai hittestvérekkel. A statú
tum tervezetet ismertette és rámutatott 
tárgyilagosan annak érdemeire és fogyat?., 
kozásaira, amint erről egyébként nyilat
kozik a „Zsidó Elet” mai számának 
„Kérdés—felelet” rovatában is. A rend
kívül értékes előadást Vető Sándor kul
turális elöljáró köszönte meg a megjelen
tek nevében.

__ A MIKÉFE gyászünnepélye. ,A 
Magyar Izr. Kézmü- és Földművelési 
Egyesü’et március j-án vasárnap délután 
%5 órakor a Tanoncotthon (VII.. Dam- 

■nich-utca 48.) házitemplomában az egye
sület elhúnyt jótevőinek. Istenben boldo- 
gú't Adler Lajosnak Beer Henriknek, 
Kaszab Aladárnak, Krausz Mórnak, 
L’chtenstein Dezsőnek Popper Samunak, 
dr. Stein Lipótnénak és Wolf inger Mik
sának em’ékére elhalálozásuk évfordulója 
aka’mából gyászünnepélyt tart.

__ A Magyar Izr- Nőegyletek Or
szágos Szövetsége által fenntartott ápo
lónőképző tanfolyamra a felvételek folya
matban vannak. A tanfolyamra je’cnt- 
kezhet minden olyan leány vagy asszony. 
k: érettség’zett. vagy legalább a középis
kola négy osztályát végezte el Felvételi 
korhatár: 18—30 évig. A tanfolyam. 18 
hónapig tart mely idő alatt a növendékek 
az e célra berendezett intézetben Laknak: 
benn'ákás kötelező. Az ellátásidij havi 
60 pengő mdy összegben lakás, fűtés, 
mosás. világítás, fürdő; stb. foglaltatik. 
Minden további felvilágosítást a MINOSz 
központi irodája: Budapest. VII., Síp-y 
i? ad meg Telefon: 41—9—19.
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— Meghalt a híres radomysli rabbi. 
Kassán, ahol húsz év óta lakott, meghalt 
a radomysli híres rabbi Stmil Engel. Kü
lönösen a ahassidok 'között örvendett 
nagy népszerűségnek, még a legutóbbi 
időben is ezrével kapta hetenként a taná
csot Ikérö leveleket. Hatvan év óta tüdő
betegségben szenvedett, ezért is vonult 
vissza húsz év előtt. így is nyolcvan évet 
élt meg. Óriási .részvét mellett, néhány 
órával 'halála után, helyezték örök nyu
galomra. , '|*i

—Egy francia zsidó-tábornok halála. 
Most halt meg Versaillesben Armand Li.p- 
tnan, a becsületrend tisztje, a hadikereszt 
tudajdonosa, aki a (francia hadseregben a 
chef d’escadron d’artellerie rangot érte el. 
Fia volt Benjámin Lipmannak aki előbb 
Metznek, majid Liliének volt a főrabbija. 
Lipman tábornok végig megmarad*  vallá
sos. a 'hagyományokhoz hűen ragaszkodó 
zsidónak. Teljes katonai pompával kísér
ték utolsó nyugvóhelyére.

— Érdekes ielolvasó estet tartott a 
zsidó kultúrát méltán reprezentáló intéz
ményünk: az Imit Wertheimer Adolf el
nöklésével. Dr. Túróczi Tros*ler  József 
érdekes portrét festett Tihomas Mannról, 
majd a beteg Lenkei Henrik hangulatos 
versét olvasta fel dr. Szemere Samu 
igazgató, végül Pap Károly keltett nagy 
hatást ,,A gyermek Hillél” c. novellájá
val.

— Az albertirsai izr. hitközség tiszt
újító közgyűlésén elnökké — ezúttal har
madízben — Singer Bélát, alelnökké — 
másodízben — Römer Józsefet, pénztá
rossá: Blau Imrét, gondnokká: Popper S. 
Lajost és Stricker Jakabot választották 
meg.

— Az albertirsai izr. nöegylet tiszt
újító közgyűlésén elnökévé az idén ötöd- 
izben Popper Gusztávné, alelnökké: Pop
per Lajosnét. pénztárossá: Füredi Jakab- 
nét, örökös tb. titkárrá: Blau Imiét, tit
kárrá: Sonnenschein Imrét választották.

— Halálozás. Bunzlau Vilmos bor
nagykereskedő életének 79-ik. legboldo
gabb házasságának 43-ik évében elhunyt 
Kecskeméten. Február 24-én d. u. temet
ték nagy részvét mellett. Emberi és ke
reskedői erényét jótékonyságát és mély 
vallásosságát Sussmann Viktor kecske
méti főrabbi méltatta nagyhatású beszéd
ben. Felesége, szül. Kecskeméti Hermin, 
gyermekei: Bunzlau Ferenc. Pál és Jó
zsef, valamint kiterjedt rokonság gyá
szolja.

_  Barmiévá. Diósi Jenőnek a budai 
izr. hitközség érdemes főjegyzőjének és 
nejének 13 éves Sándor fiát március 2-án 
délelőtt 10 órakor az Öntőliáz-utcai budai 
főtemplom szombat óéle’ötti muszaf- 
istentisztelet keretében avat ák fel a zsidó 
élet közösségébe (Gratuláció: Budapest. 
II.. Fő-utca 12. I.)

_  A Kispesti Ifjúsági Egyesület 
márc’us 4-én, hétfőn este 8 órakor Eggert- 
utca 67 sz. a. he'yiségében újjáalakulásá
nak másfél évtizedes fordulója alkalmá
ból jubiláris díszközgyűlést rendez a kö
vetkező napirenddel: I. E nöki megnyitó. 
2. 15 év történetét ismerteti Deutsch Ár
pád. 3. Herskovits József díszelnök és 4. 
Deutsch Árpád tiszteletbeli elnök ünnepé
lyes beiktatása 5. Hatóságok, testületek, 
társegyesületek üdvöz’őb szódéi. 6. Zárszó.

