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Megszívlelendő 
szavak, Egység befelé

bölcs és felemelő szavak hangzottak el 
Magyarország kormányzójának ajkáról a 
parlament ünnepélyes megnyitásán. Mi 
ezen a helyen a nagy beszédnek csak 
arra a részletére utalunk, mely a feleke
zeti béke nagy nemzeti jelentőségét jel
lemezte. A vallásfelekezet legkevésbé 
sem lehet válaszfal az ország polgárai 
között, mondotta Horthy Miklós kor
mányzó és biint követ el a nemzet ellen 
aki a vallás szentséges eszméjét arra 
használná fel, hogy politikai, vagy tár
sadalmi visszavonást szítson. Ezt elhá
rítani kötelességünk.

Ezek a fenkölt szavak, amelyekben 
benne van a legnemesebb és legdicsősé
gesebb magyar történeti tradíció hami
sítatlan szelleme, a magyar zsidóságot is 
megnyugvással tölti el. A felekezeti izga
tás és visszavonás szelleme nem veszé
lyeztetheti a magyar társadalom egész
séges életét és fejlődését, melyen a kor
mányzó s az a kormány őrködik, mely 
minden felelős megnyilatkozásában a 
fent idézett elveket érvényesíti. Ez el
vek sziklafalán meg kell törnie a gyűlölet 
hullámainak.

Jól tudjuk, hogy a zsidóság anyagi 
léte és állampolgári helyzete ellen áská
lódó gyűlölet arra az ürügyre szokott 'hi
vatkozni, hogy nem „felekezeti”, hanem 
„faji” szempontból foglal állást a zsidó
ság ellen. A modern antiszemitizmus nem 
törődik a vallással; a zsidó faj állítólagos 
kártékony tulajdonságai és tevékenysége 
ellen küzd. Ez a 'kibúvó azonban csak 
olyanokat győz meg, akik hajlamosak 
arra, hogy üres jelszavakkal elkábíttassák 
magukat. Senki sem tudja igazán, mi a 
faj, mi a zsidó faj s még kevésbé, hogy 
mit is jelentenek a nemzsidó „faji” egy
ségek. E ködös és határozatlan fogalmak
nak csak egy valami ad pontos értelmet: 
a zsidógyűlölet; s ha a zsidóság elhagyná 
vallását, rövid időn belül sen'kisem be
szélne többé zsidó fajról. A zsidóság 
mint kisebbség céltáblája a gyűlöletnek. 
Kisebbségi helyzetének egyetlen alapja a 

a zsidóságon belül; a szépen hangzó 
szónoklatok és öndicséretek idején távo
labb vagyunk ennek az eszménynek 
megvalósításától, mint valaha. Mit is 
jelent valójában a belső egység fo
galma ? A politikai életben is sokat hal
lani ezt a szót; mi itt politikai alkalma
zását csak példának hozzuk fel. Gömbös 
Gyula miniszterelnök, aki a nemzeti 
egység gondolatának leghivatottabb 
képviselője, úgy jellemezte ezt a gon
dolatot legutóbbi szegedi beszédében, 
hogy az, aki a nemzeti egység eszmé
jének alapján áll, nem ismer belső el
lenségeket a nemzet komoly órájában. 
Ez világos, érthető magyarázat: aki 
a belső egységet tekinti irányelvének, 
valóban nem az egyes csoportok elleni 
harcban, hanem a velük való harmoni
kus együttműködésben látja politikájá
nak célját és értelmét.

Az újabb időkben sokat hallottunk a 
zsidóság súlyos óráiról, melyek a belső 
egységet kötelességgé teszik. De azok, 
akik magukat e gondolat kizárólagos 
letéteményeseinek hirdetik, kissé külö
nösen fogják fel annak gyakorlati alkal
mazását. Bizonyos, hogy a magyar zsi
dóság ma súlyos időket él át, gazdasági 
és kultúrális helyzetét súlyos válságok 
fenyegetik és ebben a helyzetben csak
ugyan belső egységre, az alkotó erők 
teljes és harmonikus összefogására 
volna szükség elsősorban. A megol
dandó feladatok nagysága szinte meg
döbbenti a tárgyilagos szemlélőt. Mind 
az a társadalmi és gazdasági gond, ami
ről annyit hallunkországos kapcsolatban, 
a zsidóságra tízszeres erővel nehezedik. 
Mi van a felnövő nemzedék elhelyezke- 

vallás. Nincs olyan zsidó fajiság, mely 
vallás híján fenntarthatná magát. Akinek 
a „faj” szó jobban tetszik, ám használja 
határozott gyűlöletének és határozatlan 
fogalmainak kendőzésére. De ne higyje 
egy pillanatig sem, hogy mást mondott 

désével ? Mi van a belső öntudat regene
rálásával ? Az országos gyűlés, a Kiegé
szítő Szabályzat valóban halaszthatat
lan feladatot igyekezett megoldani, de a 
megoldáson rajta azoknak az elgondolá
soknak bélyege, melyek nem az igazi 
belső egységet, nem a belőle folyó tárgyi 
és építő célkitűzéseket, hanem az egy
ségnek valami külsőséges és adminiszt
ratív! formáját tartják egyedül fontos
nak. A szabályzat rengeteg gonddal 
bástyázza körül az egyetlen or
szágos és fővárosi adminisztra
tív vezetőség hatalmi pozícióját. Tör
tént azonban, vág}’ történik valami 
abban az irányban is, hogy ez a vezető
ség hozzálásson végre azoknak a tárgyi 
feladatoknak amegoldásához, amelyek 
hatalmi helyzetének is egyetlen értelmét 
alkotják? Történik valami a zsidó fia
talság, a zsidó nyomorgó intelligencia 
érdekében ? Gondoskodnak a vallásokta
tás szellemének megújításáról, a hagyo
mányos vallási erők szabad kibontako
zásának lehetőségéről? Minderről ez- 
ideig nincs szó.

Ellenkezőleg: minden jel arra mutat, 
hogy itt az egység mezébe bujtatott ha
talmi kizárólagosság öncél, mely semmit 
sem akar, csak a maga minél nagyobb 
teljessségét. Miért? Mily célok érdeké
ben? Erről nem tudunk semmit, és 
nem is fogunk megtudni semmit. 
Egyelőre csak annyit látunk, hogy kí
méletlen harci felvonulás folyik minden 
elgondolás és minden gyökeres és ele
ven erkölcsi és vallási erő ellen, mely 
nem akar lemondani arról a gyönge- 
ségröl, hogy vallási és erkölcsi célokat 
szolgál, nem az adminisztratív egyedül- 

vele, mint amit a „zsidó” szó évezredek 
óta kifejez. A magyar zsidóság pedig év
ezredes vallásának oltalma alatt meg
nyugvással hallja az államférfim megnyi
latkozásokat, melyek a vallás és a vallási 
egyenlőség tiszteletbentartását hirletik.
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ZSIDÓ ÉLET

ts mi mégsem fuzionálunk...
Irta: Gesztes Ferenc

a budai hitközség autonómiáját védő párt ülnöke
A Budapesti Hitközségek Egyesülési 

Pártja tájékoztató nyílt levelet intézett 
a budai hitközség tagjaihoz, melyhez 
felülbélyegzett levelezőlapokat csatolt a 
mozgalomhoz való csatlakozás céljából. 
Ha igaz .az, hogy a 7000 tagból több mint 
ötezren csatlakoztak hozzájuk, akkor fe
lesleges a nyílt levél, a reklám, az ada
toknak céltudatosan félrevezető össze
állítása és cselekedeteiknek valótlan in
dokokkal való alátámasztása.

Már többször tagadásba vettük azt. 
hogy a hitközség többsége csatlakozott 
volna az unifikációhoz. Kimutattuk, hogy 

az aláírás megszerzése céljrioól a 
kéréstől, könyörgéstől, egészen a 

terrorig mindent elkövettek 
és hogy a legtöbb aláírás a gyűjtök iránt 
szánalom eredménye volt, hogy az uni
fikációs párt pénztárából nekik aláíráson
ként járó 50 fillért a mai rossz viszonyok 
között megkereshessék. Arról, hogy mi
lyen praktikákkal és félrevezetésekkel 
csikarták ki még így is az aláírások leg
nagyobb részét most nem is beszélek, 
mert ez nem való egy cikk keretébe, ha
nem erről egy humoros regényt lehetne 
írni.

A röpirat felsorolja a hét lemondott 
budai elöljárósági tag nevét, akiknek le
mondása — szerinte — azért történt, 
mert a mai helyzetért a felelősséget nem 
vállalhatják. A lemondás magyarázata, 
illetve indoka sokkal kézzelfoghatóbb, 
mint ahogy a röpirat mondja.

A hét elöljáró lemondása azért tör
tént, mert csak ezzel tudták az il
letők elkerülni, hogy a képviselő
testület nagy szótöbbségű bizalmat
lansági határozatot hozzon ellenük. 

Igen jól tudják, hogy az indítvány már

HÍMZETT grenadin
■ I

7*50
ágyterítö !5* — P

I.ÖWY ARTHUR
Budapest, VII., Király-u. 15.

készen is volt és csak azért nem tűzték 
napirendre, mert éppen én voltam az, aki 
a bizalmatlanságot ellenezte és még min
dig reméltem, hogy jobb belátásra jutnak 
és beszüntetik azt a földalatti munkát, 
ami a hitközség egységének megbontá
sára irányul.

Az unifikációsok minden áron az ős
választók nyilatkozatára kíváncsiak. Tel
jesülni fog vágyuk, eljön annak is az 
ideje, azonban nem lesz benne örömük. 
Más az, ilyen nagyjelentőségű kérdésben 
szavazni és más az: egy semmire nem kö
telező nyilatkozat aláírása olyanok ré
széről, akiknek még idejük sem volt gon
dolkodni arról, hogy mit jelent az egye
sülés. Mi majd annakidején felvilágosít
juk őket és győzelmünk, — bízván a bu
dai zsidóság nagyszerű intelligenciájában 
— sokkal nagyobb lesz, mint a chevra- 
választások alkalmával, mert ha semmi 
más indok nem volna az egyesülés ellen, 
csak az, hogy a pesti hitközség minden 
körülmények közt .meg akarja azt csi
nálni, holott anyagi szempontból minden
kor és mindenütt rossz hírünket költi, 
már ebből is kilátszik, hogy az Budára 
csak káros lehet, tehát keresztülvinni 
nem szabad.

Miért akar az állítólag rossz anya
giak közt élő budai hitközséggel 
egyesülni, ha ebből neki semmi 
haszna nem lenne? Miért kínál egye
sülés esetére templomot és minden 
jót. ha nem találná meg számadá
sát körzetté ledegradáiandó hitköz
ségünkben és miért akarja ga
rantálni, hogy 10 évig adóemelés 
nem lesz, vagyis a jövedelmek nem 
fognak emelkedni, de emellett a 
tisztviselők létszámát sem akarja 
redukálni, vagyis a kiadásokat sem 

csökkenti?
Miért? Mert demagógia a fegyvere és 
azt hiszi, hogy az egész budai zsidóság 
közönyös a hitközség ügyei iránt, még 
akkor is, ha ilyen nagy horderejű kérdés
ről, .mint az egyesülés, volna szó. A bu
dai zsidóság még közönyös, de különösen 
az ö ügyük iránt, mert láttuk, hogy az 
óriási reklámmal megindított november 
ló-iki nagygyűlésükön az ötezer aláíró 
közül alig 50-en jelentek meg.

Dr. Kriszhaber Adolf elnök kong
resszusi magatartására vonatkozó
lag az erre hivatott képviselőtestü
let méltó módon nyilatkozott, mi
dőn majdnem egyhangúlag szerete- 

téröl és bizalmáról biztosította.

A budai elnök a tanácskozáson csak fizi
kailag maradt egyedül, de úgy állt ott, 
mintha Petőfi örökszép költeményét róla 
faragta volna:

„rt Kárpátoktól az Adriáig egy bősz 
üvöltés, egy vad zivatar

Szétszórt hajával, véres homlokával 
áll a viharban maga a magyar!**
mert lélekben vele volt a kongresszus 
sok tagja, hitközségének pedig majdnem 
egész közössége. Mi csak büszkék lehe- 
tiiiik szeretett elnökünk férfias és gerin
ces magatartására, aki a terrortól sem ri
adva vissza képviselte a zsidóság béké
jét, melyet az adójavaslat megbolygatott 
és a jövőben is meg fog bolygatni. Ha az 
adójavaslatból tényleg törvény lesz, ak
kor bekövetkezik az, amit a mi kiváló 
alelnökünk, dr. Csobádi Samu mondott: 
„Belium omnium contra omnes".

Úgy álit ott a mi elnökünk, mint egy 
hatalmas, terebélyes tölgyfa, amely szim
bolizálni akarja ezt .a 800 éves htiközsé- 
get, hogy koros bár, de terebélyes, azon
ban minden évben új hajtásai vannak, 
újra megtermi leveleit és virágait s 
folyton gyarapszik az idő végtelenjéig. 
Ott. ahol ilyen nagy fa áll. erdő is akad. 
És bár az erdő tölgyfái nem olyan tere
bélyesek. de sokaságuknál fogva hatal
mat és erőt jelentenek és vad, sötét és 
gyilkos éjszakákon azt susogja ez a te
rebélyes erdő a nagy tölgynek: „Jól tet
ted, mi értünk tetted, a múlt emlékére, 
a jelen dicsőségére és a jövő nemzedék 
hasznára, üdvére cselekedtél."

Hogy elnökünket nem támogathat
ták a kongresszuson többen is, an
nak mesterséges akadálya volt, 
mert mi jól tudjuk, hogy az 1934. 
évi aug. 25-iki V!. községkerületi 
gyűlésen a budaiaknak még azt a 
legelemibb jogát sem teljesítették, 
hogy salát delegáltjaikat választot
ták volna be, — a rendelkezésre 

álló nagy többséggel a kongresszus 
tagjai közé.

Ennél az aktusnál a VI. községkerületi 
elnök olyan illoyalitást követett el. ami 
szerintem soha jóvátehetö nem lesz és 
ezzel kapcsolatban rámutatok arra, hogy 
mit jelent az, ha a különböző elnöki ha
talmak egy kézben összpontosulnak és 
az összeférhetetlenség elvét megtagadják

O-thodox iifí penzió
a Svábhegy déli lejtőjén, 350 méter 
magasságban, az 59-es viillamosmegálló 
állomástól 10 percnyire Gyönyörű ter- 
raszkilátás, elsőrendű ellátás 

diétss kosxt minden időbér.
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenheti ideg< it ftiss erőt merít 
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és a zsidóság (kebelében a „Führer”-szisz- 
téma lép uralomra.

Dr. Kriszháber elnök a kongresszuson 
nem fenyegetett, de nem hallgathatta el 
azt, hogy az adójavaslatok változatlan 
elfogadása milyen következményekkel 
járhat. Hogy ez nem volt alaptalan, majd 
meg fogják látni, mert

ha tényleg törvénnyé válik az adó
javaslat, úgy a budaiaknak azt a 
mozgalmát, hogy a kongresszusi 
szervezetből kilépjenek, semmi ha

talom leszerelni nem tudja.
A demagógia jellegzetes tulajdonsága, 

hogy az eszközökben egyáltalán nem vá
logatós és hogy a tömegeket a vezetőség 
ellen hangolja, attól sem riad vissza, hogy 
a számok helytelen csoportosításával, ki
egészítő részek elhallgatásával, a hit
község mérlegét passzívnak költségveté
sét pedig deficitesnek tüntesse fel.

Már az országos kongresszuson láthat
tuk, hogy

a magyar zsidóság olyan kiválósá
gának, mint Sándor Pál, légből ka
pott számot adtak a szájába, hogy 
ország-világ elszédiiljön a hallatlan 
igazságtalanság felett, hogy a bu
dai hitközség pesti adózóktól 400 
ezer pengőt szedett be és ezt nem 
juttatta kulturális célokra, hanem 
elkótyavetyélte. Már a kongresszu
son tiltakozni kellett volna ez ellen 
a hamis beállítás ellen Szántó Jenő
nek — az Országos Iroda alelnöké- 
nek, mert hisz ő volt a pénzügyi 
elöljáró, aki mindenről tudott, ö ál
lította össze a költségvetést, a zár
számadást és a felelősség elsősor

ban öt terhelte,
de ő nem szólt, mert nagyon jól tudta és 
tudja ma is. hogy a Hitközség mérlege 
aktív, a költségvetése pedig az utolsó 10 
év alatt, míg ő állt a pénzügyek élén. — 
deficitmentes volt. Nem szólt, mert az 
unifikáció állításait megcáfolni nem sza
bad. nem szóit mert akkor, ha a hamis 
vádat visszautasítja, rossz kalkulust kap 
a ..főnökétől”. És most sem szól, amikor 
fegyvertársai deficitesnek tüntették fel a 
zárszámadást, amely az ő pénzügyi gesti- 
ójának hű kifejezője, nem szól, pedig lát
hatja, hogy unifikációs barátai a sanda

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 

penzió nyolc pengő. Clearing.

A B B A Z I A Prospektus ingyen. Felvilágosítás 
(ITÁLIAI a Zsidó Elet szerkesztőségénél is

mészáros szerepére vállalkoztak, amikor 
a mostani elöljáróságra akartak sújtani, 
de őt •kólintották főbe, s a sors iróniája, 
hogy nekem, a politikai ellenfélnek kell 
Szántó Jenőt megvédeni barátaival szem
ben, amikor szóban és írásban állandóan 
hangoztatom, hogy amíg ő állott a pénz
ügyi tárca élén, sohasem volt deficit, 
mert az ö hatáskörébe tartozó ügyeket 
pontosan, lelkiismeretesen, a rendes csa
ládapa gondosságával vezette, s ha a de
ficit rémét csak álmában látta volna, már 
másnap megtette volna a prophylaktikus 
intézkedéseket, 'hogy' az ő hitközsége 
bajba ne kerüljön. Ha egy közületben 
deficit mutatkozik, akkor vagy a kiadá
sokat csökkentik, vagy a bevételeket 
emelik, nálunk azonban semmi szükség 
sem volt a fizetések csökkentésére, vagy 
az adóik emelésére! De tovább megyek: 
ha ő már évekkel ezelőtt látta volna, 
hogy a budai 'hitközség nem tudja kellő
képpen biztosítani feladatainak ellátását, 
akkor már korábban leköszönt volna s 
nem várt volna 1934. december haváig, 
amikor tudvalevőleg nem azért mondott 
le, mert deficit van, hanem mert a 'kép
viselőtestület a fúziós gondolatot eluta
sította és minden olyan törekvéssel szem
beszállt, amely a hitközség autonómiáját 
veszélyezteti.

