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A Pest-budaí harc újabb fejleményei
Stern Samu, az Izr. Orsz. Iroda 

elnöke tudvalévőén nyílt levelet 
intézett Dr. Kriszháber Adolf budai 
hitk. elnökhöz. E levél folytán a 
budai hitközség 10 elöljárója 
Kriszháber elnökhöz levelet in
tézett, melyet a benne foglaltak 
jelentőségére és súlyára való te
kintettel a következőkben szósze
rinti szövegében közlünk:

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Kedves Barátunk!
Szokássá kezd válni egy idő óta, 

hogy amint valamelyik zsidó ünnep kö
zeledik, bizonyos oldalról propaganda
iratokkal árasztják el Budát. Az ünne
pek hangulatát — úgy látszik — azzal 
vélik emelni, hogy a budai hitközséget 
kedvezőtlen színben tüntetik fel s egy
ben az ú. n. „fúzió” üdvözítő voltát 
fejtegetik.

Most, pünkösd (Sevuosz) előtti na
pon az a szerencse érte a budaiakat, 
hogy „A Magyarorsz. Izr. Országos 
Iroda és a Pesti Hitközség Elnöke” fel
irattal ellátott levelet kaptak, — oly 
röpirat kíséretében, amely formája sze
rint a budai hitközség elnökéhez inté
zett „Nyílt levél”, ám valójában szin
tén a propaganda szolgálatában áll.

Stern Samu elnök úr azért tette ezt, 
mert ő — amint kísérő levelében és a 
röpirat végén írja — „súlyt vet arra, 
hogy Buda és Pest vitás kérdéseiben 
hittestvérei tisztán lássanak.”

Ám a tárgyi ismertetésnek ezt az, 
egyébként tiszteletreméltó szándékát 
olyképen valósítja meg, hogy a röp- 
iratban túlnyomó részt személyes kér
désekkel foglalkozik. Ennek során az
tán, — noha saját személyéről és mű
ködéséről oly módon emlékezik meg, 
amely nincs távol az öndícsérettől, — 
a súlyt — úgy látszik — mégis „arra 
vetette”, hogy a Te személyedet és 
működésedet bírálja, támadja, oly sú
lyos kitételekkel, aminők eddig aligha 

láttak napvilágot az Orsz. Iroda elnö
kének levélpapírján. Emiatt — bárha 
a röpirat egyébként igen ügyes toll 
munkája — önkéntelenül élénkbe tóiul 
az a kérdés:

összefér-e azon magas tisztséggel, 
melyet felekezetűnkben Stern Samu 
úr visel, az, hogy ilyen röpirattal 

álljon a nyilvánosság elé?
Ez legalább is kérdéses. De nem kér

déses az, hogy .kell-e Neked az ilyen 
támadásokkal szemben védekezned. Ezt 
szükségtelennek látja mindenki, aki is
meri korrekt egyéniségedet, embertár
said iránti szeretetedet és azt az önzet
len nagy munkát, melyet ősi hitünk 
szolgálatában és ősi Hitközségünk 
fennmaradása érdekében végzel, — Is
ten különös kegye folytán tisztes élet
korban, 75 évvel a válladon, de ifjúi 
lelkesedéssel, lankadás nélkül.

Ha a röpirat írója szükségesnek látta 
azt a kérdést felvetni: „Szabad-e felelős 
felekezeti tényezőnek ma szakadást hir
detnie?”, akkor mi viszont azt kell, 
hogy kérdezzük: Szabad-e a legfelelő- 
sebb felekezeti tényezőnek, az Orsz. 
Iroda elnökének, ma azt cselekednie, 
hogy

nyugtalanságot idéz fel a 25 ezer 
lelket számláló budai hitközségben, 
hogy pellengére állítja köztiszte

letben álló elnökét?!
Ezt mi oly súlyos eltévelyedésnek 

tartjuk, ami semmivel sem menthető.
Csalódik a röpirat írója, ha azt hiszi, 

hogy éket lehet verni a budai hitközség 
közönsége és elnöke, vagy vezetősége 
közé. Ezt mi alulírottak, a Te munka
társaid,, (kötelességünknek tartjuk tudo
másodra hozni. Egyben kérünk, hogy 
zavartalanul folytasd tiszteletet érdemlő 
működésedet. Vezesd azt a küzdelmet, 
amelyet Veled együtt sok jó budai zsidó 
folytat hitközségünk fennmaradása és 
eszményei érdekében. Hogy ez a gerin

ces magatartás nincs ínyére olyanoknak, 
akik a felekezeti életben a megalkuvás 
és a hatalmasoknak való behódolás szó
szólói, az Téged utadtól el ne térítsen!

Mi nem tkívánunk személyes kérdé
sekkel foglalkozni. Ám a röpirat tény
beli állításai annyi hiányosságot, téve
dést és egyoldalúságot mutatnak, hogy 
ezekre az igazság szolgálatában köteles
ségünk néhány megjegyzést tenni.

I.
Úgynevezett „vitát 
kérdések**

Buda szempontjából tulajdonképpen 
semmi vitás kérdés nincsen. A mi ál
láspontunk az: „Békét óhajtunk, vagyis 
azt ,hogy hagyjanak 'minket békében!” 

Évtizedeken át a pesti és budai 
hitközségek között semmi zavaró moz
zanat nem merült fel, a legtestvériesebb 
viszonyban voltak. Ez Buda akarata és 
szándéka ellenére változott meg annak 
következtében, hogy a pesti oldalon 
szemet vetettek a budai adóbevételekre 
és megindult az unifikációs mozgalom.