_  Kongresszusi kiállítás. Az Orszá
gos Magyar Zs'dó Múzeum a március hó 
4-én megnyíló izraeFta Országos Gyiilés 
a’kalmával kongresszusi kiállítást rendez 
ahol ki lesznek állítva azok az okmányok 
és egyéb iratok, amelyek a magyar zsidók 
jogegyen’őségére vonatkozó törekvéseit 
1790-től kezve dokumentál ,ák. A k'á lított 
okiratok egy része a Magyar Nemzeti 
Múzeum az Országos Levéltár é~ a val
lás- és közoktatásügyi m kir. miniszte
riem gyűjteményéből (valók. A k'ál'ítást 
március hó 3-án. vasárnap délután 5 óra
kor nyitják meg. A múzeum és a vele 
kapcsolatos kongresszusi k'állítás (VIT.. 
Wesselényi-utca és Dohány-utca sarok) 
az izraelita országos gyűlés tartama alatt 
márc’us hó 4-től kezdödőleg délelőtt 
%10-től 2-g és dé'után 4—6-ig nyitva 
lesz._________________________ ijvvwfr

— Illés József, a ..Magyar Hírlap” ki
adóhivatali igazgatóia 75 éves korában 
elhunyt Budapesten. Febr. 20-án temették 
mély részvét mellett a rákoskeresztúri 
izr. temető halottasházából. Dr. Hevesi 
Ferenc rabbi adott hangot a veszteségnek 
mely elhunytéval a sajtót érte. Dr. Feleki 
Géza a Magyar Hírlap szerkesztőségének 
nevében búcsúzott tőle. Özvegye, fia: Il
lés László hírlapíró, leányai, vejei: Roóz 
Rezső szerkesztő és Balassa Emil író 
gyászolják.

—A Zsidó Háziasszony Könvve. A 
sablonos szakácskönyvektől egészen el
térő, igen értékes és (hasznos könyv jelent 
meg . C.iti néni” szerkesztésében a kecs
keméti Ábra,hám-nyomda kiadásában. 
Nemcsak a rituális ételek elkészítésére, 
ad kitűnő recepteket, hanem a bevásár
lási módokról, az edények 'használatáról, 
a fűszerek kiválasztásáról is könnyen ért
hető tanácsokat ad. Ki kell emelnünk azt 
az előnyét, hogy kezdő zsidó háziasszo
nyok is tanulhatnak belőlük. Receptjei 
jók és gazdaságosak. Közli a háztartás
ban előforduló összes teendőket, az ün
nepi étkezés hagyományos szokásait. A 
purimi konyha bőséges választékot nyújt 
úgy a kispolgári, mint az úri konyha szá
mára. iKfilönös gonddal írja le a húsvét
iul (kapcsolatos összes konyhai kérdése
ket és ételeket, valamint az u. n. „tejes 

napok" étlapját. A könyvet SussmannVik- 
tor főrabbi is melegen ajánlja az ortho
dox .háztartások figyelmébe. A nyomdai 
kivitel és kötés egészen modern, az Abra- 
hám-nyomda fejlett technikáját és ízlését 
dicséri. Egészen bizonyos hogy a könyv 
gyors népszerűségre tesz szert. Ara P 
4.80, megrendelhető az Abrahám-nyomdá- 
nál Kecskeméten.

— Az Orthodox Központi Bizottság 
i’ebr. 26-án rendkívüli ülést tartott az 
Ortlh. Központi Iroda 'helyiségeiben. A ve
zetőség a kongr. statutum-tervezet körül 
folyó orthodox-neológ vitára való tekin
tettel indíttatva érezte magát arra, hogy 
soron1/ívül tanácskozásra hívja a Köz
ponti Bizottságot, miután az ország leg
különbözőbb orth. .hitközségeiben nagy 
megdöbbenést és nyugtalanságot okozott 
annak híre, Ihogy a kongr. statútum igen 
sclk részében súlyosan érinti a jogosult 
orthodox érdekeket. A .Központi Bizottság 
tagjai nagyszámban jelentek meg az ülé
sen, kora reggeltől késő estig szakadatla
nul tanácskoztak a helyzetről és megálla
podtak a hitközségekhez intézendő dekla
ráló szövegéiben, melyet lapunk más he
lyén közlünk szószerinti terjedelmében. 
A deklaráció általában véve békülékeny 
hangú, nyitva hagyja a kaput a neológiá
val .váló megegyezésre, '.de ettől eFte- 
kiütve félreértést nem tűrő határozottság
gal, igazságának tudatában és erkölcsi 
ereiéiben bízva szögezi le magát az ortho
doxia vallási szempontjai mellé, amelyek
ben nem lehet alku.

— Az Izraelita Országos Gyűlés márc. 
4-iki tanácsikozásait délelőtt fél 11 órakor 
ünnepi istentisztelet nyitja meg a Dohány 
utcai főtemplomban, amelyen dr. Hevesi 
Simon pesti vezető-főrabbi prédikál és 
imát mond a kongresszus tanácskozásai 
sikeréért.

— A kaposvári izr. hitközség (kultúr- 
sza'kosztályának keretében vasárnap dél
után dr. Halpert Salamon tapolcai főrabbi 
nagysikerű szabadelöadást tartott a hit
község nagytermében az újkori héber 
költészetről és méltatta Bialik költésze
tének jelentőségét. Az előadást dr. Her- 
zog Manó 'kaposvári főrabbi vezette be 
és az előadónak dr. Szőnyi Hugó, a kul- 
túrsza’kosztály elnöke mondott köszöne
tét.