Már a legutóbbi közgyűlésen megmon
dottam, hogy a hitközség a múlt évben 
rendkívüli kiadásokra (amortizációs ár
folyam-különbözet, templomépítés, ingat- 
lanegyenérték, stb.) 57.000 pengőt költött, 
s ha az idei évre még mindig fizetnie kell 
a házamortizációra hátralékos 19.000 pen
gőt és a kelenföldi iskola-alapra 19.000 
pengőt, akkor is jobb helyzetbe kerül az 
idén 19.000 pengővel, e helyütt is hang
súlyozván, hogy úgy az iskolaadó, mint 
a Belvárosi Takarékpénztárnak járó ösz- 
szegek a mérleg teher-oldalára be vannak 
állítva.

Amikor tehát az unifikáció azt ál
lítja. hogy deficit van, akkor súlyo
san téved, mert a vagyonmérleg te- 
heroldalán gondoskodtunk a pasz- 

sziv tételek kimutatásáról.
A költségvetésben szereplő tételekkel 

a zárszámadásnak el kell számolni, tehát 
helytelen az a megállapítása is, hogy a 
7000 pengő templomalap és a 19000 pengő

Elsőrendű orth. kóser konyha, 

központi fűtés, hideg-meleg folyó

víz, felvonó, erkélyes szobák 

tengerre néző ablakokkal. Napi 

kelenföldi bevétel nem oda való, mert a 
kelenföldi iskolaalap egy része máris ta
karékkönyvben van elhelyezve, de a 
pénzügyi elöljáró kijelentése szerint e ta
karékkönyvben 1935. év végéig nemcsak 
ez a 19.000 pengő, hanem az 1935-re járó 
■kb. 21.000 pengő, összesen tehát 40.000 
pengő áll majd rendelkezésre. Az alkal
mazottak nyugdíjintézetéről már beszél
tünk eleget, s 'kijelentették az arra ille
tékesek, hogy nálunk nyugdíjalap nincs, 
hanem letétszámlán kezelik a tisztviselők 
járulékát és ha ez a 37.500 pengő nincs 
is teljesen befizetve, ez mitsem von le 
a hitközség abbeli kötelezettségéből, hogy 
nyugdíjasairól kellőképpen gondoskodik 
a költségvetés keretén belül. A múlt év
ben is 11.000 pengőt fizetett ki nyugdíja
soknak. Én hiszem, hogy belátható időn 
belül ez a letétalap is be lesz fizetve, de 
mikor 3 évvel ezelőtt arról volt szó, hogy 
a főtemplomot 50.000 pengő költséggel 
sürgősen át kell építeni, mert szakértők 
megállapítása szerint a templomban való 
tartózkodás életveszélyes volt, feltétlen 
helyesen járt el az elöljáróság akkor, ami
kor drága bankkölcsön helyett a letét
alap pénzét 'használta fel.

Az tény, hogy ma a bérház nem jöve
delmez, de ki tudta azt 8 évvel ezelőtt, 
hogy a házbérek ennyire csökkennek? 
A deficit azonban nem 14.000 pengő, ha
nem csak 4.000 pengő; ez az összeg is 
csökken, mert a fűtésnél már a folyó év
ben nagy megtakarítás észlelhető. (10.000 
pengő összeadási hiba az ö szakszerű 
megállapításuknál meg se kottyan!)

Ami az ingatlanok értékesítését illeti, 
legyen szabad megjegyeznem, hogy a 
bérház és a kelenföldi telek értékét az 
idén 90.000 pengővel csökkentettük, mert 
ez a tényleges helyzetnek megfelel, de 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
az 1 millióval értékelt ingatlanokra 90 
ezer pengős értékcsökkenési alapunk is 
van. És hogy a hitközség az idén csak 
3.800 pengő vagyont .mutat ki, az abban 
leli magyarázatát, hogy a Belvárosi Ta
karékpénztár-féle amortizációs kölcsön a 
múlt évi mérlegben 518.000 pengővel sze
repelt, ma pedig 764.000 pengővel, mert 
sajnos, bennünket is, mint annyi sok ház
tulajdonost, az a baleset ért, hogy míg a 
külföldi kölcsönt arany fontban kell tör- 
lesztenünk, addig a házbéreket az építési 
időben kalkulált összeg 40 százalékának 
töredékével kaphatjuk meg.

Ma már könnyű bírálatot mondani a 
régi dolgokról, hogy pl. mit kellett volna 
venni 10 évvel ezelőtt, ingatlant vagy 
értékpapírt, hadikölcsönt.vagy részvénye
ket. de ha az értékcsökkenést használ
ják fel agitációs eszközül, akkor talán 
meg szabad mondanom, hogy

miért nem adtak az elöljáróságnak 
10 évvel ezlött azok a bankigazga
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tók jobb tanácsot, akik ma is tagjai 
a képviselőtestületnek?

Azt mondják, hogy a hitközség mér
lege . egészen szokatlanul” az aktívák kö
zött szerepelteti az adóhátralékokat is, 
hogy ily módon is feljavítsa a mérleget. 
Az elöljáróságnak nincs szüksége arra, 
hogy a mérleget kedvező színben tüntesse 
fel, mert a hitközség nem részvénytársa
ság, ahol tantiémekröl és osztalékfizetés
ről kell gondoskodni, hanem egy erkölcsi 
testület, melynek hitéleti és -kulturális kö
vetelményei vannak s ha a vezetőség en
nek eleget tesz, úgy hivatásának megfe
lelt. Az elöljáróság dolga, hogy költség
vetést készítsen és a zárszámadásával 
sáfár.kodásána'k hű képét adja, de ered
ményszámlát — amit az unifikáció köve
tel — csak a nyerészkedésre alapított 
társaságoknak kell készíteni. A vagyon
mérleget az elöljáróság tagjainak tájékoz
tatása céljából állítja össze és

ha a 200.000 pengőt meghaladó 
adóhátralékból 20 százalékot, vagy
is 40.000 pengőt vesz fel, akkor 
nem hogy szépítené a mérleget, de 
a vagyonnak egy jelentős részét el 

is tünteti,
mert a leggondosabb mérlegkészítö is fel
vehet 40 százalékot (ha kétesnek tünteti 
fel a követeléseket), ami 80.000 pengőt 
tesz ki.

Hogy erre vonatkozó fejtegetéseim 
mennyire helytállók, azt a tapasztalat 
bizonyítja. Mert míg az 1933. évi mérleg
ben az elöljáróság e címen 30.764.— pen
gőt vett fel, s erre 1934. évben 45.000.— 
pengő folyt be. addig a mostani mérlegbe 
állított 40.000 pengőre már az 1935. év 
első három hónapjában 39.000.— pengő 
folyt be, s így remélhető, illetve joggal 
feltehető, hogy az év további 9 hónapjá
ban is befolyik 25—30.000 pengő, mely 
aztán a hitközségnek, mint költségvetésen 
kívüli összeg rendelkezésére áll. amiből 
kiegészítheti az alapokat, vagy törleszt
het! függő adósságát. Ha tehát valaki azt 
állítja, hogy az adóhátralék, mely nem 
más, mint az adósok, vagyis élöszámlák 
gyiijtőkontója. — nem való a vagyon
mérlegbe, az én szerintem nem ért a 
mérlegkészítéshez, vagy pedig agitációs 
célból olyat állít, amit maga sem 'hisz el.

Ezekből tehát minden józanul gondol
kodó ember látja, hogy

a budai hitközség mérlege aktiv, 
költségvetése deficltmentes, konszo- 

lidáitsága a legteljesebb, 
mert ha ez nem volna így, akkor a pénz

ügyi elöljáró a legutóbbi közgyűlésen 
nem tehette volna meg azt a nagyfon
tosságú kijelentést, hogy a Budai Izr. Hit
községnél egyetlen olyan 1934. évről kel
tezett számla sincs, mely ne lett volna 
kifizetve. Ha igaz volna az unifikáció ál
lítása, hogy a bevételek nem fedezik a 
kiadásokat, akkor a hitközség nem volna 
solvens, s ez esetben nem fizetné ki a 
szállító-k számláját, sőt az alkalmazottak
nak is várni -kellene fizetésükre. De sze
rencsére nem így áll a helyzet, hanem 
olyképpen, mint fentebb kijelentettem, 
hogy az idén már a függő kölcsönt is 
törleszthetjük. vagy az alapokat kész
pénzzel -dotáljuk.

Az, hogy a hitközség nem tudna meg
felelni a hitéleti és kultürális igényeknek, 
enyhén szólva nem más, mint a kortézia 
tévelygése, mert ők -maguk is jól tudják, 
hogy az istentiszteletek rendje mindhá
rom templomban mintaszerű, a templo
mok hy-giéniikusak, télen kellemesen fű
töttek, s mindenütt kiváló rabbik és kán
torok közvetítik a hívők imáját az Egek 
Urához.

Kultúra tekintetében nem állunk Pest 
mögött, s ha szociális intézményeink nem 
is oly fejlettek, mint a pesti hitközségéi, 
él bennünk a remény, hogy szorgos mun
kával a meglevőket fejleszthetjük, régi 
álmunkat pedig — a zsidó gimnázium fel
állítását — saját erőnkből a közel jövőben 
valóra válthatjuk.

A kortéziának nnics felelőssége, ö 
ígérhet bármit, azt is. hogy az adó
kat 10 éven át nem emelik, de hol 
van a garancia, ki garantálja azt 
komolyan, hogy milyen viszonyok 

lesznek 8—10 év múlva?
Talán a pesti hitközség elnöke? Hátha 
már addig nem is lesz elnök! Én már 
láttam bálványok ledöntését, én már lát
tam politikai fordulatokat, melyek egyik 
napról a másikra következnek be. Komo
lyan gondolkodó intelligens ember a ga
ranciának ezt a formáját — ami felelőtlen 
ígéret — el nem hiszi, de a mi budai 
zsidó hittestvéreink higyjék el nekem, 
hogy a mi vezetőségünknek semmi szük
sége sincs adóemelésre, mert mi több 
adót nem kívánunk, mint amennyi a mai 
keretek között a hitéleti és kultürális cé
lok kielégítésére elegendő. Nálunk az 
adók kivetése a legliberálisabb módon 
történik, évek óta csak adókorrekciók 
vannak, de emelésről szó sincs.

Hanem megfordítom az ö állításukat 
és ígéreteiket a valódi -értékre szállítom 
le. amikor azt mondom, hogy

ha itt unifikáció lenne (quod deus 
avertatl), akkor itt olyan adóemelé
sek lépnének életbe, amelyek meg
zavarnák ennek a községnek bé
kéjét ugyannyira, hogy annak kö
vetkezményei beláthatalanok vol

nának,
mert az unifikációt a pesti hitközség el
nöke nem azért támogatja erkölcsileg és 
főleg anyagilag, hogy a budaiak előnyhöz 
jussanak, -hanem hogy a budaiak pénzé
ből saját intézményeiket táplálhassák.

A „gazdasági egyesülés” is erre ten
dál s elhiszem, hogy az unifikáció ezt a 
mozgalmat is támogatja, mert

az egész harc akörül forog, mi
képen lehetne egy régi és telje
sen konszolidált, állandóan fejlődés
ben levő hitközséget a pesti hit
község vezetőségének kiszolgál

tatni
s erkölcsi és dologi javait a Síp-utcába 
beolvasztani.

Elhiszem hogy
a lágymányosi templom építésére 
is „ígérnek" hozzájárulást, de csak 
agitációból, mert ha ma kölcsönad
nának pl. 100.000 pengőt, úgy a 
legközelebbi 10 évben ennek sok
szorosát hajtanák be hittestvéreink- 

töl.
A K'elenföld-lágymányosi templomot mi 
fogjuk felépíteni a közeljövőben, mert 
abban a pillanatban, -amikor e célra meg
vásárolt ingatlanainkat tisztességes áron 
értékesíthetjük, -máris rendelkezésre ál
lanak a szükséges összegek. Kelenföldi 
hittestvérein-ktöl egy kis türelmet kérünk 
még. de tudom, hogy ök maguk is elle
neznék az ingatlanok mai alacsony árai 
mellett az értékesítést. így nyilatkozott az 
általunk nagyrabecsiilt -körzeti elnök: 
Schwarcz Samu is. aki áldozatkészségé
vel. puritán becsületességével, hithűsé
gével és önfeláldozó munkásságával — 
melyet e szent ügynek szánt — mind
nyájunk elismerését vívta ki.

A Kelenföld-Lágymányos zsidósága 
nem iil fel a kortéziának, nem csatlako
zik, nem bontja a rendet mert arra vár, 
hogy az a márványtábla, mely rövid idő 
múlva az új templom falát ékesíti, azt a 
büszke feliratot viselje, hogy „épült a 
budai zsidóság lelkes áldozatkészségéből 
Schwarcz Samu körzeti elnöksége idejé
ben ...”

Végül rátérek a Budai Chevra ügyeire, 
de előbb felkiáltok a nagy latin költővel: 
„Difficile est satiram non seribere!”

HD P F R O L idcá^dk & ** ” « tovok-öblöqeiö
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A Budai Chevra mai helyzetét a 
gazdasági egyesülés, mint az unifi
káció leányvállalata, az imént le
folyt választások előtt agitációs 
eszköznek használta ki, kizárólag 
azzal a célzattal, hogy a régi kép
viselőtestületet és vezetőséget ki
buktassa, hogy azután hatalomra 
jutván, a Chevrából, mint zárt 
erődből intézhesse támadásait a 
Hitközség ellen az egyesülés érde

kében.
Erre vallottak a megelőző tárgyalások is. 
amikor a mai elnöknek 70.000 pengőt 
ígértek szanálásra, de csak oly feltétel 
mellett, hogy a Chevra képviselötesliilct- 
tében egyetlen olyan férfiúnak helyet 
foglalni nem szabad, aki unifikációellenes 
volna. Ilyen lelkes és önfeláldozó chevra- 
testvérek ök! Ennyire szivükön viseit-k 
a Chevra ügyeit, mikor azután csúfosan 
megbuktak a választáson, mert a budai 
zsidók hatalmas intelligenciája átlátta, 
hogy ők még a Chevrát is politikai cél
jaik megvalósítására akarták felhasználni, 
akkor képviselőtestületi tagságukról is 
lemondtak, ahova mi politikamentesen, 
kizárólag a szent ügy érdekében válasz
tottuk be őket. Ezt a nemes és komoly 
törekvést merészelte a Chevra vezető

Egy hetvenéves fiatalember
Zilahy Lajos, a kiváló publicista és 

író írta egyik nemrég megjelent cikké
ben a mai fiatalságról, hogy jól vigyáz
zon a mostani fiatal generáció, mert so
raiba a születési bizonyítvány alapján 
harmincéves aggastyánok férkőznek, 
akik lelki elaggottságuknak megfelelő 
életfelfogással megakasztanak minden 
haladást, mozgást, megakasztják a kor 
fejlődésének megfelelő politikai és tár
sadalmi berendezések inaugurálását.

Ezeknek az agg fiataloknak lelki el
lenpólusa dr. Bcrényi Sándor, aki má
jus 3.-án, mikor ezek a sorok megjelen
nek tölti be hetvenedik életévét. Más
nak, kevésbé jelentős .embernek életéről 
ilyenkor lexikonális adatokat szokás 
felsorolni. Dr. Berényi Sándornak köz
életi tevékenysége a nyilvánosság fó
rumának világosságában játszódott le, 
felekezeti életben vállalt szerepe min
den. a felekezet ügyeivel foglalkozó hit
testvérünk előtt közismert, különösen 
most, amikor a budai autonómia meg
védéséért folyó harcban oly lelkes sze
repet vállalt, ügyvédi sikereit látták 

sége elgáncsolni és nem ült fel nekik, 
mert tudta, hogy

ök nem szanálni, hanem uralkodni, 
beolvasztani és az autonómiát fel

adni akarják.
Megnyugtathatom őket, a Chevra sza

nálva lesz korábban, mint ök hiszik, s a 
vezetőség megvalósítja azokat a szent 
feladatokat, melyek elvégzésére vállalko
zott.

Mindezekből láthatjuk, hogy a Budai 
Hitközségek Egyesülési Pártjának leg
utóbbi nyílt levele nem egyéb, mint a már 
számtalanszor 'hangoztatott hamis jelsza
vak és helytelen adatok csoportosítása, 
szánalmas kérödzés és apellálás azokhoz 
a budai hittestvéreinkhez, akik még kö
zönyösek a hitközség ügyei iránt, de 
hiszem és remélem, hogy nincs messze az 
az idő. amikor a választók ezrei felvilá- 
gosodottak lesznek a valódi helyzetről és 
akkor odaállnak maid a választási urna 
elé teljes meggyőződéssel, szívvel és lé
lekkel és kiűzik a kufárokat a budai hit
község életéből azzal, hogy csak olya
nokra adják szavazatukat, akiknek pro- 
grammja az évszázados budai hitközség 
autonómiájának megóvása és fenntartása 
r.emzedékföl-nemzedékre.

a törvényszék tárgyalótermei, írói ter
mését élvezhette a régi, Bogdányi-féle 
„Egyenlőség” olvasóitól kezdve a 
„Zsidó Elet” olvasóiig mindazoknak a 
lapoknak közönsége, melyekbe szépiro
dalmi, politikai és tudományos írásai 
megjelentek. Ismertetésre tehát nincs 
szükség. Ehelyett hallgassuk meg, mit 
mond ő. a hetvenéves ifjú a „reform
nemzedék” korában a mai és az akkori 
fiatalságról, mit mond ötvenéves zsidó 
újságírói múltjának tapasztalatai alap
ján a mai felekezeti újságírásról:

— Ma szembeállítom a mai idők 
zsidó ifjúságát az én ifjúkorom ifjúsá
gával, akkor sok szól a maiak előnyére, 
de sok hátrányukra is. Egészben véve 
azonban ami előnyükre szól, túlsúlyban

SCHÜCK
ENTERNÁT U S

Budapest VII., Kertész-utca 2.

Tökéletes ellátás, oktatás, felére 
mérsékelt díjak. 

van a hátrányos tapasztalatokkal szem
ben.

— Mindenekelőtt, küzdőképesebb, ön
érzetesebb a mai fiatalság. Többet fog
lalkozik a saját zsidóságával, mint 
elődei. Ha objektiVek akarunk lenni, ak
kor persze meg kell állapítanunk, hogv 
ennek az önérzetnek egyik indítóoka az 
idők megnehezülése. Az elnyomatás, 
melyet a zsidó fiatalságnak el kell 
szenvednie. Az akadályok, melyek út
jukon életcéljuk felé eléjük merednek.

— Ezzel szemben áll egy fájdalmas 
jelenség, mely a mai fiatalok terhére 
szól és amelyre nem vagyok képes 
mentséget és magyarázatot találni: az 
a cinizmus, mely köztük a hitehagyás 
tekintetében lábrakapott. Nem látok 
mélyebben fekvő indokokat: az esetek 
túlnyomó részében kényelem, a jó. 
könnyű élet utáni vágy és hiúság a hite
hagyás rugója.

— Ami a felekezeti újságírást illeti: 
a régi újságírás tiszta idealizmus volt, 
nem ismert semmi más célt és létjogo
sultságot. mint harcolni a zsidóság iga
záért. Ma túltengést látok, a túltengés 
magával hozza a verseny kiélesedését, 
a lapvállalkozás üzlet é« a túltengés. az 
cles verseny nem szolgál az újságírói 
etika előnyére.

— Engedje meg. Kollega úr. — 
mondottuk a beszélgetés végén. — hogv 
befejezésül sok szerencsét, boldogságot 
és változatlan fiatalságot kívánjunk 
Önnek 1

— M’hez? kérdezt" meglepetten és 
gyanakodva Bercnvi Sándor.

— Ugv általában — vltuo’.- 
telenek válaszolni. m»r! léttn!.-. brwrv 
kellemetlenül érintené, ha tudná, hogv 
iubiláris szándékaink varnak az inter
júval. De mo't már engedje meg. hogv 
megismételjük a jókívánságainkat és 
pedig születésnapja alkalmával.

Egy élei 
o gyermekekért

Ez a címe annak a különös és a maca 
nemében páratlan könyvnek melyet Ne
mes Lipót tanár gyermekmentő és tudo
mányos munkásságának huszonötéves ju
bileuma alkalmával adtak ki volt tanít
ványai és tisztelői. A könyv, melynek 
szerkesztője a jubiláns egyik tanítványa. 
Csizmadia János, három fejezetre oszlik 
Az első rész Nemes Lipót tan tői gyer
mekmentő, szakirodalmi munkásságát is
merteti Szikra (gróf Teleki Sándorné). 
dr. Máday István. Nagy T/vzló. Kámzsái 
Dezső. Szabó Károlvné Babai Károly 
Gyulai Aladár. Tant') Jstván. Ticdler 
Zsigmond Írásai alapján. A második ré-z 
elismerő levelek-t. emléksorokat közöl 
volt miniszterektől, képvis*  löktől, papok
tól, íróktól, pedagógusoktól, közéleti ki
tűnőségektől és volt tanítványoktól. A 
harmadik rész végül Nemes Lipót iro
dalmi munkásságát ismerteti.
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ÜNNEP UTÁN...
Ünnepi téma lettünk! Egyik-másik fe

lekezeti laptársunk jónak látta, hogy a 
pészaclii számban foglalkozzék velünk. 
Büszkék lehetnénk rá. még akkor is. ha 
ez a velünk való foglalkozás megrovást*  
kalandnas volt szánva, de mégsem va
gyunk büszkék, mert hát kétségtelen, 
hogy ezek a cikkek vagy cikkecskék nem 
az újságírói ihletből vagy érdeklődésből 
fakadtak, hanem.. Egy kis stíluskritika 
íögtön felfedheti a titkot, hogy itt egy 
központilag irányított „felháborodás” és 
egy egységes elgondolással megkonci- 
piált „megütközés” keresett és talált 
nyomdafestéket. „Ékverés”, — hangzik a 
tragikus páthoszú szó. „A Zsidó Élet 
éket akar verni a zsidó életbe, a pesti 
hitközség és a pesti chevra kadisa közé” 
- mondják. Csodálatos, hogy laptár

saink mind erre a szóra bukkantak rá, 
amikor a dologról szóltak. Az újs ’.gcsin'áió 
azonban nem csodálkozhatik ezen, mert 
tudja, hogy az előírásból, pl. a könyoma- 
tos teksztusából vagy a „szerkesztősé- 
gf.nknek beküldött" szövegekből néha ki
kerülhetetlenül beleékelődik az írásba 
egy-egy kirívó szó, bárhogyan is igyek
szik a;. újságíró átírni a fogilmszást. Egy 
ilyen áruló, a közös forrásra rámutati 
szónak látszik az ékverés.

Tehát mi éket verünk a hitközség és 
a chevra közé? Mi verünk éket! Most 
legalább mi is tudjuk... Hiszen szép és 
üdvös, ha az „anya” olyan nagyon sze
reti „leányát”. így is kell lenni! De nem 
gondolják, hogy kicsit gyanús az a düh, 
amellyel tiltakoznak az ellenkezőnek még 
lehetősége ellen is?! Honnan van az, 
nogy — ha nem igaz a mi feltevésünk és 
semmi alapja sincs — nem tudnak fölé
nyes nyugalommal napirendre térni fö
lötte és miért nem képesek objektív han
gon egyszerűen cáfolni azt? Miért kell a 
leleplezettek haragjával és elkeseredett 
diihösségével marni és rúgdalkozni?! Nem 
volna-e méltóbb, sőt -a zsidóság nagy' er
kölcsi közösségeinek vezetőihez egyedül 
méltó dolog: ünnepélyes deklarációban 
kijelenteni, hogy a hitközségnek egyá'- 
talában nem szándéka sem most, sem a 
jövőben a chevra dolgaiba ártania ma
gát-' Miért nem teszik ezt és miért hada
koznak „sajtóorgánumok” ellen?!

Ennek is megvan a magyarázata. Mert 
az a sajtóorgánum, amelyik kellemetlenül 
lerántja a leplet a rejtett szándékokról 
is — az a sajtóorgánum nekik káros, te
hát elnémítandó. Mert ök olyan legények, 
ők nem adnak deklarációt, ők „elnérni- 
tanak”. Meg is mondták! Néhány hónap 
előtt történt. amikor az orthodoxia veze
tőivel tárgyalások folytak. Az orthodoxok 
sérelmeseknek találták az új statutum- 

tervezei i-é'nány pontját cs ezek körül 
foly lak a viták az Orthodox Iroda egyik 
vezető egyéniségének lakásán. Mindkét 
részről prominens férfiak voltak jelen. 
Mikor a megegyezést nem sikerült nyélbe 
'.mii és az említett orthodox vezérférfiú 
kijelentette, hogy ö nem fogja elhallgatni 
a sérelmeket és neki a nyilvánosság előtt 
keli számot adni arról, -miért hiúsult -meg 
— legalább is egyelőre — a megegyezés, 
akkor fiiiireri 1 észről kíváncsiskodtak, 
hogy hát melyik lapban is fog megje
lenni ez a nyilatkozat — nem tudván ha
marjában elgondolni, melyik vakmerő új
ság merne helyet adni olyan cikknek, 
mely az Egyakaratnak nem éppen kívá
natos. Mikor megmondták neki, hogy az 
a Zsidó Élet, amely pártatlanságával hí
ven kitart a zsidóság egyetemes érdekei 
mellett és az orthodoxia védelmére is 
készségesen vállalkozik, akkor caesari ri
degséggel csak ennyit mondott: „Hát én 
majd el fogom némítani!”

Azóta a Zsidó Élet a Síp-utcának a 
szeme-szálkája. Persze nem lehetett kel
lemes, hogy akármiről volt szó, akár 
olyan iskolák bsziintetéséröl, amilyeneket 
aztán mézesmadzagul ígértek Budának, 
ha engedne az unifikációs csábításnak, 
akár a statutum-tervezetröl, az inkompa
tibilitásról, adómegosztásról, a budai hit
község önvédelmi harcáról, vagy a bu
dai chevra-választás feltűnő manőverei
ről, stb. stb. — a Zsidó Élet mindig bát
ran megmondta a véleményét. Ezért hát 
most igyekeznek is mindenképen „elné
mítani” ezt a veszedelmes lapot. Azt 
hiszik pl., -hogy elapad a mondanivalónk, 
ha nem engedik, hogy az ö gutgesinntjeik 
cikkeket küldjenek be nekünk. Igaz, őszin
tén sajnáljuk ezt. de csak — a cikkírók 
miatt, hogy ilyen terror alá kerültek. 
Egyébként ők maguk bőven gondoskod
nak írnivalóról és mi félelem nélkül meg 
is fogjuk mindig írni, amit a zsidóság ér
dekében meg kell írnunk. Nem fog el
rettenteni bennünket az Egyakarat beje
lentett írtóhadjárata, nem rémített el a 
kongresszusi „megrovás” sem, aminthogy 
nem félemiit meg a terrornak semmiféle 
fajtája sem, még ha a testvérsajtót veszi 
is igénybe, a „sajtószabadságot” perget-
■ ■ ■
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vén dadogó ajkain. Szomorú látvány, 
amikor az ország legnagyobb zsidó hit
községének vezetője, aki egyúttal az 
egész ország neológ zsidóságának is ve- 
zérférfia, tűri, hogy hívei a gyűlölet és a 
terror eszközeivel lépjenek fel azok el
len, akik az ö akaratának nem vetik fel
tétlenül alá magukat. Szomorú és kijóza
nító. Mert sokan, nagyon sokan vannak 
már, akik kijózanodtak, akik már meghall
ják és meglátják az igazat akik már ész
reveszik, hogy a zsidóság igazi érdekei 
nem lehetnek alárendelhetök az egyéni 
hatalomvágynak, akik látják, hogy a jó
zanabbak és belátóbbak hogyan fordul
nak el a gyűlölködés, a hatalomtúltengés, 
az elbizakodottság zsidótlan tombolásai- 
tól, akik napról-napra tapasztalják, ho
gyan riasztja el ,a hata-limonlevő gőgje, 
ridegsége és szívtelensége azo-kat az ez
reket és tízezreket ,akik a zsidóságot a 
megértő testvériségben, szent vallásunk 
szellemének ébrentartásában, a kultúra 
mélyítésében és terjesztésében, a jóság 
és szeretet gyakorlásában látják -és ke
resik és nem az önteltségben, rideg ön
zésben és szűklátókörű kicsinyeskedés
ben.

Mert tudomásul kell venni végre: a 
tömegek ezreinek nem elég és nem is kell 
az a lélektelen személy-kultusz, az a bál
ványimádás. amelybe felekezeti közéle
tünk merült, amely gyűlölettel és terror
ral, a hatalom féktelenségének minden 
eszközével nyomja cl a szabad szót, az 
önálló véleményt, a más-akaratot. Ök 
mondják, azaz mondatják ránk, hogy mi 
a gyűlölet eszközeivel támadunk?! Hát 
van-e feneketlenebb gyűlölet, mint ami
lyennel ök a más-véleményt üldözni ké
pesek?

De minket nem riaszt el semmi sem 
hivatásunktól. Mi továbbra is szembeszál- 
lunk a hatalmaskodásokkal. Mert mint 
független sajtóorgánumnak igenis hivatá
sunk, szent hivatásunk van. És -pedig az, 
hogy megmutassuk ország-világnak, hogy 
a magyar zsidóság egyetemessége elfor
dul attól a gesztiótól, amely a hatalmas
kodás méltatlan eszközeivel csak tápot ad 
az antiszemitizmusnak és példát mutat 
arra, miként kell a védtelen kis zsidó 
egzisztenciákat sorsukra hagyni és a til
takozó szót elnyomni, elnémítani. A mi 
hivatásunk éppen az. hogy a bálvány 
előtt bekötött szemmel és bedugott fül
lel hajbókolok éneklő karát túlkiabáljuk 
és az antiszemitizmus megelégedetten 
és kajánul mosolygó tábora felé odakiált
suk: Nem ez az igazi zsidóság, amit itt 
láttok, -mert ezek bálványimádók! És 
szent hivatásunk, hogy ébresztgessiik és 
ébren tartsuk a zsidó öntudatot rendíthe
tetlen hittel, bárhonnan fenyegetnek is 
terror villámai.,,

Spectator
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Aki holta után 
tovább él a szivekben
Dr. Edelstein Bertalan emlékezete

Emberek jönnek, emberek mennek ... 
Korszakok felváltják egymást, emberöltő 
átadja helyét az újnak és belebukik a 
feledés sötétjébe. A próféta is csak ha
landó ember és a ragyogó fantáziájú al
kotó művész, ha az utolsó ecsetvonásban 
megakadályozza a halál, kénytelen osz
tozni a remekmű dicsőségében azzal, aki 
hosszú évek tépelődéseiböl született mü
vén ezt az utolsó ecsetvonást végezte el.

A hála ritka virág... És csodálattal 
tekintünk fel a kivételekre, amikor a sze
retet túléli a halált. íme egy példa: 
Negyven évig hirdette az igét, búvárko
dott, tanított, buzdított, prédikálta és 
gyakorolta a szeretetet egy fanatikus 
hitű pap. Több mint egy éve váratlanul 
elköltözött hivei köréből és valamiképen 
életében buzgólkodása nyomán egymás
után épültek a tudás és a jóság világító 
tornyai, halála után is új csodák fakad
nak: sírját nem takarja be a feledés, 'ha
nem eddig ismeretlen, új. gyönyörű vi
rágok nyílnak sírhalmán. A hála és felej
teni nem tudó szeretet virágai fakadnak 
Edelstein Bertalan főrabbi sírján.

Egyik fanatikus híve. — maga is régi 
szent könyvek szerelmese — márvány
emléket illeszt annak a templomnak fa
lába. mely annyiszor visszhangzott az ö 
igehirdetésétől. És a Megdicsőült szelle
mének áldozó Löwy József ajkain a 
zsidó hűség fogadalma szólal meg:

— „Simu nó hámmaurim.” Izráelnek 
mélyen tisztelt lelki és szellemi vezérei! 
Nagyrabecsült. díszes gyászoló gyüleke
zet! Hölgyeim és Uraim!

—Néhány percnyi szives meghallga
tásért esedezem. Kell, hogy rámutassak, 
miért és miben különbözik ez a most fel
avatandó emlék minden más ilynemű 
emléktől és mi késztetett engem arra, 
hogy ezt felajánljam. Ennek van múltja, 
van jelene és remélem, hogy lesz jövője 
is.

— Múltjában elsírja az én saját chávál 
ál diávdin velau mistákehin-omat. Chávál 
chávál — jaj és százszor is jaj, hogy olyat 
vesztettünk, amilyent nem tudunk egyha
mar pótolni. Ez a mondat eredeti értelme. 
Szerintem azonban az. hogy olyat vesz
tettünk. hogy ha a múltban hozzá hason
lót keresek, nem emlékszem, hogy egyet 
is találtam volna, aki olyan nagy buzgó- 
sággal és ügyszeretettel töltötte volna be 
tisztségét, mint ö. Kerestem és kutattam, 
de nem találtam. Ez a múlt visszanyulfk 
egészen az ő első próbaszónoklatáig. Én 
akkor már itt voltam, hallottam és amikor 
megkérdeztek felőle. így jellemeztem: 

..Szullom niuccov árcóh, verausau mággiá 
hássómoimoh ... vehinnéh adosem niccov 
ólov", ranglétrája nem magas régiókból 
keletkezett, hanem a nép rétegében gyö
kerezett. muccov árcóh, földön állott, de 
eget kért és eget ért, mert adosem niccov 
ólov. Istennek dicsőítése és Istennek di
csősége volt az ö mindenkori végállo
mása. És ha néha az ember ki is szokott 
ábrándulni az ilyen jóslásokból, az ő ese
tében minél közelebb ért az ember hozzá, 
annál magasabbnak látta. Sajnos: velau 
mistákehin — ez a múltja.

— És ha a múltja az első próbaszónok
latától datálódik, a jelene a legutolsó be
szédjéről szól. Nagyon érdekes a leg
utolsó prédikációja, sóvuoszi mázkirbe- 
széde. Nekem azonnal különösnek tűnt 
fel: mázkir előtt az Énekek Énekéből, a 
Salamon királyi énekek-énekéből citált. 
Ilyen ellentétes pontokat ő nem szokott 
keresni. És most mégis megtette. Szól
ván: Szomúni, nautéróh esz hákrómin 
kármi seli lau nautorti. Szölőkertek őrző
jévé tettek, de az én szőlőkertemet nem 
ápoltam, ö oly szellemesen vont párhuza- 
ot a szőlőkért és a sírkert között de 
ugyanakkor saját magát ecsetelte, szól
ván: Szómuni nautéróh esz hákrómim. 
ezek azok a kertek, melyek ezen az em
léktáblán sötét sorokban gyászba sora
koznak. amelyeket az ö legkedvesebb és 
legbensőbb barátja: dr. Heller Bernát ta
nár oly előkelőén felsorolt, anélkül, hogy 
erre az idézetre gondolt volna. Én leg
alább azt hiszem. De aranyigazság az is, 
hogy karmi seli lau nautorti — saját 
kertjével mindig csak legutoljára törődött. 
Elsősorban mindig csak a máséval. És így 
most miránk hárul az a kötelesség, hogy 
az ő szőlőkertiével törődjünk. Ez a jelen.

— A jövője a legérdekesebb. És ez 
adta a főtámpontot ahhoz, hogy ez em
lékkel megörökítsem. Minden szombaton 
délután dr. Heller tanárhoz szokott menni 
tanulni. Soha nem mulasztotta el ilyenkor 
hogy nagybecsű látogatásával szerény 
hajlékomat is megtisztelje. Egész udvar
képessé tette szerény udvaromat, külö
nösen nyáron. Néha félóránál is többet 
ott időzött. Megesett az is. hogy némely 
tanítványával a gemóret is clhozatta, be
mutatva tanítványa tudását, ö maga 
azonban mindig hozott valemely friss 
szellemi terméket. Sőt. néha-néha sze
rénységemet is meghallgatta. Egy ilyen 
meghallgatása volt ez emlék megindítója. 
Fgv nvári szabadságról hazaérkezvén. 
Frankfurt am Mninból Lipcséből és Prá
gából. nagyon érdekes héber feliratokat 

hozott. S akkor én mondtam neki, hogy 
most már én is megállapodtam az én sír
kövem feliratában. Rövid négy szó. 
Semmi más, csak az, hogy zeh chelki mi- 
kol ámoli — jelezve, hogy annyi száz és 
ezer sírkő közül ez az egyetlen az én 
fáradozásom gyümölcse. Neki ez a rög
tönzésem meglehetősen tetszett. Ám most 
az is megváltozott. Az is, mert most már 
nem az, 'hanem ez — zeh chelki! Ez az 
emlék a fáradozásom gyümölcse És mi
vel indokolom azt. hogy zeh — nem az, 
hanem ez? Mert „Én zeh ki im bész clau- 
him” — tehát nem a sírkert, hanem az 
Isten háza. És hogyan is szói ez a mon
dat? Én zeh ki im bész elauhim, vözeh 
sáár hásomójim, e? az Isten na«' és ez 
?z örök élet kapuja, tehát ezen emlék ve
zet srár hássomájimhoz. az örök élethez.