— Házasság. Kollmann Jenő, a Pesti 
Izr. Hitközség nagytolietségű tanácsosa 
márc. 5-én d. u. 2 órakor az Erzsébet
városi Kör Dohány-u. 76. sz. a. helyisé
gében tartja esküvőjét .Bruckner 'Magdá
val. (Gratuláció: Erzsébetvárosi Kör, 
sürgönyeim: Bruckner, Telep-utca 1b.).
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A rabbi és az 
új statutum-tervezet
Irta: Dr Friedmann József hevesi főrabbi

II.
ár. H. P. Ohajes, elhunyt bécsi fő

rabbi 1926-ban a politikáról tartott elő
adásában a következőket mondotta: 
„Személyes kérdés ugyan, de egyszer
smind általános jelentőségű, amelyet most 
tárgyalni óhajtok. A zsidóság közéletében 
elterjedt azon vélemény, hogy az embe
riség egy bizonyos csoportjának nincs 
joga politikával .foglalkoznia, fezen cso
port alatt a rabbik értendők. De tulaj
donképen miért ne legyen meg az embe
riség ezen csoportjának a lehetősége, 
hogy mint politikusok, a szó nemes értel
mében, a köz szolgálatába állhassanak és 
egyéni véleményüket kifejezésre juttat
hassák? Tény, hogy tág tere van azon 
eshetőségnek, hogy ezáltal ellentétek ke
letkeznek. Létezik azonban valami a föl
dön, ami nem volna alkalmas ellentétek 
felidézésére? Az ember, akii egész életét 
és minden gondolatát egy eszménynek 
szenteli és híveket toboroz akik az ö 
ideálja megvalósításában munkatársai 
lesznek, az nem pártpolitikus, ö csak 
boldog volna, ha mindenki az ő vélemé
nyét vallaná és ha elérhetné, 'hogy az ő 
hívei ne egy külön csoportot, hanem az 
egyetemességet alkossák. — Most pedig 
egy rövid és akadémiai jellegű sétát 
óhajtok megfenni a zsidó történelmen ke
resztül. Egy névre akarom Önöket emlé
keztetni, amelyet mindnyájan ismernek: 
Mózes. És most kérdezni akarom Önöket, 
vájjon nem politika volt az, amit ö mű
velt? Mózesre két feladat megoldása várt. 
Először arra törekedett, hogy megértesse 
az izraelitákkal — akkor még nem kel
lett attól tartani, ihogy ezen elnevezés
nek asszimilációs mellékíze van, — hogy 
vannak még más ideálok is, mint téglát 
égetni. A második feladata pedig az volt, 
hogy Egyiptom fejedelmeivel tárgyaljon. 
Ez politika volt mégpedig átkos politika! 
Tehát mit csináljunk .Mózessel? Talán fel
függesszük? Természetesen nagy előnye r1 
volt Mózesnek, hogy nem volt alkalma-j 
zotti dekrétuma és nem volt tisztviselő 
Tehát joga volt ahhoz, hogy meggyőző
déssel bírjon és hogy egy szent ügyért 
áldozatot hozzon, vagyis hogy' becsületes 
úton politizálhasson. Ha Mózes, amitől Is
ten megóvott, egy hitközség alkalmazott 
tisztviselője lett volna, akkor megtiltot
ták volna, hogy politizáljon és a zsidókat 
úgy nevelje, hogy ő akarta. Eltiltották 
volna attól, hogy az egyiptomiakkal tár
gyaljon és mi még ma is, amint a Hagada 
mondj, rabszolgák volnánk Egyiptomban. 
Mózes azonban megtehette azt, amit nem 
szívesen engednek meg másoknak, saját

meggyőződéssel bírhatott és nem kellett 
azokhoz tartoznia, akiknek a hivatal adja 
az ahhoz szükséges észt és akinek csak 
azt szabad megtennie amit a hivatal meg
enged, de azontúl semmit sem. Mózesnek 
nem volt hivatala, hanem hivatottsága és 
ö nem törődött senkivel, csaik a bensejé- 
ben megszólaló isteni hanggal. Folyta
tódik a történelmi séta, amidőn a prófé
tákkal. rabbi Akibával és későbbi nagy
ságokkal a közép- és újkorban foglalko
zik, majd így folytatja: „Elősorolhatnék 
még sok példát, amelyekkel bizonyíthat
nám, hogy lehetetlenség volna, ha embe
reket, akikről feltételeznünk keil, hogy 
legbensőbb meggyőződésükkel akarják 
népüket szolgálni, ettől eltiltani akarná
nak. Ment ki működhetnék jobban a zsi
dóság javára, mint éppen ök és ki fog
lalkozzék tulajdonképen a közügyekkel, 
ha nem a rabbik? Kiknek volna meg in
kább a képességük, közügyekben irányí- 
tólag hatni és a közügyeket tanácsaikkal 
előmozdítani, mint éppen ök? — Csak az 
lehet az egyetlen 'kérdés, hogy a rabbi 
meggyőződése fenkölt-e vagy nem, ami
kor meggyőződését a köz szolgálatába 
állítja. Ha világos, hogy nemes motívu
mok irányítják öt a köz szolgálatában, 
akkor nem jöhet senki, aki öt megrend- 
szabályozni akarja. És jaj neki, ha ö oly 
gyenge, hogy hajlandó magát e rendsza
bályoknak alávetni. Soha nem engedtem 
meg emberfiának, hogy nekem az utat, 
amelyen járjak, előírja. Én csak a meg
győződésemet tudom követni; hogy az 
helyes-e vagy nem .helyes, az más kér
dés. Az az én meggyőződésem és szá
momra nincs semmi sem a világon, ami 
mellette tekintetbe jöhetne. Hivatalbalé- 
pésem első óráiban tettem egy kijelen
tést, amit sokan rossz néven vettek tő

lem. Megismétlem most, amit akkor mond-

nos bii’ Húsvéti árut
A felügyeletei az egri lőrabbf, főtisztelendő 

Schreiber Simon ur 
gyakorolja.

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

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.
tehát a legvallásosabb emberek te * 
legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.A húsvéti árul

FRANCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest. 113, postafiók 5. Telelőn: 68-8-45.

Zsidó éleÍ
tam: Meggyőződésem szilárd, mint a grá
nitkő, amelyet nem lelhet kettéharapni. 
Még nem született meg az az ember, aki
nek fogai ezen gránitkövet kettéharap- 
nák.”