— Él melech neemon — igazságos 
nagy Isten —, hogy ez így lesz és így le
gyen. biztosítja ez a három szó: Él melech 
neemon, melynek kezdőbetűi (alef, mem, 
min) adják azt a szót, h >gy ámen. ámen.

— Ebben a pillanatban, mintha csak 
hallanám az ő jóságos intő szavát: De 
Löwy bácsi, maga egészen megfeledke
zett az e heti szidráról! Ez a szidra 
ugyan meglehetősen nehéz és tartalma 
nem nagyon alkalmas idézetekre. De hogy 
az se hiányozzék. íme közvetítem szug- 
gerált üzenetét, idézve az e heti szidrá- 
ból:

— Vájéró kevaud adosem ai 'kol hoom 
és mutatkozzék a jóságos Isten áldása 
valamennyiünkön, ámen, ámen!

Szívbemarkolóan szép szavak a Löwy 
József szavai és gyönyörű zsidó cseleke
det az újlaki templom falán a hála hal
hatatlanságát hirdető Edelstein-emlék- 
tábla.

Alig egy hónappal utóbb a síron túl is 
élő szeretet új virágot fakasztott...

Április 14-én tórát avattak az újlaki 
zsinagógában. Breszlaucr Lászióné Ligeti 
Rózsi hittantanárnö tórával nyilvání
totta háláját tóratanító mestere és irá
nyítója. Edelstein Bertalan iránt, melyet 
ö és férje Íratták s az Edelstein-zsinagó- 
gának felajánlottak.

A voltaképeni avatő-ünnepet a tóra
írás befejezése előzte meg. ugyanis a tóra 
tekercs eleién és végén mintegy másfél
száz betű íratlan maradt. Ezeknek meg
írására a tanácsteremben gyülekeztek 
az Istenben boldogult Edelstein főrabbi 
tóratisztelő hivei. a hitközség vezetői, a 
tanítóság, a hívek szine-java.

A véglegesen megírt széfer tórát a 
tanácsteremből Edelstein főrabbinak fia, 
Edelstein Mihály vitte le. A lépcsőházból 
a zsinagógába díszmennyezet (chuppa) 
alatt hozták. Az előcsarnokban az új 
széfért a régi tórák fogadták rabbik és 
elöljárók karián.
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A tórát Heller Bernát, a Rabbiképzö 
Intézet illusztris tanára avatta.

— Felvetődött a kérdés — mondta. — 
helyén való-e ma ez a kegyeletes áldo
zat. Szabad-e ma, amikor annyi seb vér
zik. annyi száj éhes, annyi test és lélek 
fázik, szabad-e e pergamenre, ékes be
tűre, bársony takaróra, ezüstmutatóra 
fordítani azt. amire nyomor és szenvedés 
tart számot Igen, mert ma sem mondha
tunk le arról, hogy a tóra díszét növeljük.

— Edelstein azért élt, hogy a tóra 
túlélje öt. A tórát a családi otthonból 
Edelstein fia vitte le a zsinagógába. Jel
kép: a fölserdiilö nemzedék átveszi a tó
rát, hogy majdan átadja az utána jöven
dőnek. Az új tórát a régiek fogadták a 
község vezetőinek karján. Jelkép: a tóra 
hassa át a községnek vezetését.

— Nem fétis a mi tóránk — folytatta, 
mely szekrénybe zárva is önmagától 
csodát mível. Még a tóra felolvasása sem 
elegendő. A tórát tanulni és tanítani kell 
iskolákban. talmud-tórában, edelsteini 
talmud-tórában. Tanítani kell, hogy tettre, 
cselekvésre serkentsen, hogy zsidó gya
korlatra. zsidó életre neveljen.

Ezután behelyzeték az új tórát a frigy
szekrénybe és énekkel, imával végétért 
a felemelő ünnepség.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

2 sz.-
v. e. 1935.

FELHÍVÁS
a budai izraelita hitközség tagjaihoz, a 
választási névjegyzékbe felveendő egyhází- 
lag is törvényes házastárs bejelentése végett.

Az új választási névjegyzék egybeállítá1 a 
végett választási szabályzatunk 13 §-a értel
mében felhívjuk Hittestvéreinket, hogy egy- 
házilag is törvényes házastársuk nevét f. évi 
június hó 30-ig a hitközség választási 
bizottságánál (II., Fő-u. 12. I. etn. 8.) írás
ban jelentsék be.

Kérjük a következő adatokat: 
Adófizető hitközségi tag neve : .................
Születési éve:..................................... ................
Lakása ;......... kér.........................utca..........sz.
Foglalkozása:.......................................................
Ha 24 éven aluli korban van, mely hatóság 
és mikor nagykorúsította :.............................
Házastársának neve :.........................................
Vallása :................................................................
Mely zsidó lelkész előtt és hol történt a 
zsidó rítus szerinti (egyházi) házasságkötés :

A családfő magyar állampolgár-e:.............
Kelt Budapesten, 1935. ápr. 30.

HAJDÚ ERNŐ HERCZL BÉLA 
választási bizottság a választási bizottság 

jegyzője. elnöke.

iiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

„Testvérem - engedd,
hogy megcsókoljalak..!“
Hegedűs Lóránt prédikál a református templomban

..Zöldcsütörtök'’. Szilágyi Dezsö- 
téri református templom. A hívők 
óriási, áhítatos tömege. A keresztény
ség nagy ünnepének, a Húsvétnak emel
kedett hangulata uralkodik a lelkeken. 
Zsoltárok zúgnak, azután a várakozás 
csendje. A szószékre nem pap lép. ha
nem világi férfi: Hegedűs Lóránt, az 
egyház presbitere, volt miniszter, a ki
váló közgazdász, a nagyszerű író. He
gedűs Sándor fia. És vele egvütt a 
szószékre lép az a korszak, melynek 
szellemét, türelmes, megértő, emberi 
szellemét Hegedűs Lóránt az anvatej- 
jel szívta magába.

— Testvéreim — mondja az áhítatos 
csendben Hegedűs Lóránt. — két évvel 
ezelőtt is itt állottam előttetek ennek a 
templomnak szószékén, melynek köveit 
az Édesanyám hordta össze. Két éve is 
prédikáltam nektek. A szeretetet hirdet
tem akkor is. a szeretetet. melyet most 
is hirdetni akarok. Arra kértelek ben
neteket, szeressétek egymást. De ne 
csak azt. aki veletek egy hiten van. ha
nem minden embertársatokat, azt is. aki 
más hiten szolgálja az Istent, mint ti. 
Szeressétek a katolikust, az evangéli
kust, a zsidót is, mert a szeretet a leg
szentebb krisztusi parancs. Ezután a 
beszédem után Várnában jártam, mert 
ott kellett néhány adatot Kossuth-köny- 
vemhez megkeresnem. Amikor megér
keztem. a pályaudvaron a polgármester 
várt, a magyar .konzul és András vár
nai görög, nem egy esült püspök. Az ő 
jelenléte nagyon meglepett. Az üdvöz
léskor meg is kérdeztem tőle: minek kö
szönhetem azt a megtiszteltetést, hogy 
fogadásomra megjelent, én. aki nem tar
tozom az ő egyházához. A püspök erre 
így válaszolt:

— Tudom. Fiam, hogy te otthon, a ti 
egvik templomotokban prédikációt tar
tottál és abban a szeretetet hirdetted. 
Azt hirdetted, hogy minden ember test
véred. bármilyen hitet is valljon az. És 
ezért szeretni kell azokat is. akik más 
hit parancsait követik, mint te. Ennek 
a beszédnek szövegét elhozta nekem a 
rádió láthatatlan hulláma és akkor tud
tam. hogy a te szívedet is érintette a 
leghatalmasabb hatalom szikrája, az 
Istené, aki szeretetet akar látni teremt
ményei között. Akkor tudtam, hogy te 
Krisztus igazi szolgája vagy és ezért 
jöttem el. hogy köszöntselek. .I/ojí pc- 
dio engedd meg. hogy megcsókoljalak. 
Ezzel hozzámlépett a püspök, megölelt 

és megcsókolta mindkét arcomat. íme. 
Testvéreim, látjátok, milyen hatalmas 
erő.’a szeretet, hogyan lépi túl országok, 
hitek, nemzetek határait. Ezért kérlek 
most is benneteket: szeressétek egymást. 
A katolikust is. az evangélikust is és a 
zsidót is. Igen. Testvéreim, a zsidót is, 
ncsrt higgyétek el nekem, ö ugyanúgy 
küszködik az élettel, mint ti. ugyanúgy 
hullanak a könnyei, hja fájdalma van. 
mint nektek és ugyanúgy nevet, ha öröm 
éri. Szeressétek embertestvéreiteket.

Ezeket mondotta el körülbelül Hege
dűs Lóránt Zöldcsütörtökön. Azután el
indult a hívők sorfala között helyére. 
És ekkor, útjában, meglátta hallgatói
nak tömegében állva Halász Manó kor
mányfőtanácsost. a Magyar Általános 
Takarék vezérigazgató-helyettesét, aki
ről nagyon jól tudta, hogy ige:: hithü. 
vallásos érzésű zsidó. Meglátta, oda
sietett hozzá, megállt előtte és így szólt:

— Engedd meg. Testvérem, hogy 
megcsókoljalak abban a szellemben, 
melyben engem csókolt meg András 
püspök, akiről megemlékeztem.

Ezzel meaölelfe cs megcsókolta mind
két arcát. És az újságíró, aki ezt a je
lenetet látta, látta azt is. hogy a körülöt
tük álló hívők szeme tele lett a meg
hatottság könnyével . . .

“páltázÁtÍTirdetmény.
A budai izr. hitközség
II. kántor-metszői 

(sóchet, ubodek, baál-kore) 
állásra pályázatot hirdet 
40 éven aluli, megfelelő képesítéssel 
kellemes hanggal bíró, zeneileg 
képzett magyar állampolgárok, kort, 
családi állapotot és eddigi működé
sűket igazoló okmány okkal felszerelt 
pályázatukat a[budai izr. hitközség 
elöljáróságához (II., Fő-u. 12 I. 8 ) 
legkésőbb május 15-ig 

küldhetik be.
Javadalmazás : 

havi 200.— pengő fizetés, családi 
pótlék és természetbeni lakás.

Zsidó Elei =
^minden magyar zsidó lapjai 
= Fizessen eiö?==
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i holla után 
tovább él a szivekben
Dr. Edelstein Bertalan emlékezete

Emberek jönnek, emberek mennek ... 
Korszakok felváltják egymást, emberöltő 
átadja helyét az újnak és belebukik a 
feledés sötétjébe. A próféta is csak ha
landó ember és a ragyogó fantáziájú al
kotó művész, ha az utolsó ecsetvonásban 
megakadályozza a halál, kénytelen osz
tozni a remekmű dicsőségében azzal, aki 
hosszú évek tépelödéseiből született mű
vén ezt az utolsó ecsetvonást végezte el.

A hála ritka virág... És csodálattal 
tekintünk fel a kivételekre, amikor a sze
retet túléli a halált. íme egy példa: 
Negyven évig hirdette az igét, búvárko
dott, tanított, buzdított, prédikálta és 
gyakorolta a szeretetet egy fanatikus 
hitű pap. Több mint egy éve váratlanul 
elköltözött hivei köréből és valamiképen 
életében buzgólkodása nyomán egymás
után épültek a tudás és a jóság világító 
tornyai, halála után is új csodák fakad
nak: síriát nem takarja be a feledés, ha
nem eddig ismeretlen, új. gyönyörű vi
rágok nyílnak sírhalmán. A hála és felej
teni nem tudó szeretet virágai fakadnak 
Edelstein Bertalan főrabbi sírián.

Egyik fanatikus híve. — maga is régi 
szent könyvek szerelmese — márvány
emléket illeszt annak a templomnak fa
lába. mely annyiszor visszhangzott az ő 
igehirdetésétől. És a Megdicsőült szelle
mének áldozó Löwy József ajkain a 
zsidó hűség fogadalma szólal meg:

— „Simu nó hámmaurim.” Izraelnek 
mélyen tisztelt lelki és szellemi vezérei! 
Nagyrabecsült, díszes gyászoló gyüleke
zet! Hölgyeim és Uraim!

—Néhány percnyi szives meghallga
tásért esedezem. Kell, hogy rámutassak, 
miért és miben különbözik ez a most fel
avatandó emlék minden más ilynemű 
emléktől és mi késztetett engem arra, 
hogy ezt felajánljam. Ennek van múltja, 
van jelene és remélem, hogy lesz jövője 
is.

— Múltjában elsírja az én saját chávál 
ál diávdin velau mistákchin-omat. Chávál 
chávál — jaj és százszor is jaj. hogy olyat 
vesztettünk, amilyent nem tudunk egyha
mar pótolni. Ez a mondat eredeti értelme. 
Szerintem azonban az. hogy olyat vesz
tettünk. hogy ha a múltban hozzá hason
lót keresek, nem emlékszem, hogy egyet 
is találtam volna, aki olyan nagy buzgó- 
sággal és ügyszeretettel töltötte volna be 
tisztségét, mint ő. Kerestem és kutattam, 
de nem találtam. Ez a múlt visszanyulrk 
egészen az ő első próbaszónoklatáig. Én 
akkor már itt voltam, hallottam és amikor 
megkérdeztek felőle. így jellemeztem: 

..Szullom muccov árcóh, verausau mággiá 
hássómojmoh ... vehinnéh adosem niccov 
ólov", ranglétrája nem magas régiókból 
keletkezett, hanem a nép rétegében gyö
kerezett. muccov árcóh, földön állott, de 
eget kért és eget ért, mert adosem niccov 
ólov, Istennek dicsőítése és Istennek di
csősége volt az ö mindenkori végállo
mása. És ha néha az ember ki is szokott 
ábrándulni az ilyen jóslásokból, az ö ese
tében minél közelebb ért az ember hozzá, 
annál magasabbnak látta. Sajnos: velau 
mistákehin — ez a múltja.

— És ha a múltja az első próbaszónok
latától datálódik, a jelene a legutolsó be
szédjéről szól. Nagyon érdekes a leg
utolsó prédikációja, sóvuoszi mázkirbe- 
széde. Nekem azonnal különösnek tűnt 
fel: mázkir előtt az Énekek Énekéből, a 
Salamon királyi énekek-énekéböl citált. 
Ilyen ellentétes pontokat ö nem szokott 
keresni. És most mégis megtette. Szól
ván: Szorrrúni, nautéróh esz hákrómin 
kármi seli lau nautorti. Szőlökertek őrző
jévé tettek, de az én szőlökertemet nem 
ápoltam, ö oly szellemesen vont párhuza- 
ot a szőlőkért és a sírkert között de 
ugyanakkor saját magát ecsetelte, szól
ván: Szómuni nautéróh esz hákrómim, 
ezek azok a kertek, melyek ezen az em
léktáblán sötét sorokban gyászba sora
koznak. amelyeket az ő legkedvesebb és 
legbensőbb barátja: dr. Heller Bernát ta
nár oly előkelőén felsorolt, anélkül, hogy 
erre az idézetre gondolt volna. Én leg
alább azt hiszem. De aranyigazság az is, 
hogy karmi seli lau nautorti — saját 
kertjével mindig csak legutóljára törődött. 
Elsősorban mindig csak a máséval. És így 
most miránk hárul az a kötelesség, hogy 
az ő szőlőkertjével törődjünk. Ez a jelen.

— A jövője a legérdekesebb. És ez 
adta a főtámpontot ahhoz, hogy ez em
lékkel megörökítsem. Minden szombaton 
délután dr. Heller tanárhoz szokott menni 
tanulni. Soha nem mulasztotta el ilyenkor 
hogy nagybecsű látogatásával szerény 
hajlékomat is megtisztelje. Egész udvar
képessé tette szerény udvaromat, külö
nösen nyáron. Néha félóránál is többet 
ott időzött. Megesett az is. hogy némely 
tanítványával a gemóret is clhozatta, be
mutatva tanítványa tudását, ö maga 
azonban mindig hozott valemely friss 
szellemi terméket. Sőt. néha-néha sze
rénységemet is meghallgatta. Egy ilyen 
meghallgatása volt ez emlék megindítója. 
Fgv nvári szabadságról hazaérkezvén. 
Frankfurt am Mainból T.iocséből és Prá
gából. nagyon érdekes héber feliratokat 

hozott. S akkor én mondtam neki, hogy 
most már én is megállapodtam az én sír
kövem feliratában. Rövid négy szó. 
Semmi más, csak az, hogy zeh chelki mi- 
kol ámoli — jelezve, hogy annyi száz és 
ezer sírkő közül ez az egyetlen az én 
fáradozásom gyümölcse. Neki ez a rög
tönzésem meglehetősen tetszett. Ám most 
az is megváltozott. Az is, mert most már 
nem az, 'hanem ez — zeh chelki! Ez az 
emlék a fáradozásom gyümölcse És mi
vel indokolom azt. hogy' zeh — nem az, 
hanem ez? Mert ..Én zeh ki im bész clau- 
him” ■— tehát nem a sírkert, hanem az 
Isten háza. És hogyan is szól ez a mon
dat? Én zeh ki im bész elauhim. vözeh 
sáár hásornójim, e? az Isten ha..' és ez 
az örök élet kapuja, tehát ezen emlék ve
zet sáár hássomájimhoz. az örök élethez.

— Él melech neemon — igazságos 
nagy Isten —, hogy ez így lesz és így' le
gyen. biztosítja ez a három szó: Él melech 
neemon, melynek kezdőbetűi (alef, mem, 
nun) adják azt a szót, h agy ámen. ámen.

— Ebben a pillanatban, mintha csak 
hallanám az ö jóságos intő szavát: De 
Löwy bácsi, maga egészen megfeledke
zett az e heti szidráról! Ez a szidra 
ugyan meglehetősen nehéz és tartalma 
nem nagyon alkalmas idézetekre. De hogy 
az se hiányozzék. íme közvetítem szug- 
gerált üzenetét, idézve az e heti szidrá- 
ból:

— Vájéró kevaud adósem al 'kol hoom 
és mutatkozzék a jóságos Isten áldása 
valamennyiünkön, ámen, ámen!

Szívbemarkolóan szép szavak a Löwy' 
József szavai és gyönyörű zsidó cseleke
det az újlaki templom falán a hála hal
hatatlanságát hirdető Edelstein-cmlék- 
tábla.

Alig egy hónappal utóbb a síron túl is 
élő szeretet új virágot fakasztott...

Április 14-én tórát avattak az újlaki 
zsinagógában. Breszlauer Lászlóné Ligeti 
Rózsi hittantanárnö tórával nyilvání
totta háláját tóratanító mestere és irá
nyítója. Edelstein Bertalan iránt, melyet 
ö és férje íratták s az Edelstcin-zsinagó- 
gának felajánlottak.

A voltaképcni avató-iinnepet a tóra
írás befejezése előzte meg. ugyanis a tóra 
tekercs elején és végén mintegy másfél
száz betű íratlan maradt. Ezeknek meg
írására a tanácsteremben gyülekeztek 
az Istenben boldogult Edelstein főrabbi 
tóratisztelö hívei, a hitközség vezetői, a 
tanítóság, a hívek szine-java.

A véglegesen megírt széfer tórát a 
tanácsteremből Edelstein főrabbinak fia, 
Edelstein Mihály vitte le. A lépcsöházból 
a zsinagógába díszmennyezet (chuppa) 
alatt hozták. Az előcsarnokban az új 
széfért a régi tórák fogadták rabbik és 
elöljárók karián.
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A tórát Heller Bernát, a Rabbiképzö 
Intézet illusztris tanára avatta.

— Felvetődött a kérdés — mondta. — 
helyén való-e ma ez a kegyeletes áldo
zat. Szabad-e ma, amikor annyi seb vér
zik. annyi száj éhes, annyi test és lélek 
fázik, szabad-e e pergamenre, ékes be
tűre, bársony takaróra, ezüstmutatóra 
fordítani azt, amire nyomor és szenvedés 
tart számot. Igen, mert ma sem mondha
tunk le arról, hogy a tóra díszét növeljük.

— Edelstein azért élt, hogy a tóra 
túlélje öt. A tórát a családi otthonból 
Edelstein fia vitte le a zsinagógába. Jel
kép: a fölserdülő nemzedék átveszi a tó
rát. hogy majdan átadja az utána jöven
dőnek. Az új tórát a régiek fogadták a 
község vezetőinek karján. Jelkép: a tóra 
hassa át a községnek vezetését.

— Nem fétis a mi tóránk — folytatta, 
mely szekrénybe zárva is önmagától 
csodát mivel. Még a tóra felolvasása sem 
elegendő. A tórát tanulni és tanítani kell 
iskolákban. talmud-tórában. edelsteini 
talmud-tórában. Tanítani kell, hogy tettre, 
cselekvésre serkentsen, hogy zsidó gya
korlatra. zsidó életre neveljen.

Ezután behelyzeték az új tórát a frigy
szekrénybe és énekkel, imával végétért 
a felemelő ünnepség.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiini

A BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

2 sz.-
v. e. 1935.

FELHÍVÁS
a budai izraelita hitközség tagjaihoz, a 
választási névjegyzékbe felveendő egyházi- 
lag is törvényes házastárs bejelentése végett.

Az új választási névjegyzék egybeállítá'a 
végett választási szabályzatunk 13 §-a értel
mében felhívjuk Hittestvéreinket, hogy egy- 
házilag is törvényes házastársuk nevét f. évi 
június hó 30-ig a hitközség választási 
bizottságánál (II., Fő-u. 12. I. eui. 8.) írás
ban jelentsék be.

Kérjük a következő adatokat : 
Adófizető hitközségi tag neve : .................
Születési éve:......................................................
Lakása ;......... kér.........................utca..........sz.
Foglalkozása:.......................................................
Ha 24 éven aluli korban van, mely hatóság 
és mikor nagykorusította :.............................
Házastársának neve :.........................................
Vallása :................................................................
Mely zsidó lelkész előtt és hol történt a 
zsidó ritus szerinti (egyházi) házasságkötés:

A családfő magyar állampolgár-e:..............
Kelt Budapesten, 1935. ápr. 30.

HAJDÚ ERNŐ HERCZL BÉLA 
választási bizottság a választási bizottság 

jegyzője. elnöke.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll^

„Testvérem - engedd,
hogy megcsókoljalak..!“
Hegedűs Lóránt prédikál a református templomban

..Zöldcsütörtök”. Szilágy; Dezsö- 
téri református templom. A hívők 
óriási, áhítatos tömege. A kereszténv- 
ség nagy ünnepének, a Húsvétnak emel
kedett hangulata uralikodik a lelkeken. 
Zsoltárok zúgnak, azután a várakozás 
csendje. A szószékre nem pap lép. ha
nem világi férfi: Hegedűs Lóránt, az 
egyház presbitere, volt miniszter, a ki
váló közgazdász, a nagyszerű író. He
gedűs Sándor fia. És vele egvütt a 
szószékre lép az a korszak, melynek 
szellemét, türelmes, megértő, emberi 
szellemét Hegedűs Lóránt az anyatej
jel szívta magába.

— Testvéreim — mondja az áhítatos 
csendben Hegedűs Lóránt. — két évvel 
ezelőtt is itt állottam előttetek ennek a 
templomnak szószékén, melynek köveit 
az Édesanyám hordta össze. Két éve is 
prédikáltam nektek. A szeretetet hirdet
tem akkor is, a szeretetet. melyet most 
is hirdetni akarok. Arra kértelek ben
neteket. szeressétek egymást. De ne 
csak azt. aki veletek egy hiten van. ha
nem minden embertársatokat, azt is. aki 
más hiten szolgálja az Istent, mint ti. 
Szeressétek a katolikust, az evangéli
kust, a zsidót is. mert a szeretet a leg
szentebb krisztusi parancs. Ezután a 
beszédem után Várnában jártam, mert 
ott kellett néhány adatot Kossuth-köny- 
vemhez megkeresnem. Amikor megér
keztem. a pályaudvaron a polgármester 
várt, a magvar konzul és András vár
nai görög, nem egyesült püspök. Az ő 
jelenléte nagvon meglepett. Az üdvöz
léskor meg is kérdeztem tőle: minek kö
szönhetem azt a megtiszteltetést, hogy 
fogadásomra megjelent, én. aki nem tar
tozom az ö egyházához. A püspök erre 
ísy válaszolt:

— Tudom, Fiam, hogy te otthon, a ti 
egvik templomotokban prédikációt tar
tottál és abban a szeretetet hirdetted. 
Azt hirdetted, hogy minden ember test
véred. bármilyen hitet is valljon az. És 
ezért szeretni kell azokat is. akik más 
hit parancsait követik, mint te. Ennek 
a beszédnek szövegét elhozta nekem a 
rádió láthatatlan hulláma és akkor tud
tam, hogy a te szívedet is érintette a 
leghatalmasabb hatalom szikrája, az 
Istené, aki szeretetet akar látni teremt
ményei között. Akkor tudtam, hogy te 
Krisztus istazi szolgája vagv- és ezért 
jöttem el. hogy köszöntselek. Most pe
dig engedd meg. hogy megcsókoljalak. 
Ezzel hozzámlépett a püspök, megöle’t 

és megcsókolta mindkét arcomat. íme. 
Testvéreim, látjátok, milyen hatalmas 
erő a szeretet, hogyan lépi túl országok, 
hitek, nemzetek határait. Ezért kérlek 
most is benneteket: szeressétek egymást. 
A katolikust is. az evangélikust is és a 
zsidót is. Igen. Testvéreim, a zsidót is, 
m’ryi higgyétek cl nekem, ő ugyanúgy 
küszködik az élettel, mint ti, ugyanúgy 
hullanak a könnyei, ha fájdalma van. 
mint nektek és ugyanúgy nevet, ha öröm 
éri. Szeressétek embertest: ereiteket.

Ezeket mondotta el körülbelül Hege
dűs Lóránt Zöldcsütörtökön. Azután el
indult a hívők sorfala között helyére. 
És ekkor, útjában, meglátta hallgatói
nak tömegében állva Halász Manó kor
mányfőtanácsost. a Magyar Általános 
Takarék vezérigazgató-helyettesét, aki
ről nagvon jól tudta, hogy igen hithű. 
vallásos érzésű zsidó. Meglátta, oda
sietett hozzá, megállt előtte és így szólt:

— Engedd meg. Testvérem, hogy 
megcsókoljalak abban a szellemben, 
melyben engem csókolt meg András 
püspök, akiről megemlékeztem.

Ezzel megölelte és megcsókolta mind
két arcát. És az újságíró, aki ezt a je
lenetet látta, látta azt is. hogy a körülöt
tük álló hívők szeme tele lett a meg
hatottság könnyével. ..

" pályÁzatÍ’hÍrdÉtmény.
A budai izr. hitközség
II. kántor-metszői 

(sóchet, ubodek, baál-kore) 
állásra pályázatot hirdet 
40 éven aluli, megfelelő képesítéssel 
kellemes hanggal bíró, zeneileg 
képzett magyar állampolgárok, kort, 
családi állapotot és eddigi működé
süket igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázatukat a[budai izr, hitközség 
elöljáróságához (II., Fő-u. 12 I. 8 ) 
legkésőbb május 15-ig 

küldhetik be.
Javadalmazás : 

havi 200.— pengő fizetés, családi 
pótlék és természetbeni lakás.

=A Zsidó Elet =
=minden magyar zsidó lapia= 
= Fizessen elő!=
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Dr. Fuchs Ignác budai chevra-alelnök:
„A chevra szanálásának hangoztatása 
ügyesen megválasztott jelszó volt csupán, 
és nem komoly szándék"

Azokra a vádaskodásokra, melyekkel 
a budai chevra-választáson szenvedett 
kudarcuk alkalmából a fúziósok illették a 
választást vezető elnökséget, csattanó 
választ adott az ápr. 15-iki tisztújító köz
gyűlésen előterjesztett választási bi
zottsági jelentés. A rideg tényékhez szi
gorúan ragaszkodó objektív jelentés 
ízekre szedi a nagy garral hirdetett „vá
lasztási visszaéléseket”, leleplezi a Sip 
utcából irányított . szanálási párt” kor- 
tesmanövereit és

magyarázatot nyújt arra nézve is, 
hogy miért siettek hirtelen lefújni 

a beígért petíciót.
Az ápr. 15-iki tisztújító közgyűlést dr. 

Fuchs Ignác választási elnök nyitotta 
meg. Miután a jegyzőkönyv vezetésére 
Bodnár Mórt, hitelesítésére pedig Hirsch! 
Soma és Kozma Bernát képviselőtestületi 
tagokat kérte fel. megállapította a köz
gyűlés határozatképességét és üdvözölte 
a megválasztott képviselőtestületi tago
kat. majd előterjesztette a választás le
folyásáról szóló alábbi jelentését:

— A március 12-én megtartott köz
gyűlés által a választások előkészítésére 
és vezetésére az alapszabályok 57. s.-a 
értelmében elnökletem alatt kiküldött 21 
tagú választási bizottság — mondotta — 
feladatát teljesítette és az alapszabályok 
idevágó intézkedéseinek szigorú betar
tása mellett a képviselőtestületi tagvá
lasztásokat március 31-én megejtette. Ez 
alkalommal betöltendő volt a mandátum 
lejárta folytán megüresedett 150 rendes 
és 50 póttagsági hely. A választás iránt 
eddig példátlan nagy érdeklődés nyilvá
nult meg és választási jogát a jogosult 
chevra-tagok közül 583-an gyakorolták, 
ami kereken .75 százaléknak felel meg, 
mig a múltban a választóknak alig 15 
százaléka élt szavazati jogával.

— A leadott 583 szavazatból 5 érvény
telen volt. Az érvényes 578 szavazatból 
320 esett a választási bizottság által 
jelölt tagokra, 258 pedig a szanáló párt 
jelöltjeire és ennek megfelelően rendes, 
illetve póttagokul a választási bizottság 
által kandidált chevra-testvéreink lettek 
megválasztva.

— Amikor az újonnan megválasztott 
képviselőtestületi tagokat melegen üd
vözlöm és nekik őszinte szerencsekívá- 
nataimat nyilvánítom, kifejezést adok 
azon óhajomnak és reménységemnek, 
hogy egyesületünk magasztos céljainak 
megvalósításán szeretettel, lelkesedéssel 

és áldozatkészséggel fognak munkálkodni. 
Kifejezem továbbá azon reményemet és 
óhajomat is. hogy a választásnak ez az 
eredménye ne vegye kedvét a kisebb
ségben maradt párt tagjainak hangozta
tott azon dicséretes szándékuktól, hogy 
chevránk ■ talpraállitásából vallott prog
ramijuknak megfelelőéit kivegyék a ma
guk részét. Erre mód és lehetőség kínál
kozik számukra annál is inkább, mert

a választási bizottság a jelölések 
megejtése alkalmával nem vezet
tette magát politikai szempontok 

által,
hanem előtte tisztán és egyedül csupán 
chevránknak jól felfogott érdekei voltak 
mértékadók.

— Rendes körülmények között jelenté
semet ezzel be is fejezhetnem. Azt vallom 
ugyanis, hogy aki hivatalos megbízatás
ban jár el. az akkor, amikor küldetéséről 
beszámol, maradjon szorosan azon kere
tek között, amelyeket a tények és ese
mények tárgyilagos ismertetése szabnak 
meg és ne igyekezzék a maga szubjektív 
érzéseinek, vagy egyéni felfogásának 
nyilvánításával befolyásolni azokat, akik
től megbízatását nyerte és akik hivatva 
vannak arra, hogy e megbízatásnak mi
kénti teljesítéséről bírálatot mondjanak. 
De nem is jövök e felfogásommal össze
ütközésbe akkor, amikor

a valótlanságok, a ferdítések, sőt a 
rágalmaknak azon tömegével szem
ben, amelyek a felekezeti sajtó ha
sábjain a választás után napvilá

got láttak.
Önöket a magam részéről is infor

málni kiváltom. Sőt az „audiatur el al
téra pars” elvénél fogva ezen bírálat 
gyakorolhatásának előfeltételét képezi az. 
hogy az elhangzott vádaskodásokkal 
szemben engem is meghallgassanak. El
végre is azok a merész és — becsületes 
meggyőződéssel mondhatom — nemcsak 
alaptalan, de rosszhiszemű vádaskodások, 
amelyek egyes felekezeti lapokban el
hangzottak. ha nevem megemlítése nél
kül is,mégis csak személyem mint 
választási elnök ellen irányultak s ekként 
legelemibb jogom, hegy azokkal szemben 
ne védekezzem. — erre Önök előtt, kik 
ép úgy ismernek engem, mint azt a forrást, 
amelyből ezek a vádak fakadtak, szük
ségem nincsen. — de hogy azokat a leg
határozottabban visszautasítsam. Hogy ne 
szavakkal, de a tényeknek erejével bi
zonyítsam be azt. hogy

ezek a kirohanások nem egyebek, 
mint a kudarcot vallott gőgnek, a 
legyözöitségébe beletörődni nem 
tudó elbizakodottságnak kifaka- 

dásai.
Nem egyeltek, mint hiábavaló kísérletek 
avégből, hogy a jogosultságnak látszatát 
kölcsönözzék annak amivel sem indokol
ható és eléggé íréin kárhoztatható 
tcst\érharcnak amelyet a budai hitköz- 
,'égitéi szenvedett vereség után, most 
már a Chevra Kadisának eddig politiká
tól megkímélt területére vittek be. Mert 
legyünk tisztában azzal, hogy itt

a chevra szanálásnak hangoztatása 
ügyesen megválasztott jelszó volt 
csupán és nem komoly szándék.

A világháborúban a németek ismertették 
meg ,:z emberiséget azzal a harcmodorral 
amely semleges államok színeire festette 
át saját hajóit, hogy gyanút nem keltve 
férkőzhessenek hozzá és torpedózhassák 
meg az ellenség hajóit, itt is ilyen 'kísér
let történt.

A szanálás jelszavának hamis lo
bogója alatt próbálták megközelí
teni pozícióinkat, hogy könnyű
szerrel foglalhassák el azt a had
állást. azt a stratégiai pontot, ame
lyet a Chevra Kadisa a fúzió ki
erőszakolása érdekében megindí

tott küzdelmükben jelent.
És legyünk tisztában azzal is, hogy

ez. a küzdelem nem is egyedül a 
szanáló pártnak budai exponensei
vel lett megvíva, de meg kellett azt 
vívnunk a pesti izraelita hitközség
nek háttérben dolgozó erőivel, 

amelyekkel bennünket akaratunk ellenére, 
tiltakozásunk dacára, minden áron azzal 
akarnak boldogítani, hogy magukba ol
vasszanak.

-- Hogy ez így van. az nyilvánvalóan 
kitűnik abból a tényből, hogy a Chevra 
Kadisa elöljárósága, élén Bíró Géza úr 
Öméltóságával, minden helyen és alka
lommal ahol e kérdés szóbakerült, a leg
teljesebb komolysággal és nyomaté'kkal 
jelentette ki azt. hogy készt bármely 
pillanatban visszalépni és a chevra-ügyek 
vezetését azoknak átengedni, akik a 
Chevra szanálására nézve garanciát nyúj
tani akarnak és tudnak. Ha tehát csak
ugyan az lett volna a szándék, hogy a 
chevrát szanálják és ezt a hangzatos jel
szót nem választási trükknek szánták 
csupán, akkor erre a harcra semmi szük
ség nem volt. A hangoztatott célt elér
hették volna a legbékésebb eszközök
kel és

abban a sokezer pengőre rúgó al
kotmányos költségben, amelyet ex- 
press táviratok özönére, hírlapi 
pergőtűzre, napidijas ügynökök 
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légiójára, irodák fenntartására, 
autótáborok felvonultatására és 
röpiratokra dobáltak ki, a szaná
lásra már részbeni fedezettel is 

rendelkeztek volna.
De hát nekik — mint mondottam -- nem 
ez kellett; nekik céljuk a budai zsidósá
got mindenáron térdrckényszerítcni és 
ezen cél érdekében úgy látszik, minden 
eszközt megengedhetőnek tartanak, melj 
e célhoz közelebb visz. De vezethetnek-e 
eredményre olyan állítások, melyeknek 
valótlansága mellett önmaguk szolgáltat
tak bizonyítékot? ÍÁrthatnak-c nekünk 
olyan rágalmak, amelyeknek alaptalan
sága, sőt rosszhiszeműsége tényekkel vau 
igazolva? Előbbre vihetnek-e egy ügyet 
olyan ferdítések, amelyek legfeljebb csak 
együgyű emberek megtévesztésére al
kalmasak? Hogy nem. azt megmutatta a 
választás eredménye, mely tekintélyes 
többséget adott a régi tradíciók híveinek, 
dacára annak, hogy ezek csakugyan nem 
voltak felkészülve a küzdelemre, arra a 
küzdelemre, amelyet a szanáló párt már 
hetekkel megelőzőleg titokban sejtszerűen 
szervezett meg. Annak dacára, hogy ne
kik nem állott rendelkezésükre a pesti 
hitközségnek egész vezérkara, agyafúrt 
taktikájával, választási trükkjeivel és 
óriási szervezetével. Annak dacára, hogy 
a mi vezetőink sorában hiába keresnék a 
nagytőkének exponenseit mindenüvé el
érő csápjaikkal, mert mellettünk csak az 
igazságnak ereje, csak a becsületes meg
győződésnek lelkesedése harcolt.