íme a zsidóság egyik legkiválóbb fiát, 
a prófétalelkületű rabbit és nagy tudóst 
szólaltattam meg és idéztem véleményét 
arról, hogy szabad-e a rabbinak a zsidó
ság közügyeinek irányításában és vezeté
sében résztvenni.

De fel kell vetnünk azon kérdést is, 
hogy mi az oka annak, hogy akkor, ami
kor a református egyházaknál is lázi ta
pasztaljuk, hogy egyházi szervezetükben 
a lelkész az öt megillető jogokkal és mél
tóságokkal van felruházva és egyházi el
nöke egyházközségének, nálunk céltuda
tosan arra törekednek, hogy a rabbit tel
jesen jogfosztottá tegyék a felekezeti 
életben, kidomborítsák minden tekintet
ben alantas és alkalmazotti szerepét és 
így meggátolják intenzív papi működés 
kifejtését? Mi az oka annak, hogy olykép 
akarják a felekezeti szervezetet megte
remteni. hogy a felekezeti életben lehe
tetlenné tegyék a rabbi szabad és aka
dálymentes működését, holott a felekezeti 
szervezetnek .éppen az volna a céllá, hogy 
a hit őre és letéteményese, a rabbi, mi
nél függetlenebb és eredményesebb mun
kát fejthessen ki? Ezen kérdésre is vá
laszolnunk kell és meg Bell mondanunk 
az igazságot, hogy a magyar zsidóság 
tisztán láthassa, hogy az új statutum-ter- 
vezet a vallástalanság lejtőjére viszi a 
zsidóságot, amelynek végső eredménye a 
teljes és végzetes asszimiláció és a kité
rések óriási mértékben való megnöveke
dése lesz.

A reformátusoknál azt látjuk, hogy 
azon világi iérfiak, akik az egyházi élet
ben méltóságot 
mint társadalmi 
séges fiai, kik 
kodnak vallásuk 
kor aktív és intenzív .réiszt vesznek val
lásuk .hitéletében. A legnagyobb gonddal 
örködnek családjuk hitélete fölött is és 

vállalnak, úgy magán-, 
életükben hitüknek hű

teljes szívükkel ragasz
törvényeihez és minden
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utódaikat ugyancsak egyházuk hűséges 
lüvallóinak nevelik. Ezen a vallásos hit
életben élő és vallásos szellemmel telí
tett kiváló Vezető egyéniségek nagyon 
természetesnek tartják, hogy az egyház
község élén a lelkész, mint egyházi elnök 
áll és abban llátják felekezetűk méltóságát 
kidomborítva, hogy lelkészüket minél ma
gasabb piedesztálra helyezzék és minél 
nagyobb tisztelettel adózzanak a hívek az 
egyház papiának, mint Isten hivatott 
szolgájának.

Sajnos, máskép áll a helyzet nálunk. 
Nálunk, a kongr. zsidóságnál, jelenleg is 
az a helyzet, hogy a legvallástalanabb 
életfelfogás és életmód mellett is elfog
lalhatja valaki a felekezeti életben a leg
előkelőbb pozíciót. Még az sem akadály, 
hogy valaki nem respektálja az egyházi 
házasságot és csak polgári házasságot 
köt, sőt, hogy valakinek gyermekei ki
térnek, mindez nem akadály a hitközség 
világi pozícióinak elfoglalásában. Bár
mennyire is képtelenségnek és abszurdi
tásnak látszik, hogy azok, akik a vallás 
törvényeit teljesen negligálják, jogot vin
dikálhassanak maguknak arra, hogy a fe
lekezeti életbe vezető pozíciót foglaljanak 
el, mégis tapasztalnunk kellett, hogy ez az 
uzus nemcsak, hogy nagyon el van ter
jedve a kongresszusi zsidóságban, hanem 
minden elővigyázatosság és óvóintézke
dés megtörtént az új statutum-rtervezet- 
ben, (hogy a jövőben se zavarhassa meg 
semmi és senlki ezen vallástalan előkelő
ségeink közreműködését a vallásos élet 
terén. Igenis megmondom: azért kellett 
a rabbit jogfosztottá tenni, alkalmazottá 
degradálni, gúzsbakötni, a paragrafusok 
rabláncára verni, hitszónoklatainak tar
talmában korlátozni, magán- és nyilvános 
társadalmi életét ellenőrzés alá helyezni 
és szellemi fogyatékosság okából a .nyug
díjazás Damoklesnkardját feje fölé tartani 
és esetleg elmevizsgálatot kilátásba he
lyezni. mindez azért 'kellett, hogy ne 
merjen megmoccanni és ne merje a hit 
világosságának reflektorát az egyházi 
élet súlyos betegségének tüneteire rá
világítani és ne merje szavát a hatalmas
ságok ellen felemelni még akkor sem. ha 
azt tapasztalja hogy az egyházi élet csak 
arra jó, hogy ott vallástalanok és a val
lásból gúnytűzök is kielégíthessék sze
replési viszketegségüket. F.l kellett né- 
mita-ni a rabbit, hogy ne jnerjen bírálni 
a hit törvényeinek szempontjából, ne ok
tasson és ne dorgálhasson. Jogfosztottá 
kellett a rabbit tenni, önállóságától, füg- 
getíenségétől és méltóságától megfosztani, 
hogy .mint engedelmes és szófogadó al
kalmazott alázatosan és tisztelettel te
kintsen fel a hatalom birtokában -lévő po
tentátok vallásellenes tevékenységére és 
ne juthasson eszébe, 'hogy a próféták izzó 
lelkesedésével a vallás tanításait, törvé 

nyeit. szellemét és erkölcsét bátran hir
desse és ha kell, úgy szembeszálljon 
szent vallásunk védelmében az arany
borjú-imádókkal. Ezért kelteitek az új 
statutum-tervezetnek a rabbit megalázó 
paragrafusai.