— Engedjék meg nekem, hogy ezen 
általánosságban tartott válaszom után né
hány részletre is kiterjeszkediem. Az 
.Egyenlőség” ápr. 6-iki számában töb
bek között a következőket olvashatóik: 
..A budai chevra-választás még soha sem 
folyt le olyan zajos és mozgalmas külső
ségek között, mint a vasárnapi választás. 
A szanálópárt, ámbár csak az utolsó 4 
napban fogott a szervezéshez, hatalmas 
felkészültséggel vonult fel. csak egvre 
t cm volt felkészülve és ncdi.r arra, bogi' 
a Chevra vezetősége és a választó bi
zottság erőszakkal és szabályt:ilansái"'k- 
1:1 akadályozza és nebez!t«e a cbevrn- 
iagokat szavazati joguk gyakorlásában. A 
legerőszakosabh nyílt szavazató válasz
tásokat is megszégyenítő módon folyt le 
“ Chevra budai titkos választása. A sza
bálytalanság már ott kezdődött, amikor a 
chevra vezetősége, illetve a választó bi
zottság a maga szavazó listáiéval kül
dötte meg a chevra-tagoknak a hivatalos 
szavazó igazolványt. Ezzel szemben a 
szanálópárt szavazólapiát a választás 
kezdetén nem engedték kiosztani és rend
őrökkel távolították el a szmiálónárt tag
jait az utcáról és az udvarról is.”

— A továbbiakban arról panaszkodik 

az .Egyenlőség”, mikép csak nagy nehe
zen lehetett elérni azt. hogy az urnák 
mellé a szánálópárt részéről is bizalmi
férfiak kerülhettek, de már azt a kérelmet, 
hogy a szanálópárt néhány közbecsülés- 
ben álió vezetője részére szabad .mozgást 
biztosító passpartu adassék ki, megta
gadták és a kapuba egy pénzbeszedőt ál
lítottak. aki csak azt engedte be, aki iga
zolványt mutatott fel.

- Az .Országos Egyetértés” ápr. 5-ikj 
számában ...A budai chevra-választás bot
ránya” ciin alatt a következőket írja: 
..Példátlan izgalmak közepette, rendőri 
közbelépésekkel zajlott le a budai izrae
lita Chevra Kadisa választása, amelynek 
során a pártoskodó választási bizottság
nak és a választási terrornak sikerült 
győzelemre segítenie a régi chevra-veze- 
tőség pártját szemben a budai zsidóság 
legelőkelőbb vezérfétí’.aiból alakult sza
náló párttal." „A szánálópárt petícióval 
támadja meg a választást" cím-szó alatt 
a következőket olvashatjuk: ..Hosszas ol
dalak sem lennének elegendők ahhoz, 
hogy a választási sérelmeket felsorakoz
tassák. A választási praktikák .már a vá
lasztási mm előtt megkezdődtek, amikor a 
Chevra választóbizottsága szavazó lista 
kíséretében küldötte el a chevra-tagok 
szavazó igazolványát. A szanálópárt ez
zel szemben még a választás napjának 
délelőttién sem oszthatta ki sem az ud
varon. sem a chevra-épület előtti járdán 
a szavazólapjait, mivel a választási bi
zottság rendőrökkel távolította el a párt 
embereit. A szánálópárt által kijelölt 
megbízottaknak a választási elnök vona
kodott passparttfkat kiadni és így meg
akadályozta, hogy c megbízottak szaba
don járhassanak-kellhessenck és ellenőriz
hessék a választási eljárást.” E súlyos 
vádakkal szemben elegendő volna egysze
rűen utalni a választási jegyzőkönyvre, 
amelyet a szanálópártnak végig jelen volt 
4 bizalmi férfin is aláírt, és amelyben 
ezen bizalmi férfiak, névszerinti eger- 
szalóki Czigler Béla, Freiind Arthur. 
Bíró Lains és Schwartz József urak a kö
vetkező kijelentést tették: ..A választás 
mindkét párt bizalmi férfiúinak állandó je
lenlétében. minden zavaró incidens nél
kül folyt le és mindkét párt bizalmi fér- 
íiai egyértelmfileg elismerik, hogy a vá
lasztás telies pártatlansággal és az alap
szabályoknak rendelkezései szerint vezet
tetett.”

— Ha mégis néhány megjegyzéssel 
kísérem a fentebb idézett szemelvénye
ket. csak azért teszem, hogy demonstrál
jam. mikénn ezen közlemények elhelye
zői irhb meggyőződésük Cilimére hangoz
tatták vádaskodásaikat. Erőszakosságot 
vetnek szememre azért az intézkedésem
ért. mellyel a szavaznigazolvánvolait a 
választási bizottság javaslatával együtt. 

juttattam el a választókhoz. Ezzel szem
ben a szanálópárt még a választás nap
ján sem jutott abba a helyzetbe, hogy 
szavazólapjait az udvaron vagy az utcán 
szétoszthassa. Ahány állítás annyi ellent
mondás, mert igaz ugyan, hogy a sza
vazó igazolványokat és a választási bi
zottság javaslatát a választástmegelözöen 
juttattam el a chevra-tagokhoz, ezen 
ténykedésem azonban az alapszabályok 
48. §-ának megfelelően történt, mely úgy 
intézkedik, hogy: ,.A választási bizott
ságnak jogában áll a választóknak vá
lasztói javaslatot küldeni, melyet a vá
lasztók egészben vagy részben kijavítva 
szavazólapul is használhatnak.” Ezzel te
hát sérelem senkit sem ért.

Merő ráfogás és féllevezetésre irá
nyuló szándék rejlik azonban abban 
a panaszban, hogy a szanáló párt 
még a választás napján sem jutott 
abba a helyzetbe, hogy a szavazó

lapjait szétoszthassa.
Mert ugyan vájjon mi akadályozta őket 
abban, hogy szavazólistájukat a válasz
tás határnapja előtt juttassák el a vá
lasztóikhoz úgy, .mint az a hivatalos lis
tával történt? Mert a választás napján az 
udvarban tényleg megtiltottam minden
féle választási listának osztogatását, te
hát nemcsak a szanálópárt listájának ter
jesztése volt ott tilos, de tilos volt a hi
vatalos szavazólapnak az osztogatása is. 
Az utcára vonatkozólag azonban én sem
miféle intézkedést nem tettem ezt akarva 
sem tehettem volna, miután hatásköröm 
erre ki ne.ni terjedt. Mivel azonban az 
utcán mindenféle nyomtatványnak ter
jesztése rendőrségi engedélytől van füg
gővé téve, való igaz, hogy a szanálópárti 
kortesek ezen szavazólapoknak terjesz
tésében kis ideig a rendőrség által aka
dályozva lettek. Nem voltak azonban egy 
pillanatig sem hátrányosabb helyzetben 
az ellenpárttal szemben, mert ez a párt 
a választás egész tartama alatt még csak 
kísérletet sem tett oly irányban, hogy a 
választási bizottság hivatalos listáját az 
utcán osztogassa. Megjegyzem, hogy

nem telt bele félóra és a szanáló
párt vezérkara máris megszerezte 
az utcán való terjesztéséhez az en
gedélyt, amelynek birtokában az
után zavartalanul osztogatta a sza

vazólapokat.
Nyilvánvaló, hogy

választási taktikából tartották sza
vazólapjukat az utolsó percig titok
ban és mégis sérelemnek akarják 
feltüntetni azt ,ami részükről előre 

kitervelt szándék volt.
Tőlük, a minden hájjal megkent válasz
tási rókáktól. iKiivság lett volna azt 
várni, hogy szándékaikkal időnap előtt a 
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nyilvánosság elé lépjenek, ök igenis be
várták a hivatalos listának közreadását, 
mert ez a lista egész választási manőve
rüket nagyon is lényegesen befolyásolta. 
Mindnyájan tudjuk, hiszen nem csináltak 
titkot belőle, mikép

az volt a szándékuk, hogy mindenkit 
kihagynak listájukból, aki nem híve 

a fúziónak.
De mikor a választási bizottság által 
összeállított listából meggyőződtek ar
ról, hogy ott a jelöléseket politikai szem
pontokra való tekintet nélkül ejtették 
meg, akkor ök is felvettek listájukra a 
látszat kedvéért egynéhány olyan ne
vet, amelynek viselője nem tartozott az ő 
táborukba. De nemcsak erre volt jó ez a 
várakozó álláspont, ök

tudni akarták előbb, hogy a hiva
talos lista milyen alakú, milyen 
színű, milyen a nyomása, hogy az
után a maguk listáját egészen meg
tévesztő módon ugyanolyan formá
ban, színben és nyomásban jelen

tessék meg.
Hogy mennyire az volt igyekezetük, mi
kép .a választókat megtévesszék, az ki
áltó módon tűnik ki abból, hogy a ma
guk listájának fején szereplő „Budai 
Chevra Kadisát szanálópárt hivatalos 
szavazólapja” címből ez a két utolsó szó: 
„hivatalos szavazólapja” külön sorban, 
öklömnyi vastag kövér betűkkel lett 
nyomtatva, kitűnik továbbá abból, hogy 
az ő listájukon szereplő 150 név közül az 
első és az utolsó (Aczél Géza, Zerkovitz 
Andor) ugyanazonos a választási bizott
ság listáján első, illetve utolsónak nyom
tatott jelölteknek neveivel. Ez önmagá
ban véve is világos tanúsága annak, hogy

maguk is tisztában voltak azzal, 
mikép becsületes küzdelemben alul 
kell maradniok és győzelmüket 
csak attól a taktikázástól várták, 
amellyel a választókat megtévesz

teni igyekeztek,
amely igyekezet nagyon sok esetben si
kerrel is járt. Ha nem ez lett volna a cél. 
akkor nekik arra kellett volna gondosan 
ügyelniük, hogy az ö listájuk valahogyan 
ne legyen összetéveszthető a hivatalos 
listával, ne pedig megfordítva.

— Panasz tárgyává tétetett, hogy a 
szanálópárt által kijelölt megbízottaknak 
vonakodtam passpartukat 'kiadni és en
nek folytán ezek akadályozva voltak ab
ban. hogy a választási eljárást ellenöriz- 
hssék. Panaszolják továbbá azt is, hogy 
csak nagy nehezen tudták elérni azt. hogy 
a szanálópártnak bizalmi féríiait a válasz
tási aktushoz bocsássam. Mindkét állítás 
rosszhiszemű valótlanság, amelyet meg
cáfol a választási jegyzőkönyvnek fent 
idézett passzusa. Hozzáteszem ehhez 

még, hogy a bizalmi férfiak a választás 
kezdetétől annak befejezéséig minden aka
dály nélkül jelen voltak. Ezek részére a 
passpartuk ki lettek adva. Mások szá
mára a szanálópárt tőlem passpartut 
egyáltalában nem is kért, de ennek ér
telme sem lett volna, mert hiszen a vá
lasztási eljárás ellenőrzésére a 4 bizalmi
férfiú, kiknek mindegyike passpartuval 
rendelkezett, volt hivatva.

— Panasz tárgyává tették, hogy én a 
szavazói igazolványokat nem voltam 
hajlandó Dr. László Áron úr, mint a sza
nálópárt megbízottja részére és kezeihez 
kiadni, hanem azokat postán, küldöttem el 
az egyes választóknak. Dr. László Áron 
ügyvéd úr jelentkezett nálam azzal, hogy 
245 chevra-tag részéről írásbeli megha
talmazást kapott arra, hogy nevezettek 
szavazói igazolványát átvegye. Én e ké
relemnek teljesítését megtagadtam s ehe
lyett minden egyes választóhoz postán 
juttattam el a szavazói igazolványt. Ezen 
intézkedésemet azon megfontolás dik
tálta, míkép a szavazói igazolványok ki
adásának nem lehet más célja és ren
deltetése. mint az, hogy a szavazónak 
személyazonossága már a szavazói iga
zolványnak birtokával igazolva legyen. 
De vájjon elérhetö-e ez akkor, ha 
valaki 245 választónak megbízásából 
azon céllal veszi át a szavazó igazolvá
nyokat, hogy azokat a megbízók között 
széjjelossza? Micsoda garanciája van an
nak. hogy ezen meghatalmazásokon lát
ható aláírások, mely aláírásokat köztu
domás szerint darabszámra fizetett ügy
nökök szedtek össze, valódiak? És mi ga
rantálja azt. hogy a meghatalmazott ke
zeihez ilyen tömegben kiadott igazolvá
nyok csakugyan és minden esetben az 
arra jogosultak kezeihez fognak eljutni? 
Én tehát abban a meggyőződésben va
gyok, hogy akkor, amikor a szavazó iga
zolványoknak Dr. László Áron ügyvéd úr 
kezeihez való kiadását megtagadtam, 
nemcsak hogy nem sértettem senkinek 
sem a jogát, de helyesen jártam el, annál 
is inkább, mert a szavazóigazolványok- 
nak postán való elküldése a kézbesítés
nek feltétlenül megbízhatóbb módját je
lenti. mint jelentette volna az, ha azokat 
egy meghatalmazott veszi át.

— Hogy mennyi alappal bírnak az ö 
íelsorakoztatott sérelmeik, hogy mennyi 
jogosultsággal beszélnek választási bot
rányról, arra méltó választ ad a válasz
tási jegyzőkönyv. Ezt a jegyzőkönyvet 
délután 5 órakor kezdtem diktálni, akkor, 
amikor már csak elvétve jelentkezett 
egy-egy kései szavazó és amikor még a 
szanálópártnak tagjai és bizalmiférfiai ab
ban a meggyőződésben éltek, hogy a győ
zelem nagy többséggel az övék. Mind
járt a jegyzőkönyv elején kérdést intéz
tem a szanálópárt jelenvolt bizalmi tér

fiaihoz, vájjon észleltek-e a választás fo
lyama alatt valamely szabálytalanságot, 
mulasztást, vagy alapszabályba ütköző 
intézkedést? Válaszuk, melyet már fen
tebb idéztem, az volt, hogy legkisebb pa
naszuk sincsen, sőt pártatlanságomról, az 
alapszabályok szigorú betartásáról csak 
az elismerés hangján emlékezhetnek meg.

Mikor a szavazatok összeszámlá- 
lása után kiderült, hogy kisebbség
ben maradtak, már szerettek volna 
visszakozni, mert hiszen a jegyző
könyvbe foglalt fenti kijelentésük 
egy netáni peticiónak minden kilá

tását végleg elzárta,
de hát az egész bizottság előtt egyértel- 
műleg elhangzott nyilatkozatot kereken 
letagadni vagy visszaszívni még sem le
hetett. így aztán következő felemás dek
larációval igyekeztek előbb tett elismerő 
nyilatkozatuknak értékét lerontani: 
„Schwartz József, Bíró Lajos, egersza- 
lóki Czjgler Béla és Freund Arthur bi
zalmi férfiak aláírás előtt a következő 
nyilatkozatot tették: A mai választási el
járás formaszerű lefolytatása ellen kifo
gásuk nincs, az elnökség pártatlanságát 
elismerik, s a jelen jegyzőkönyv második 
oldalán tett elismerő nyilatkozatuk ily 
értelemben veendő.”

— Hogy ez a cél mennyire lett elérve, 
azt nyugodtan bízom minden logikusan 
gondolkodó embernek ítéletére. Jelenté
semet ezzel befejeztem és tiszta lelkiis
merettel várom, 'hogy eljárásom felett bí
rálatot mondjanak.

A jelentés felolvasását sűrűn szakí
totta meg a képviselőtestület tagjainak 
lelkes helyeslése és tetszésnyilvánítása.

a választási elnök jelentésének 
utolsó mondata után pedig valóság
gal elementáris erővel tört fel a he

lyeslés
és a közgyűlés szűnni alig tudó ovációk
ban részesítette Dr. Fuchs Ignácz válasz
tási elnököt, akinek a közgyűlés nevében 
Dr. Kertész Manó fejezte ki köszönetét 
és hálás elismerését.

A közgyűlés ezután egyhangú lelkese
déssel elnökké újból Bíró Géza min. ta
nácsost választotta meg, alelnök'ké pedig 
Dr. Fuchs Ignáczot. Ugyancsak egyhan
gúlag választották meg az elöljáróság 
többi tagjait is, pénzügyi elöljáróvá: 
Makrai Teofilt, jótékonysági elöljáróvá: 
Réti Benőt, alapítványi elöljáróvá: báró 
Hatvány Bertalant, jogügyi elöljáróvá: 
Dr. Csobádi Samut, gazdasági elöljáróvá: 
Kallós Ernőt, intézményügyi elöljáróvá: 
Hercel Bélát, szertartási elöljáróvá: Vér
tesi Ármint, temetői elöljáróvá: Schall 
Miksát, ellenőrré: Goldberger Ignácot, 
tárcanélküli elöljárókká: Dr. Födi Károlyt. 
Dr. Bálint Bélát. Márton Henriket és 
Krausz Gersont. A gondnoki kar cliiii- 
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kévé: Korányi Ignácot, helyettesévé: Ma
gyar Józsefet választották, gondnokok 
lettek: Apor Albert, Brück László, Briick 
Miksa, Buchbinder Márk, Dölle Gyula, 
Epstein Zoltán, Feldmann József, Fisch 
Farkas, Gerö Jakab, Hirschfeld Ferenc, 
Jellinek Ernő, Korányi Ignác, Krammer 
Adolf, Magyar József, Róna Ignác, — 
számvizsgálók: Auer Miklós. Dévai Nán
dor, Győző József, Keleti Henrik, Major 
Henrik, Pollák Iván, Táncos Bertalan.