A rabbik azonban.nem. lehetnek elcsi
gázottak. fáradták és Istenfélelem híján. 
Nem nézhetik tétlenül és némán, hogy 
miként akarják ,a kongr. körökben még 
meglévő vallásos hitéletnek a rabbikon 
keresztül a kegyelemdöfést megadni. Ba 
kell, úgy prófétáink és nagyjaink hősies
ségével kell felvennünk a harcot, amelyet 
ránk kényszerítenek és .nem tűrhetjük, 
hogy a világi és a gyakran vallástalan 
hatalmasok igát rakjanak ránk, mert mi 
rabbik, csak egy igát vagyunk najlandók 
viselni és azt .szeretettel és rajongással 
viseljük: aul málcihusz somájim, az isteni 
hatalom igáját.

Harcunkat az Isten fogja segíteni 'és 
meghallgatásra fogunk találni a kormány
nál is, ha feltárjuk azon káros befolyáso
kat. amelyek az új statútum előkészítésé
nél érvényesültek és 'a vallásos életre 
váró súlyosan káros .következményeket, 
amelyek az új statutum-tervezet életbe
lépésével bekövetkeznének. Nem lehe
tünk semmire sem tekintettel, csak isteni 
küldetésünkre és szent vallásunk áltol 
ránk rótt kötelességekre. Az országos 
gyűlés egybehívása és megtartása n'em 
jelenti .még azt, hogy ezen statutum-ter
vezet érvénybe is fog lépni, mert az or
szágos gyűlésen kívül szükség lesz még 
a magas kormány jóváhagyására is.

Amidőn 1896-ban a községkerületi el
nökök küldöttsége Schweiger Márton ve
zetése alatt megjelent a vallás- és köz
oktatásügyi Miniszter úr előtt és egy me
morandum átadásával kérték az új kong
resszus összehívását, az akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Wlassics 
Gyula ö nagyméltósága a válaszában a 
következőket mondta: (Sajnos csak né
met fordításban áll rendelkezésemre a 
szöveg .a Pester Lloyd 1896. jan. 20-iki 
számából): ,— dass die Einberuiung eines 
Kongresses an und fúr sidh :toch nicht 
den Erfolg d'er Autonomie bedeute. Es 
gab auch schon auf anderen Gebieten 
Kongresse, und dér Erfolg derseiben war 
nicht d:«s Zustandkekranmen einer lebens- 
fahigen Autonoimie .... Wir wollen im- 
mer beriicksichtigen, dass die Gew>ssens- 
freiheit nicht i-m geringsteai vcrlatzt 
werde. delin in Gewissenssaclien zu ver- 
le-tzen. auf welche Weise auch i.nmer es 
sei, kann kein-e Regierung als Híre Atrf- 
gabe ansehen...” Bízunk benne, hogy 
ma sem következhetik be azon eset, hogy 
lelkiismereti szabadságunkon csorba es
sék és ezért .a siker reményében fogjuk 
a harcot az új statutum-tervezet ellen.

A pécsi Chevra 
Kadisa

fennállása io8. évi. Maimonides Mózes 
dicső emlékének szentelt közgyűlését febr. 
24-én tartotta meg a képviselötagok élénk 
részvétele mellett, népszerű elnöke dr. 
Deutsch Zsigmond vezetésével, aki 
megnyitó beszécébcn felemelő érzéssel 
mutat rá azon teljesítményekre, amelye
ket elnöksége 12. esztendejének befe.ez- 
tével munkatársaival végezhetett s amelyek 
megvalósításával közelebb vihette a Chev- 
rát és intézményeit az erkölcsi és anyagi 
prosperitáshoz.

A régi temető területet 4.703 r~i"öl te
rülettel kibővítve kertészet létesítésével 
valóságos virágoskertté változtatták. A 
halottastermet kibővítették s annak alag
sorában ravatalozó-mosató és őrszobákat 
létesítettek s a higiénikus követelmények, 
nck megfelelő hullaházat emeltek. Ker
tészlakást és irodát létesítettek. E aggott 
szegényeiknek otthonakép Szeretetházat 
teljes berendezéssel adtak át a Nőegylet 
goneós vezetésébe, amely intézmény a je
len szomorú viszonyok közt magasztos 
hivatása szolgálatába áll. A különböző 
irányú emberbaráti szolgálatokból a 
Chevra bőven vette ki részét s megelége
déssel állapíthatja meg, hogy ,a sú-yos 
gazdasági viszonyok dacára, példás módon 
teljesítette kötelességét s a pénzügyi hely, 
zetet teljes egyensúlyban tarthatta meg

Mandátumuk lejártával kérte az elnök 
a tagokat, hogy az utána következő veze
tőséget is támogassák oly megértéssel és 
odaadással, hogy a Cuevra kitűzött szent 
céljait továbbra is te'jesíthcsse. Ezután 
Weisz Gábor titkár előterjesztette az év» 
jelentést, zárszámadást és a számvizsgáló 
bizottság, javaslatát, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag eü fogadott s a vezetőségnek 
a felmentvényt megadta. A kegyeletes 
megemlékezések során vázolta Maimoni- 
dés Mózes születésének 800. évfordulója 
alkalmából a nagy bölcselő évszázadokra 
világító hatalmas a'akját. aki vallásunk 
örök igazságait halhatatlan munkájával 
igazolta, aminek éltető tanai az életviszo
nyok átalakulása során sem csontosodtak 
meg s az emberi gondolkodásnak ui ho
rizontokat nyitottak meg. Ennek kapcsán 
dr Wallenstein Zoltán főrabbi kimutatta 
Maimonides müveinek hatását utókora 
legnagyobb gondolkodóira, akik tantéte- 
lcinek megdönthetetlen igazait a filozófiai 
világirodalom közkincseivé tették

Fájdalmas érzéssel hódolt a közgyűlés 
felekezetűnk múlt évben elhunyt nagyjai: 
Biálik Chajim. Rotschild Edmond. Éddl- 
stein Bertalan dr., Schwarz Mór dlr., Pap 
Ignác, dr., Maneseinek, valamint elhunyt 
régi tagjai: Reinifeld Imre. Braun Ár-, 
min, jánosi Engel Gyula, Markovics Dá
vid emlékének. A közgyűlés lelki emelke- 
déssel hallgatta meg s kegyelettel hódolt 
a boldogultak emlékének.