A közgyűlés Dr. Kriszháber Adolf hitk. 
elnök vezetésével küldöttségileg hívta 
meg az újonnan megválasztott Bíró Géza 
elnököt, akit a terembe léptekor lelkes él
jenzéssel fogadtak. Dr. Fuchs Ignácz, a 
közgyűlés elnöke melegen méltatta Bíró 
Gézának a legutóbbi tíz év alatt a chevra 
alelnöki, majd elnöki pozíciójában szer
zett érdemeit. Válságos, súlyos körülmé
nyek között .bízták Bíró Géza elnökre a 
chevra irányítását és a budai zsidóság 
most tőle várja a chevrának teljes sza
nálását. Az új elöljáróság nevében ígéri, 
hogy az elnök mindenkor maga mellett 
fogja találni elöljárótársait és Isten se
gítségét kéri ahhoz, hogy nagy képessé
geivel és egyéni tekintélyével a chev
rának, felekezetűnknek és hazánknak si
keres szolgálatára lehessen.

Bíró Géza min. tanácsos mélyen meg
hatva, a közgyűlés tagjainak éljenzése 
közben foglalta el az elnöki széket:

— A választási bizottság nagyérdemű 
elnökének hozzám intézett meleg szavai
ért — mondotta, — amelyekkel azt hi
szem. elsősorban saját egyéni érzéseit 
juttatta kifejezésre, de kifejezte egyúttal 
a képviselőtestület üdvözletét is, hálás 
köszönetét mondok. Ennél többet ebben 
a pillanatban ne is várjanak tőlem, mert 
sokkal jobban ismerem Chevra Kadisánk 
helyzetét, semhogy arra gondolhatnék, 
hogy évekre szóló munkatervet dolgoz
zak ki és programszerű kijelentéseket te
gyek, akkor, amikor annak végrehajtása 
jórészt külső és általunk alig irányítható 
tényezőktől függene. Meg kell elégednünk 
némileg javult helyzetben, az erők össze
fogása mellett és főképpen az Isteni 
Gondviselés kegyelmével, megtaláljuk a 
kibontakozás felé vezető legrövidebb utat. 
Mindenesetre igyekezni fogunk, értékes 
munkatársaimmal együtt alkalmasokká 
válni a reánk bízott szent szolgálat tel
jesítésére és hiszem, hogy amikor számot 
adunk majd munkásságunkról, kézzel fog
ható eredményre mutathatunk rá.

— Ma sok szó esett itt a Chevra Ka- 
disánál lefolyt képviselőtestületi válasz
tásokról. Én nem kívánok az ezzel kap
csolatban felvetett kérdésekkel foglal
kozni, csupán két szerény megjegyzésre 
szorítkozom. Az egyik az, hogy 

a Chevra Kadisában nincs helye a 
pártoskodásnak és ennéliogva mi 
nem is tekinthetjük magunkat egy 

párt megbízottjainak, 
hanem olyanoknak, akikre a Chevra Ka
disa egész közönsége bízott szolgálatokat 
és reméljük, hogy ezeknek a szent szol
gálatoknak az ellátásában mellettünk áll 
majd az egész képviselőtestület, tehát an
nak azon tagjai is, akik a választásoknak 
más eredményét talán szívesében látták 
és helyesebbnek találták volna. Hiszen a 
választási izgalmak rövidesen lecsillapod
nak és zavartalanul kell tovább folynia 
az örök munkának a testvéri együttmű
ködés jegyében, amelyre egykor kézszo
rítással tettünk fogadalmat.

— A másik megjegyzésem pedig az, 
hogy

ha valaki a Chevra Kadisa anyagi 
helyzetét szanálni akarja és tudja, 
ahhoz sem kell párt, mert ha a se
gítésnek személyi feltételei vannak 
és ezek között felmerül az a kíván
ság is, hogy a vezetőségben sze
mélyi változások legyenek, annak 

semmi akadálya nincsen;

a vezetőség minden tagja kész átengedni 
a helyét, csak tudnia kell, hogy miben áll 
az a szanálás.

— Mi — sajnos, — e pillanatban az 
eddigi módszerek és eljárások további 
következetes alkalmazása mellett csak 
abban az irányban tudunk még valamit 
tenni, hogy a Chevra Kadisa tagjainak 
létszámát a lehetőséghez képest fel
emelni igyekszünk, ami legsürgősebben 
megoldandó feladatot képez, mert 7000 
adófizető hitközségi taghoz viszonyítva, 
1.600 Chevra tag csakugyan nem arányos 
létszám. Ebben a munkában számítunk 
nem csupán a képviselőtestületi tagok, 
hanem az egész budai zsidóság lelkes tá
mogatására.

— Önölk ma olyan vezetőséget válasz
tottak, amelynek tagjait eddigi munkás
ságuk után és jórészt személy szerint is 
ismerik. Ezek az egyének ezután is azok 
lesznek, akik eddig voltak: az Önök test
vérei. Ebben a gondolatban egyesülve 
kérjük együttesen Isten áldását szent 
munkánkra, amely az Ö segítségével 
eredményes lesz.

Általános tetszés kísérte az elnölk 
klasszikus közvetlenségű programmját. 
Dr. Kriszháber Adolf a budai hitközség és 
Gesztes Ferenc a chevra képviselőtestü
letének tagjai nevében biztosította az el
nököt legteljesebb bizalmáról és támoga
tásáról s a Budai Chevra Kadisa érdekes 
lefolyású közgyűlése ezzel a meleg ak
korddal zárult.

HÍREK

Május 4, szombat — Ijjar 1 (Ros chodes 
2. napja, heti szakasz: Ködajsim, haftóra : 
Hásomájim kiszé, Jes 66. f. 1—24, szom
bat kimen.: 7.43. szöfira: 17J, —május 5. 
vasárnap — Ijjar 2 (s.öfira 18), — május 
6, hétfő — Ijjar 3 (szöfira: 19) — május 7, 
kedd — Ijjar 4 (szöfi:a: 20), — május 8, 
szerda — Ijjar 5 (szöfira ; 21), — május 9, 
csütörtök — Ijjar 6 (szöfira : 22), — május 
10, péntek — Ijjar 7 (scombit bejöv.: 7.07, 
szöfira 23)

— Olvasóinka/ tisztelettel kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijakat szívesked
jenek kiadóhivatalunkhoz (Budapest, 
Vili., Mátyás tér 17.) eljuttatni.

— Az országgyűlés megnyitása alkal
mából ápr. 30-án, csütörtökön délelőtt 
ünnepélyes istentiszteletet tartottak a 
Dohány utcai .neológ és a Kazinczy utcai 
orthodox zsinagógákban. Mindkét temp
lomot fényesen kivilágították. A Dohány
utcai istentiszteleten megjelent a Pesti 
Izr. Hitközség és a Pesti Chevra Kadisa 
elöljárósága, az országgyűlés több zsidó 
vallású tagja. Abrahámsohn Manó főkán
tor művészi éneke után dr. Hevesi Simon 
pesti vezető-főrabbi magasszárnyalású 
beszédben méltatta a nap jelentőségét és 
áldást kért az új országgyűlés munká
jára. A Kazinczy-utcai orthodox temp
lomban megjelent Franki Adolf felsőházi 
tag, a budapesti orth. hitközség elöljá
rósága és képviselőtestülete, élén óbudai 
Freudiger Ábráhám kormányfötanácsos, 
elnökkel, a tantestület tagjai dr. Deutsch 
Adolf igazgató vezetésével. A nyitott 
frigyláda előtt Steiff Jonathán rabbi mon
dott imát hazánk boldogságáért, Preisz 
főkántor zsoltárokat adott elő. Az új kép- 
viselöház zsidó vallású tagjai: Dr. Bródy 
Ernő. dr. Fábián Béla, Sándor Pál (az 
új képviselöház korelnöke) és dr. Vá
zsonyi János, a felsöház zsidó vallású 
tagjai: dr. Buday Goldberger Leó. Franki 
Adolf, dr. Glücksthal Samu, dr. Láng 
Lajos dr. Löw Immánuel, Vészi József és 
Vida Jenő.

—A MINOSZ közgyűlése. A MINOSZ 
május 7-én és 8-án délelőtt fél tiz órakor 
a pesti izr. hitközség székházéban (Sip 
utca 12. II. em. díszterem) tartja orszá
gos nagygyűléssel kapcsolatos XIII. évi 
rendes közgyűlését Esetleges indítvá
nyok a közgyűlés előtt 4 nappal a szö
vetség titkári hivatalában Írásban jelen- 
tendök be. A tanácskozások mindkét na
pon d. e. %10—1 óráig, d. u. 4—6 óráig 
tartanak. Május 7-én este ülés után 
uzsonna a Goldmark-teremben.
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— A szegedi izr. hitközség ápr. 14-én 
tartotta rendes közgyűlését. A hitközség 
ez alkalomból rendkívül értékes jelentés
ben számol be a közösség múltjáról és 
jelenéről. Érdekesen vázolja a másfélszáz 
éves mnlt nevezetesebb fázisait majd a 
kongresszusi statútumok jelentőségéről 
fejti ki álláspontját. Megemlékezik a hit
község világhírű főpapjának, dr. Löw Im
mánuel felsőházi tagnak 60 éves hitszó
noki jubileumáról, a XXII. ktizségkerfilet 
munkásságát is méltatja és áttekinthető 
képet fest a közösség egy éves hatalmas 
munkájáról. A kitűnően vezetett hitköz
ség több, mint százhuszonegyezer pengős 
büdzsével dolgozik okosan és szerencsé
sen konzerválja háromnegyed millióra ér
tékelt vagyonát.

— Ünnepelt főrabbi. Dr. Flesch Ármin, 
a mohácsiak kiváló főrabbija Peszácii 
első napján töltötte be életének 70. esz
tendejét. E szép alkalomból hitközsége 
megkapó módon adott kifejezést szerető
iének és nagyrabecsülésének. A Tórához 
hívott főrabbit Adler Sándor főkántor 
megható alkalmi misebéráchja után a 
hitközségi és intézmények elöljáróinak 
élén Vida Dezső hitk. elnök köszöntötte 
elsőnek s bensőséges áhtíattal kérte Isten 
áldását arra, aki közel félszázadon át 
imádkozott mindnyájuk számára áldás
ért, a hitközség üdvéért. Dr. Kaufmann 
József tisztb. elnök, mint a félszázad 
előtti beiktatok egyetlen élő tagja, Weil- 
ler István mint a Chevra Kadisa. Dr. 
Vida Lajos mint az iskolaszék elnöke 
köszöntötte az ősz lelkipásztort. Az ün
nepelt főrabbi megiiidultan. mondott kö
szönetét a spontán üdvözlésért s maga
san szárnyaló szavakban buzdította hit
községét az igaz út követésére, melynek 
tanait, igazságait a Mindenható kegyel
méből mindvégig alázatos lélekkel, tör
hetetlen .zsidó hittel fogja hirdetni. Dél
után dr. Vida I.aiosné elnökasszony ve
zetésével az Izr. Nöegylet, Vermes Olga 
vezetésével a Leánycsoport .továbbá a 
hitközség és a helyi társadalmi élet szá
mos tagja tisztelgett a főrabbinál.

Porauchesz- avatás Óbudán. Az 
óbudai izr. hitközség ápr. 19-én, a péntek 
esti istentisztelet előtt ünnepélyes külső
ségek között avatta fel a művészi kivi
telű poraucheszt. amelyet a hitközség 
tagjai ajánlottak fel dr. Orova Zsigmond 
hitk. elnök és neje tiszteletére, házassá
guk negyedszázados fordulója alkalmából. 
Dr. Neumann József főrabbi megkapó 
szavakkal méltatta azt a megrédemelt ra
gaszkodást amellyel a hívek elnökük 
iránt viseltetnek érdemes fáradozásainak 
elismeréseképen.

— Bállá Bernát. Peszach második nap
ján váratlanul elhunyt Bállá Bernát ny. 
székesfővárosi igazgató, a Központi Diák

segítő Bizottság elévülhetetlen érdeme
ket szerzett igazgatója. Mint pedagógus, 
és mint a külíöldön tanuló zsidó főiskolai 
hallgatók mentora egyformán példaadó 
hozzáértéssel és hűséggel teljesítette hi
vatását. Puritán, tisztességes ember volt, 
mindig objektív, hozzáférhetetlen és fa
natikusan odaadó. Nem külső gyásszal, a 
lelkek megrendülésével kísérték sírjába. 
Dr. Hevesi Ferenc rabbi beszéde után 
Dr. Wiiiielm Károly kormányfötanácsos, 
a Diákbizottság elnöke adott maga is 
mélyen megindulva hangot a zsidó kul
túra veszieségtudatának. Biró Samu ny. 
igazgató a kartársak és a barátok búcsú
ját hozta el az ápr. 21-én végbement te
metésre.

Ábrahámsohn fökántor a rádióban. 
Csütörtök este félhet órakor Ábrahám
sohn Manó a Dohány utcai templom ra
gyogó tehetségű iökántora énekelt négy 
örökszépségű héber dalt a rádióba. A-b- 
rahámsohn: Máh godlu, Donáth: Elaucháj 
nosemoh, Gottschal: Recé, Ábraliámsohn- 
Weliner: Ribaunoj selauiom szerepeltett a 
műsoron. Az énekszámokat Wéhner Géza 
tanár kísérte zongorán.

— Erisz milo. Sebők Zsigmond nagy
kereskedő. a budai hitközség elöljárója 
és neje szül. Weidinger Mária április 23- 
án vendégeikül láttáit a budai hitközség 
számos tagját fiuknak, Ferenc Bélának 
Brisz tniloja alkalmából. A boldog szülök 
jótékony adományokkal tették emlékeze
tessé ezt a kedven családi ünnepet.

_  Az OMIKE Majmuni-estje. Bé
késcsabán az OMIKE fiókja április ho 
íj-én rendezte szezonzáró, rendkívül sí
it' ült kulturcstélyét. a zsidók második 
nagy Mózesének. Majmuni Mózesnek, a 
tüneménye? nagy szellemnek emlékére, 
születésének 8oo. évfordulója alkalmából. 
A nagyszámú, disztingvált közönségnek 
dr. Silberfcld Jakab főrabbi alaposan 
kidolgozott tanulmányban mutatta be a 
kordovai szellemóriásnak az időkkel da
coló életét, műveit, sorsát, hatásának tit
kát. Azt est sikerét nagyban emelte 
Hollón Lili előadóművésznőnek fellépte, 
aki művészetével, megjelenésének vará
zsával magával ragadta a közönséget.

A nyíregyházai Tifc-resz Bachurim 
orth. izr. ifjúsági egyesület ápr. 12-én 
tartott tisztújító közgyűlésén elnök lett 
Ste-ii Ignác, alelnök Németi Gyula, gond
nokok Amsei Mór és Friedmann Lajos, 
pénztáros Sclmitzler 1.. ellenőr Blatt Ár
min. titkár Kőim Elemér, könyvtárunk 
Schwarcz Emil, tanácsnokok Fried Fe
renc, Kiéin Ernő. Mandel Henrik, szám
vizsgálók Böhm Miklós, Moskovits Árpád 
és Németi László.

— Zsidó temetőkben sűrűn találko
zunk műrész, síremlékekkel, amelyek or- 
.‘■zágunk legrégibb sirkőgyárából kerültek 
k': az előnyösen ismert Gérenday A, és 

Fia cégtől, Budapest, VIII., Fiumei-ut 
7. Választékos raktár, megbízható munka, 
kiváló ízlés és mérsékelt árak jellemzik 
e cég üzleti g-eeztióját még ma is s igy 
mi sem természetesebb,, mint hogy olva
sóink táborából nagyon sokan máig is 
hűek maradtak Gererichyékhoz, követvén 
ezzel apáik és nagyapáik példáját.

— Tóraavatás a pécsi zsidó temp
lomban. Peszach első napján a pécsi 
zsdó templomban felejthetetlen emlékű 
Tóraavatás volt. A jótékonyságukról is- 
mest Weisz Mór á'latkereskedö és fiai: 
Jenő ép József nemeslelküsége tette azt 
lehetővé. A Tóraaclakozás m-evóját azon 
alkatomból gyakorolták, hogy Weisz Jenő 
életveszélyes operáción sikeresen esett 
át. Dr. Wallenstein Zoltán főrabbi meg
kapó erővel kapcsolta a pcszcchi gondo- 
1 tv '.ághoz a Tóra-avatás és lényének 
Icnség.s és mnden lelki területet átfogó 
méta tíz kai erejét. Remekművű beszéde 
mélyen gyökerező és lenyűgöző hatást 
váltott ki a templomot zsúfolásig meg
töltött h vökben, akik áhítattal merültek 
el a Tóra szellemének érzékeltető meg
nyilatkozásában. A Tórát mennyezet alatt 
vitte a főrabbi az elnökség kíséretében 
és a hitközség élői.‘árói fogadták 18 Tó
rával. A főrabbi kíséretével hétszeres 
hákólót végzett, majd az idevágó rituálé 
kapcsán héber beszéddel felavatta az 
írás uj tekercsét. Az ünnep és az avatás 
lényét nagyban emelte még Ernster 
Géza fökántor megkapó éneke és a 
templomi énekkar k váló együttese.

— A pes/i V. kér. Csáky utcai temp
lom körzeti ifjúsága április 18-iki estjén 
Fenákel Lajos „Ma Tiaüvu”-ja után Dr. 
Hofíer Ármin főrabbi tartotta meg a Mai
monides emlékbeszédet, majd Dr. Weisz 
Sámuel főrabbi beszélt Maimuni filozófi
ájáról. A rendkívül tartalmas előadások 
mély benyomást tettek a templomot zsú
folásig megtöltő hívekre.

— A MIEFHOE Vándorgyűlése. Május 
2-án és 3-án rendezi ez évi Vándorgyűlé
sét a MIEFHOE. Az országos zsidó főis
kolás ifjúságának ez a nagyszabású kong
resszusa. amelyen a magyar zsidóság 
előkelőségei is megjelennek, fényes kül
sőségek között fog lefolyni. Megvitatásra 
kerülnek a zsid óegyetemi ifjúság aktuális 
Problémái, a magyar diákegység megte
remtésének kérdése, a vidéki zsidó diák
ság helyzete, stb. A Vándorgyűlés első 
napján hirdetik ki a Miefhoe ifjúsági pá
lyázatának (A magyar zsidó ifjúság elhe
lyezkedése az értelmiségi pályákon) ered
ményét.

— „Béke". Ily címen rendkívül tartal
mas. magas irodalmi színvonalú feleke
zeti lap indult meg ápr. 15-én Debrecen
ben dr. Kardos Albert, a nagyhírű tudós 
professzor szerkesztésében.
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Büntetik a rituális háztartást
Irta: Lebovits József mágocsi kerületi főrabbi

E lap peszachi számában megjelent 
„Peszachi tanulságok” című cikkem nem 
várt és nem remélt sok levelet hozott. 
A legtöbbje gratuláló, helyeslő, állításai
mat adatokkal alátámasztó írás volt. De 
kettő szemrehányást is tartalmazott. Azt 
vetette szememre, hogy csak gáncsosko- 
dom, csak a hibákat ostorozom, de nem 
mutatom meg a szanálás útját.

Bizony nem helytálló e szemrehányás, 
mert cikkem utolsó két szakaszában rá
mutattam a szanálás útjára is, csak ép. 
hogy nem részleteztem. Egy cikk kere
tébe nem is férne, különösen ez esetben, 
mert egy teljes elaborátumot kellene ír
nom. De a provokációra rávilágítok, iine 
egy-két rikító adattal:

■Kétségtelen, hogy az első és legsür
gősebb feladat, a zsidó családi hajlék 
zsidóvá, vallásossá tétele. Hogy ez alap
köve a zsidó nevelésnek, nem szorul bi
zonyításra. Mert a zsidó vallás nem pa
rádézó vallás melynek eleget tehetünk 
díszruházkodásos templomjárással, meg 
két szál szombati gyertyával. „Micvósz 
ló lehenósz nitani —éló kol ál cavórám” 
(Tahn. Kos. Hassónó 28a). Áldozatos is
tenszolgálatot kíván szent Tóránk az élet 
minden útján. Nem a templom csupán Is
ten háza, hanem a családi ház is az. Sőt 
elsősorban az. A kóser ház folytonos ál
dozást kíván kiváltkép a ház papnőjétől, 
a zsidó 'hitvestől, az anyától, de a ház 
minden tagjától is. Ez az istenes, jámbor 
élet melegágya. Ezek az áldozatok ne
velik a gyermeket önfegyelemre, megta
nítják arra, hogy nem minden szabad, 
amit szeretnénk. Ez tehát nemcsak a val
lás, de a jellemképzés útja is. Ellenkezője 
a féktelenségre, a szertelenségre nevel.

És ez ellen vétkezik a legsúlyosabban 
a kóserság megdrágítása. Peszáchról lé
vén szó csak a Macoszt említjük meg. 
1.40 P, szóval egy pengő 40 fillérbe kerül 
kilója, mikor a nullásliszt ára 32 fillér! 
És ezt a hallatlan árdrágítást a hitközsé
gek csinálják, ök büntetik meg oly sú
lyosan azt, aki a peszáchot meg akarja 
tartani. Ugyanezt teszik a cukorral más 
zsidó intézmények.

De az árdrágítás folyik a kóser hús 
és a baromfivágatás terén is. Ennek foly
tán a tréfi háztartás alig kerül feleany- 
nyiba, mint a kóser, kivált Budapesten.

Ismerjük mind az ellenérveket. De ki
jelentjük, hogy egy sem helytálló. A 
részletes kifejtés túl 'hosszúra terjedne; 
de állunk elébe minden ellenérvnek, ha 
jönnek vele.

Mig a pászkasütés szabad kezekben 
volt, a verseny árszabályozása ellenállt 

a túlkapásoknak. De amióta a pesti hit
községek felállították nagyteljesítményű 
laskagyáraikat, kartellbe tömörítették — 
némelyek szerint kényszerítették — az 
ország jelentékenyebb laskagyarait, ra- 
jonírozták is e téren szépen megférnek 
az ortbodoxok a neológokkal és korlátla
nul nyomják a háztartások kóserságát 
és, fájdalom, tömérdek kóser háztartás 
esett és esik ennek áldozatául főkép Bu
dapesten, de a vidéken is. Ismerünk egy 
vidéki hitközséget, mely háromszáznál 
több tagot számlál, de csak 9, mondd: ki
lencben kóser a háztartás.

Jól tudjuk, hogy a kóserság intézmé
nyeire a hitközségeknek tekintélyes ki
adásuk van. De miért terhelik meg ezzel 
a kóser háztartásokat a tréfli házak köny- 
r.yebbségére és miért nein megfordítva?! 
Hisz a kóserság minden zsidó köteles
sége! Áldozzanak azok többet pénzben, 
akik a megtartás áldozata elől kivonják 
magukat. Vagy legalább egyformán ál
dozzanak.

TAGADJÁK,
DE BGAZ, 

hogy valamelyik templom buzgó elöljá
rója múlt héten boldogan újságolta vala
kinek, akiről a rossz nyelvek azt terjesz
tik, hogy immár az összes iskolákat, kul
turális, rituális, karitatív és egyéb zsidó 
intézményeket benépesítette kiterjedt ro
konságának tagjaival, hogy talált egy 
nagyszerűen képzelt ifjú papot, aki meg
felelőbb elhelyezkedés hiányában szerény 
díjazásért ellátná, náluk a paphelyettesi, 
h'tokat'itói, jegyzői és bel missziós teen
dőkel. Az illető hirtelen ötlettől meg
kapva állítólag ezzel a válasszal hütötte 
le az elöljáró lelkesedéséi:

— Ne foglalkozzanak az urak ezzel 
a kérdéssel. Magának megsúghatom: ne
kem már megvan a jelöltem erre az ál
lásra is...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy ugyanaz a lelkes férfiú, akit hosszú 
évek elölt elsőnek ihletett meg a zsidó 
intézmények 'egybeolvasztásának kitűnő 
gondolata, amelyet azóta — valahány
szor kipattant a titok — ugyanolyan lel
kesen siettek cáfolni szóban, írásban és 
képben, — nemrégiben tréfásan megfe
nyegette az egyik áldozatul kiszemelt in
tézmény vezetőjét:

— Biztosan te árultad el az édes tit
kot. Vigyázz, majd belenézek a köny
veitekbe...

Mire az aposztrofált úr nyugodt lel

kiismeret kölcsönözte fölényes humorral 
replikázott:

— Éltessen a jó Isten 120 évig és 120 
évig nézz csak bele nyugodtan a köny
veinkbe. Addig jó Neked is, nekünk is. 
Mert arra még csak gondolni se jó, ha 
a mi könyveink egyszer a Ti könyveitek 
lesznek...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hagy a főváros társadalmi életének azt 
a köztisztelt, szeretetreméltó fiskális
tagját, aki félszázad óta hajadonfőtt 
rój ja aktatáskájával a pesti utcákat, 
múlt szombaton ‘megszólította egyik pap
ismerőse:

— Hová ilyen sietve?
— Egyik kedves orthodox ékszerész

barátomat látogatom meg.
— Pont szombaton, bottal és haja

don főtt?
— Hát tudod, barátom — mondja a 

mi kedves fiskálisunk', — az illető olyan 
orthodox, aki csak önmagára tar tja kö
telezőknek a vallás legszigorúbb paran
csait, de mások szombat tartását a maguk 
Ielküsmeretére bízza...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a pest—kőbányai „gazdasági együtt
működés**  nyélbeütése után megkérdez
ték a kőbányai hitközség egyik illusztris 
vezetőjét, hogy az uj megállapodás után 
mire terjed ki a hitközség önálló juris- 
dikciója, A meginterpellált elöljáró fa
nyar mosollyal felelte:

— Magunk állapitjak meg, hogy 
mekkora barcheszt süt tessünk a szom
bati salesűd'eszhcz...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy a legutóbbi budai clievra-választás 
„szanáló* ’* hadjáratát a pesti vezérkari 
főnök irányította személyesen a budai 
fronton. Azt nem merjük határozottan 
állítani, hogy a vezérkari főnök úr 
„éket akart volna verni’* a Budai Hit
község és a Budai Chevra közé, de azt 
■már határozottan tudjuk, hogy a pesti 
Conradnak emiatt nem küldött „levelet* 1 
sem a Budai Hitközség, sem a Budai 
Chevra. Pechje volt, neki nem jutott a 
„hulló levelek**-bői...

— Házasság. Goldberger István és 
Visó Erzsébet május 3-án d. u. 1 órakor 
tartják esküvőjüket a budai hitközség 
Öntőház utcai főtemplomában.
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A VÉGRENDELET
IRTA: LÉNÁRT IMRE

A közjegyző délután öt órára hívta 
össze az érdekelteket, de már fél ötkor 
kezdtek gyülekezni a részükre kijelölt 
külön irodai helyiségben. Az izgalom 
hajtotta őket. Mindenki kiváncsi volt a 
dúsgazdag és különc agglegény végren
deletére. A nyugalmazott bánvaigazgató 
évek óta visszavonultan élt előkelő palo
tájában. A rokonság nem sokat hallott 
róla, néha olvasták a nevét az uisásban, 
ahol mint műgyűjtő, vagy adakozó sze
repelt. A családtól nem gőgből, vagy ha- 
ragbói húzódott vissza. Elsején a rózsa
színű postautalványok jelezték, hogv a 
szegény rokonokról nem felejtkezett 
meg. De a magányos élet különccé tette. 
Aki csak kívülről ismerte, az még szívte
lennek is gondolta volna.

A széleskörű család régóta nem gyűlt 
ilyen teljes számban össze. Mióta leg
utoljára együtt voltak, sok minden meg
változott. A gazdag rokonokból sokan 
veszítettek a vagyonukból és tekintélyük
ből, a szegényeknek a sorsa megiavult. 
A kölcsönös viszony nagy változást szen
vedett. Akik régebben nagy messzeség
ben voltak egymástól, most közelebb ju
tottak. Az uj nemzedék egyik-másik 
tagját, az ui beházasodott rokonokat az 
idősebbek még nem is ismerték., És vala- 
mennyien érdeklődő, de enyhén elitélő 
pillantással mérték végig az elhint ház
vezetőnőjét, aki szerényen húzódott meg 
a sarokban s akiről valamennyien úgy 
érezték, hogy megrövidítette őket a nagy
bácsi hagyatékában...

*

Még valakinek a személye iránt volt 
ilyen egységes kíváncsiság a családban. 
A*  család égjük ifjú tagja, a Toronthály 
Gyurika, még nem jelent meg. Nagy 
érdeklődéssel várták, mert mindenki ki
váncsi volt, hogy a híres antiszemita 
ifjúsági vezér, az öreg Tcitelbaum uno
kája, hogyan fog viselkedni a kopott 
öreg zsidó nagybácsikkal és nagynénik
kel szemben, akiktől annak ideién szíve
sen fogadta a születésnapi ajándékokat, 
de akiktől teljesen elszakadt, mióta hitét, 
nevét és politikai nézeteit felcserélte kor
szerűbbel. A Toronthálj- Gyurka előkelő 
szerepe emelkedett, de a családban nem 
a legnagj'obb elismeréssel fogadták ezt 
az emelkedést. Az ő számukra megszűnt 
és kiváncsiak voltak: vájjon a Lajos 
bácsi a végrendeletébe őt is besorozza-e 
az örökösök közé...

*

Toronthály Gyurka legszívesebben 
nem jött volna el, de a közjegyző sze
mélyes megjelenésre idézte. A zsidó csa
lád nem volt Ínyére, de a zsidó pénzt 
nem utasította vissza. Az éppen legjobb
kor segítette volna ki állandó pénzzava
rából. A közéletből ugyanis sok dicsőség 
fakad, de egy költséges és passzióknak 
hódoló élet biztonságát nem teremti meg. 
Ilyesmire mégis jobb a zsidó nagybácsi 
hagyatéka. A kinos találkozást tehát nem 
kerülhette el. Minden esetre a legutolsó 
pillanatban akart érkezni és valóban, 
alig félperccel öt óra előtt erélves ajtó
nyitás jelezte érkezését. Mikor az egvbe- 
gj-ült családot meglátta, az erély kissé 
lelohadt és szerényen húzódott meg a 
szoba sarkába, közvetlenül a házvezetőnő 

mellé. Ök ketten képviselték az ária ele
met ebben a kopott, megviselt, csendes 
rokoni csoportban...

A közjegyző feltette a csiptetőiét és 
megilletödött hangon olvasni kezdte a 
végrendelet bevezető szavait, melyekben 
az örökhagyó a Mindenhatónak ajánlotta 
lelkét és vázolta az utolsó években ért 
sok fájdalmát, mely legközelebbi hozzá
tartozói elhunytávad érte. Szinte megele
venedett ezekben a sorokban a magános 
különc bizarr alakja, amint rengeteg va
gyontól körülvéve fájdalmas és szomorú 
emlékeknek él elhagyatva, egyedül a 
könyvekbe és jótékonyságba menekülve...

*

Toronthály Gyurka sokallta ezt a 
hosszú bevezetést. Untatta a felszipákoló 
meghatottság. meljr a hűséges házvezető
nőből, nehány szegény rokonfleánv kihá- 
zasitási adományának elhangzásakor az 
anyákból felszakadt. Nem tetszett neki a 
sok zsidó intézmény, mely a végrende
letben volt. A közjegyző is viaskodott 
egyik-másik zsidó egyesület nevével. Mi
nek is ennyi pénzt kidobni ezekre a zsi
dókra? — gondolta magában Gyurka — 
és a fejében nehány foszlánya keringett 
azoknak a beszédeinek, melyekben a zsidó 
tőkéről, pénzsóvárságról dörgött. De nem 
hatották meg azok az adományok sem. 
melyek a tudományos és emberbaráti cé
loknak jutottak. Ezek a zsidók mindig 
fel akarnak tűnni. Ilyen módon is be
akarnak fészkelődni a közéletbe. Még 
azt is elvárnák talán, hogy az Akadémia 
külön szobát rendezzen be a hagyatékuk
ból. mint Széchenyi, vagy Vörösmarty 
emlékeiből!...

*

Nem tagadható, hogy Gyurka is fel
lélegzett, amikor a maga nevét meghal
lotta. Hát hiába, a Lajos bácsi mégis ki
vétel volt. Azért a zsidók között is akad
nak... De az elvi harcban nem szabad 
cllágyúlni. Szentimentális, családi hangu
latoktól nem engedi elhomályosítani a 
meggj’őződését. Neki a Lajos bácsi már 
nem több, mint egy pénzforrás, melyből 
az adósságait rendezheti. Nézd csak, a 
zsidó rokonság még morajlani is mer. 
mikor a közjegyző vele kapcsolatban, a 
tekintélyes összeget felolvasta! Gyurká
ban zsidógyülölet csak titokban mer küz
delemre kelni azzal az ösztönszerü meg- 
illetődéssel, melyet egy bőkezű adomány 
mégis felkelt. Különösen, ha ez az adó- 
mány ezúttal is legjobbkor érkezik...

#

A család már készülődni kezdett. Azt 
hitték, hogy a végrendelet felolvasása 
befejeződött, A közjegyző azonban ud
variasan figyelmeztte őket, hogv függe
lék is van a végrendelethez. Rögtön ol
vasni is kezdte. Az örökhagyó ezt köz
vetlenül a halála előtt készítette, mintha 
csak érezte volna, hogy közeledik a vég 
Ebben a függelékben megemlékezett 
azokról a rokonokról is. akik időközben 
kerültek kedvezőtlen anyagi helyzetbe, 
majd a közjegyző igy folytatta:

— Toronthály György unokaöcsém 
legutóbbi végrendeletem óta elhagyta ősei 
hitét és közéleti magatartásából feltehető, 
hogy becsületes, jámbor zsidó szüleinek 

emlékét nem őrizné meg kellő kegyelet
tel és sírjukat nem gondozná úgy. 
ahogyan ez egy fiúnak a szüleivel szem
ben kötelessége. Éppen ezért az ő örök
részét a „Lelkiüdv Egyesületnek’4 ado
mányozom. Ez az egyesület emeljen 
méltó síremléket néhai Tcitelbaum 
Adolfnak és nejének Weisz Babettnek. 
Gondoskodjék sírjuk ápolásáról és halo- 
zási emléknapjukon mondassa el a hűt
len fiú helyett a halotti imádságot...

*
A közjegyző cgj- pillanatnyi szünetet 

tartott. A dühös ajtócsapkodás után tudta 
csak folytatni Lajos bácsi véghatározatá
nak kihirdetését...

A pécsi hitközség 
közgyűlése

A pécsi izr. hitközség képviselőtestü
lete április 21-én tartotta rendes évi köz
gyűlését a tagok tömeges részvétele mel
lett dr. Deutsch Zsigmond elnöklete alatt, 
aki megnyitójában részletesen beszámolt 
a Budapesten folyó évi március hóban 
lefolytatott Országos Gyűlés eredmé
nyeiről. A részleteiben is elfogadót sta
tútum március 20-án került harmadszori 
felolvasásra s az Országos Gyűlésen tett 
módosító Javaslatok ,figyelembevételével 
fog jóváhagyás végett a magyar kor
mányhoz felterjesztetni. Javasolta, hogy 
a közgyűlés Stern Samunak, az Iroda és 
az Országos Gyűlés elnökének fejezze 
ki köszönetét s iktassa érdemeit jegyző
könyvbe.

Felsorakoztatta ezután az elnök a le
folyt év teljesítményeit s jelentette, hogy 
a hitélet emelése és behatóbb szolgála
tára két uj állást kreálnak s hamarosan 
betöltenek egy rabbikép esitéssel bíró 
hittanár titkárral és egy kántorképesités- 
sci bíró tanítóval.. A közgyűlés az elnök 
megnyitóját nagy tetszéssel fogadta.

A napirendre áttérve dr. Greiner Jó
zsef alelnök a kimerítő elöljárósági je
lentéssel számolt be az év eseményeiről, 
a lefolytatott építkezésekről, a templomi 
lépcsői el járatok célszerű átalakításáról, a 
hitközségi bérház, iskola külső és belső 
tatarozásáról, üzlethelyiségek átalakításá
ról, melyek tetemes költséget igényelnek.

Roboz Miksa iskolaszéki elnök az is
kola helyzetéről tett kimerítő jelentést. 
A Napközi Ottliónban 27 szegénysorsú 
gyermek délutáni felügyeletet talált, 
ebéd és uzsonna élvezettel. A tanulók 
rendszeres orvosi felügyelet alatt álla
nak, szakorvos utján szem-fogápolásban 
részesülnek és egyéb gyógytényezők ál
lottak renedkezésükre.

Weisz Gábor főtitkár személyi ügyek, 
ről referált, majd kegyeletes emlékezést 
tartott Maimonidesz Mózes, a Kordová- 
ban született nagj- törvény-kodifikátor. 
természettudós és orvosról, akit születése 
800. évfordulója alkalmából a föld kere
kén cgjraránt ünnepelnek. A hála és ke
gyelet megörökíti a hitközség évkönyvé
ben a múlt év folyamán elhunyt régi ér
demes tagok: Rcinfcld Imre. Braun Ár
min. jánosi Engel Gyula, Markovits Dávid 
nevét, valamint a felekezet nagyjainak 
máneseit.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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