A közgyűlés ezután a képviselőtestület 
választógyülését március 3 -ára tűzte ki e 
a választás vezetésére kijelölte Walfisch 
Pál és Benkő József elnöklete alatt. En- 
gclmann Gyula. Kalász Jenő, Pol’ák Ig- 
nácz Révész Miksa és Sebők Andor bi
zottsági tagokat. Az évi jelentés ismerte
tése után Pollák Ignácz, Kalász Jenő Kis 
József hozzászólása után a vezetőségnek 
és je’esen ur. Deutsch Zsigmond elnöknek 
Blantz József alelnöknek és Breiner Mór 
temetőgondnok ellenőrnek kifejezték 
őszinte elismerésüket és há’ájukat önzet
len, eredményekben gazdag, céltudatos és 
áldozatkész tevékenykedésükért.
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Prof. Blumenthal, a világhírű 
rákkutató mondja:

„Német és zsidó maradok, bár 
elüldöztek..."

A Budapesti Orvosi Kaszinónak elő
kelő vendége volt a múlt hétón. Meg
hívására fővárosunkba érkezett Gehei- 
mer Medizinrat, Professor Fe-dinand 
Blumenthal. Neve világszere a legna
gyobb orvostudósok között szerepel. 
1933-ig a berlini Krebsinst útnak volt 
az igazgatója most Belgrádban egye
temi tanár és ott szervezi meg a rákel
lenes küzdelmet. Előadás?.’ ...n a ma
gyar orvosok elitje előtt, a rákkutatás
nak szenzációs eredményeiről számolt 
be, közölte, hogy immár nem jelent ha
lálos ítéletet, ha betegnél megállapítják, 
hogy rákbaja van. Ezzel a bejelentéssel 
az egész emberiségnek legnagyobb ag
godalma oszlott el.

Blumenthal tanár kivétele; értékű 
tudós, nevét a világ minden táján is
merik, ahol kultúra van. Hazájában 
nagy tudományossága sem volt elég ah
hoz, hogy megtarthassa munkahelyét, 
mert zsidó. Előadása előtt beszélget
tünk vele:

— Egyénileg és személyik g — 
mondta — kellemetlen és szomorú, 
hogy el kellett hagynom pozíciómat. Lel
kemben, azonban a bosszú, keserűség 
vág}- harag szikrája sem él német ha
zámmal szemben. Mindent, amit elér
tem németségemnek köszönhetek. Né
met honfitársaimtól minden díszt és 
dicsőséget megkaptam. Leyden profesz- 
szornak voltam az asszisztense, vezetése 
alatt kezdtem a rákkutatás’. Amikor 
előtte kifejtettem, hogy eredményt csak
úgy érhetünk el. ha önálló, csak ennek 
4 célnak rendelt intézményt létesítünk, 
támogatásába vett és 1917-ben előter
jesztésemre alapították meg a Krebs- 
institutot. Előbb Geheimrat Orth-tal

vezettem, majd egyedül az intézetet, 
amely a maga nemében az első lelt a vi
lágon. Egyik kitüntetés a másik után 
ért, egyetemi tanár, majd titkos egész
ségügyi tanácsos lettem. A belügymi
niszter által életrehívott rák ellen küzdő 
országos bizottság elnökének tettek meg. 
Nem panaszkodhatom a sors ellen, ke
gyes volt hozzám. A hitleri átalakulás 
állásomba került, mégsem elégedetlen
kedem. Forradalmi állapotnak tartom, 
amelyet törvényszerűen követni fog a 
lehiggadás, az igazi értékek megbe
csülése. A német zsidóság hűséges fia 
hazájának. Ezt előbb-utóbb el fogják is
merni.

— Belgrádban új állomáshelyemen, 
jól érzem magam, kéretlenül hívtak 
meg, az újságokból tudtam meg, 'hogy 
katedrát ajánlottak föl. Leutaztam és 
megmondottam, hogy csak németül tu
dok gondolkozni és előadni. Azt fe
lelték ez sem akadály, vállaljam el a 
pozíciót. Melóm meghívták régi asszisz
tensemet, az ugyancsak zsidó processzor 
Miszllovicát. Meghívásom- a régens- 
tanács orvostagja, Stankovics dr. aján
latára történt. Személyesen r.mi ismert, 
de tudott munkásságomról. Ez elég 
volt számára, hogy kényénél kínáljon 
meg, amikor mindenfelől kövei dobál
tak meg. Nyugalomban dolgozom Bel- 
grádban, bár nem áll olyan anyagi se
gítség rendelkezésemre, mint azelőtt 
Berlinben. De ez nem keserít el. Nem 
panaszkodom és nem tagadom meg 
németségemet. Elüldöztek, mégis német 
és zsidó vagyok . . .

TAGADJÁK,
DE IGAZ, 

hogy bár a Síp-utcában már befejeződtek 
az előkészületek az Országos Gyűlés tag
jainak fogadására, de a kongresszus leg
főbb morális alapjának: a lelki egységnek 
és harmóniának előkészítésére még a leg
elemibb iniciativát is hasztalan kutatnák. 
Nemcsak a budai testvérekre gondolunk, 
akiknek önállósága és anyagi léte ellen 
már egy esztendeje folyik az ostrom,aki
ket a kortézia még kongresszusi tagsá
gukból is kisemmizett, hogy érveikkel ne 
zavarhassák túlságosan az Egyakarat ha
talmi cirkulusait, de gondolunk itt a zsidó 
felekezeti élet mindazon rétegeire és funk
cionáriusaira, akiket ^statútum-tervezet 
kiemelt természetes egyéni jogkörükből 
vagy a hivatásukkal járó tradicionális 

hatáskörükből. Fájjon milyen érzések 
tölthetik be a kongresszus rabbitag'fainak 
lelkét a hétfői kongresszusnyitó istentisz
teleten, ha a statútum kreálta szájkosárra 
és a fegyelmi Damokles-kardjára gondol
nak? Fiszont a Dohány-utcai templom 
többi padsoraiban szorongó világi urak 
elégtétellel tűnődhetnek --el. diadalukon, 
hogy ezentúl már most ők üdvözölhetik 
majd a főispánokat.

TAGADJÁK, DE IGAZ; 
hogy a. három év óta beharangozott sta- 
tusquo-beolvadással is adós maradt a 
Fezér. Évek óta hirdette*.  hogy az ő sze
mélyi és közgazdasági presztízse*  az ösz- 
szeférhetetlenség inpedimentumának . sze
rencsés áttomászása után kezeiben össz
pontosuló felekezeti pozíciók révén meg
teremti a zsidóság teljes lelki 'egységét 
és hogy a statusquo-szervezet sem tud 
immár ellentállni csábításainak. Ezzel 
,.főzte“ sokáiq az orthodox vezéreket is. 
És ime mi az eredmény? A statusquo. 
szervezet' keddi ülésében határozta ej„ 
hogy nem kér az uj statútum alpjáén való 
szeretkezésből és ugyanazon a napon, ta
lán ugyanabban az órában, az Orthodox 
Központi Bizottság is kénytelen volt kon
statálni, hogy „mindenféle szerelemnek 
lége szokott lenni.'*  Az Orthodox Köz
ponti Iroda ügyvezető elnöke pedig, aki
nek Alsóerdősor-utcai lakásán négy évvel 
ezelőtt, azon a bizonyos holdfényes nyári 
éjszakán vizitelt le a Fe^ér.két hűségei 
apródja kíséretében és „pengété, pengeté(i 
az inkompatibilitással érvelő petíció elleni 
sirámait, — most, közvetlenül a konqresz- 
'izusi megnyitása előtt, a ,,Zsidó Élei" mai 
számának élén jelenti ki: ,.Bocsánatot, ké-. 
vek mindenkitől — fent és lent, — hogy 
akkor állást foglaltam az inkompatibilitás 
el len.. A

SCHÜCK
INTERNÁTUS -

Budapest VII., Kertese-utca 3.

Tökéletes ellátás, oktatás, felére 
mérsékelt díjak.

Megjelent
Lakos Alfréd szenzációs 

Mordechaj diadalmeneté 
eredeti festményének 22x50 cm. 

méretű reprodukciója.

Ára ■ Kerettel 7 pengő

Megrendelhető a művész címén;
Budapest, VI, Lehel-utca 14.

Kitűnő purimi af&ndék!



16áSIDÓ ÉLET

A Talmud története
Irt*:  Steiner Jakab főrabbi

VIII.
Sammáj és Hillél
Sammáj és Hillél az öt pár közül az 

utolsó és egyúttal a leghíresebb. Ök nem
csak a törvény kiépítése által tettek 
szert nagy befolyásra, hanem föképen is
kolájuk által volt vezető szerepük és ki
váló érdemük a szóbeli tan fejlődésében.

Ezen iskolák nagyon sokat szenvedtek 
a belső és külső háborúk által, amelyek 
a testvérharccal, amely III. Hirkán és II. 
Aritobul (70 k. e.) között íolyott. kezdőd
tek és a makkabeusi uralom végét idézték 
elő. Sémája és Abtaljon halála után a 
szellemi vezetőség hivatala Betöltetlen 
maradt. A tudósok élén állottak ugyan 
Battrrach fiai, de ezek szívesen vissza
léptek. mert a babyloni Hűiéiben azt a 
nagyteihetségü személyiséget látták, aki 
hivatva van a népet szomorú és sanyar
gatott időben vezetni.

Sammáj ugyan előbb nyitotta meg is
koláját, de a szigorú, haitihatatlan tudós 
nem volt az a férfiú, aki abban az időben 
a nászi helyét elfoglalhatta volna, hogy 
a népnek vezetője legyen. Ahhoz szükség 
volt olyan türelemre, jóságra és barát
ságra, mint amilyennel Hillél rendelke
zett.

Ezen iskolák ugyanis 100 évvel . 
templom elpusztulása előtt, tehát a vér
szomjas, pharizeusgyűlölö Heródes ide
iében virágzottak. Heródes mellett pedig 
csak okos, szelídlelkű férfiú, olyan mint 
Hillél lehetett a szellemi vezető.

Mielőtt azonban Hitéi e magasságot el
érte, .egy sajátságos utat kellett megten
nie. Noha Dávid házából származott, 
csak mint napszámos kereste mindennapi 
kenyerét és a kereset egy részéből .ö- 
dözte a tanítási költségeket. Midőn pedig 
egy téli napon nem tudott annyit keresni, 
felmászott a tanház lapos háztetejére, 
hogy onnan hallgassa az előadást. A hi
degségtől megdermedten és a hótól elta
karva találtaik őt másnap a mesterek és 
tanítványok. így van jellemezve tudás
vágya.

Híres lett aztán tanítása, amit cgv -po- 
gánynak adott, aki a zsidó vallást egy 
mondatban összefoglalva akarta elfogad
ni és Hillél ezt a következő tanításba 
foglalta: „Amit nem akarsz, hogy veled 
történjék, azt ne tedd másnak se”. Egy 
másik pogánynak pedig, aki csak az írott 
tant akarta elfogadni, a szóbelit nem, an
nak leírta a héber abc-t és az első betűt 
aleffal, a másodikat béttel jelölte meg. 
Erre'a pogány csodálkozva kérdte: „hisz 
tegnap máskép jelölted a betűket! Hillél 
pedig felelte: „Látod még a betűk olva

sásánál is utalva vagy egy hagyományra, 
ha tehát ennek hiszel, hihetsz a szóbeli 
tradíciónak is.

Hillél fontosabb halachikus intézkedé
sei között az u. n. Prosból van megem
lítve, (Prosból=átadás, görögből. Gratz), 
ami odairányult, hogy az adósság el ne 
vesszen .a 7. évben. Ugyanis, midőn látta, 
hogy M. V. K. 15. f. szerint a tartozás ez 
évben elesik és ezért senki kölcsönt adni 
nem akart, bevezette, hogy a hitelező a 
bíróság előtt a 'következő nyilatkozatot 
tehesse: „Én átadom nektek, a helység 
bíróinak összes kiinnlévö követeléseimet 
hogy bármikor azokat behajthassam”. 
Különösen nagy érdemet szerzett magá
nak Hillél a halachikus magyarázatok ki
bővítése körül.

Azt már említettük, hogy szerinte 7 
mód van. ahogy következtetni lehet az 
írott tanból és belőle egy törvényt leve
zetni. A ikr. utáni 2. században ezt R. Is
mééi 13. szabállyá emelte, a későbbi R. 
Eliser b. Jose .haglii pedig a haggadára 
nézve 32 szabályt állapított meg.

„Mit kivárt 
a magyar nemzet?"

Ezt a címet adták a márciusi ifjak di
csőséges tizenkét pontjuknak, mely 1848- 
ban új irányt szabott a magyar történe
lemnek. Egynémely új márciusi ifjak pe
dig a magyar kongresszusi zsidóság most 
folyó fontos tárgyalásait szeretnék arra 
fölhasználni, ihogy a magyar nemzet kí
vánsága gyanánt csempésszék be a zsidó 
felekezet köztudatába a maguk hitköz
ségpolitikai elgondolásait. Csúnya, ízlés
telen és erőszakos manőver ez, mely 
egyaránt visszatetsző, ha zsidó felekezeti 
vagy ha magyar társadalmi oldaláról néz
zük. S egyúttal oly durva meghamisítása 
az ügyeik valódi állásának, melyet nem 
hagyhatunk szó nélkül.

Azt olvassuk egy, nyilván „illetékes 
heiy”-.röl származó közieméi:., ben, mely 
Buda önállóságának kérdésében Kriszlhá- 
ber Adolffal, a budai zsidó hitközség el
nökével száll vitába a Buda önállóságá
ról vallott felfogása miatt: „Itt nincs po
lémiákról szó, itt arról van szó, hogy a 
budai hitközség hajoljon meg a magyar 
nemzet és a magyar zsidóság egyetemes 
szempontjai előtt”, melyek a közlemény 
szerint a budai és a pesti hitköz.ség egye
sülését követelik Ez az a diktátori hang, 
mely egymagába is fényesen igazolja, 
miért nem lehet és miért nem szabad 
Buda zsidóságának lemondania a maga 
önállóságáról és alárendelnie magát an
nak a terrorisztikus szellemnek, amely 
lekrisZháber-urazza az ország második 
hitközségének érdemes elnökét és Budá

tól ellenmondást nem tűrő hangon önkén
tes capitis mutiot követel. Régebben 
legalább szemérmesebb formában jelent
kezett a gleichschaltolás vezéri allűrje. 
Akkor még arra hivatkoztak, hogy Buda 
zsidósága milyen jótéteményekben fog 
részesülni a Pesttel való egyesülés jó
voltából. Most már lefoszlik az édesgető 
sallang, s a maga ridegségében mered 
elénk a diktátori gőg: a budai hitközség
nek .„meg kell hajolnia”. Ezek után csak 
természetes, ihogy a budai Iftközség nem 
fog meghajolni. Még akkor sem, ha arra a 
pesti zsidóságnak országos perspektívá
ban is kimagasló és nagyrabecsült vezető 
egyéniségei próbálják rábírni. Bocsánat, 
de ezek az igazán kimagasló személyisé
gek, akik a kérdésnek csak általános elvi 
részével foglalkoznak, nem ismerik azt a 
cézári szellemet, mely elő*:  való köte
les meghajlást jelentené a budai hitköz
ségnek a pestibe való beolvadása.

S talán semmivel sem jellemezte sa
ját magát találóbban ez a szellem, mint 
azzal az erőszakos fogalom-ferdítéssel, 
mellyel a „magyar nemzeti' követelés
ként állítja be a maga felekezetpolitikai 
elgondolásait. Kifelé, a nemzsidó magyar 
társadalom felé bántó és tapintatlan a 
nemzeti jelszónak ily összefüggést en való 
meglobogtatása. Honnan veszi magának 
egy felekezetpolitikai fórum a jogot, hogy 
a maga programmját nemzed ügynek 
tegye meg? Más alkalommal szóvátettük 
már azt a csúnya visszásságot, hogy egy 
felekezetpolitikai irány a revízió jelsza
vával kezdett operálni, a maga monopó
liumává téve meg oly ügyet, m,’y igazán 
nem alkalmas arra, hogy segítségével 
éket verjünk a magyar zsidóságnak csak 
egyes felekezeti ügyeikben egymástól el
térő felfogást valló, de minden igazán 
nemzeti kérdésben sziklaszdárdan egy
séges két tábora közé. Az ily eljárás min
dennek nevezhető, csak hazafiasnak, nem 
zeti szempontból felelősségteljesnek nem. 
Ha a magyar zsidóságnak nemzeti kér
désekben való állásfoglalását keressük, 
oly fölemelő példákra hivatkozhatunk, 
amilyen Kecskeméti Lipót, a most het
venedik születésnapját üiö nagyváradi 
pap. Az ö s a hozzá hasonlók magyar 
érzése nem frázis és nem a jogosult el
lenvélemény letorkolására szánt feleke
zetpolitikai terroresz'köz. Tanuljuk meg az 
ily példákból igazán megbecsülni a nem
zet nevét, és ne keverjük azt tele ille
téktelenül és hívatlanul oly kérdésekbe, 
melyekhez semmi köze sincs. Ezt megkí
vánja tölünk minden más szempontot fél
retéve, a tapintat és a társadalmi illen
dőség is.

Felelős szerkesztő és kiadó:
KECSKEMÉTI VILMOS
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