II.

unifikúció
Hogy ki vetette fel ezt a gondolatot, 

szükségtelen kutatni, — elég tudni, 
hogy ezt a mozgalmat támogatja a pesti 
hitközség vezetősége, anyagi és hatalmi 
eszközökkel, szubvencionált sajtójával, 
legfőképen pedig ígéretekkel, amelye
ket a röpirat felsorol, sőt megerősít sa
ját ígéretük gyanánt (a röpirat 6-ik 
oldalán.) Nem nehéz tehát ebből azt a 
következtetést levonni, hogy az unifi- 
káció megvalósítását a pesti hitközség 
saját érdekében állónak tartja. Ameny- 
nyire igaz azonban, hogy az egyesülés 
révén a pesti hitközség gyarapodnék, — 
annyira nem helytálló az az érv, hogy 
az egyesülés Budára nézve előnyös, 
vagy kívánatos lenne. Hiszen még az 
üzleti életben sem kívánatos, hogy a ki-
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sebb vállalatot elnyelje egy nagyobb 
vállalat, holott lehet, hogy az ilyen mű
velet anyagi okokból vált szükségessé. 
Ámde a hitközség nem vállalat, célja 
nem gazdasági előnyök szerzése, hanem 
eszmények szolgálata, az, hogy: fenn
tartsa a hitet, fejlessze a hitéletet. Ezt 
a célt pedig sokkal eredményesebben 
lehet elérni egy kisebb közületben. 
mintsem olyanban, melynek a kerete túl 
nagy. A pesti hitközség nyilván ezt is
merte fel, amidőn körzeteket létesített. 
Ha a budai hitközség csatlakoznék a 
pestihez, ennek eredménye az lenne, 
hogy a pesti hitközség gyarapodnék 
ugyan esy újabb körzettel, de Buda 
az önállóságával együtt minden eddigi 
eredményét elveszítené. Ha tehát va
laki azt kérdezi, hogy a lelki téren való 
előnv hiányában miért óhajtja Pest a 
fúziót, a válasz erre nem lehet más, 
mint az, hogy egyrészt anyagi szem
pontból, mert mindazon jövedelmek, 
melyek eddig Budát illették, az ő pénz
tárába folynának be és ezeket akkor 
saját céljaira, saját szempontjai szerint 
használhatná fel. másrészt pedig azért, 
mert a pesti hitközség vezetősége na
gyobb hatáskörhöz jutna, gyarapodnék 
a hatalma is.

Ennyiben érvényesülne tehát a fúziós 
zászlóra írt jelszó: „Egységbenaz erő!”

Ámde ezen jelszó kedvéért nem sza
bad önállóságától megfosztani sem egy 
hitközséget, sem más erkölcsi testüle
tet, tudományos, vagy művészeti inté
zetet. Vájjon eszébe jutna-e valakinek 
hogy a Magyar Tudományos Akadémi
ánál, vagy a Kisfaludy Társaságnál 
kifogásolja azt, hogy pénzügyi ered
ménye esetleg nem megfelelő s merné-e 
azt javasolni, hogy a bevételek foko
zása, vágj' az adminisztráció egyszerű
sítése céljából egyesítsék az összes tu
dományos, irodalmi és művészeti in
tézményeket, egyesületeket. Vallási té
ren talán még kevésbé szabad előtérbe 
helyezni a gazdasági, a materiális szem
pontokat.

A fővárosban levő keresztény egy
házak nem centralizálnak, sőt ellenke
zőleg azt látjuk, hogy egyre több és több 
önálló egyházközség alakul úgy az cv. 
református, mint rám. katholikus egy
háznál s ezek autonómiája — a hier
archikus egyházi szervezet mellett is 
—egyre jobban kifejlődik, erősödik. 
Ha így bebizonyult, hogy lelki szem
pontból a decentralizáció üdvös, akkor 
miért kelljen centralizálni éppen a zsi
dóknál, ahol nincs is hierarchia?

De ha a fentieket nem is nézné, 
van-e valakinek joga ahhoz, hogy fel
áldozza a 800 éves dicső múlttal bíró, 
most pedig egyre jobban fejlődő budai

hitközséget? Árulók lennénk, ha mi, 
akiket a közösség bizalma azért állított 
vezető helyre, hogy a hitközség ügyét 
védjük, ezt a köteleségünket nem 
teljesíttenők és árúba bocsátanók hit
községünk autonómiáját, bármilyen, 
látszólagosan kecsegtető anyagi elő
nyök kedvéért is.

De hiszen hitközségünk nincs rászo
rulva idegen segitségre. Az állítólagos 
segítség, melyet ránk akarnak oktro
jálni, Danaidák ajándéka lenne. Olyan 
helyről ígérik, mely a fúziót nem azért 
keresi, hogv- ráfizessen. Ezért jól teszed 
Te, ha gyanakvással fogadod az át
látszó ígéreteket, s őrt állsz, nehogy 
hitközségünk tagjai tévútra vezettes
senek.

III.

JSuda szelleme
A röpirat gúnyolódva tesz célzást a 

budai szellemre. Pedig mi erre büszkék 
vagyunk. Viszont odaat sok mindent 
látunk, amit nem tartunk kívánatosnak. 
Am sokkal szentebb előttünk az egye
temes magyar zsidóság érdeke, hogy- 
sem ennek a kérdésnek tüzetes taglalá
sával az utcára menjünk.

A mi intézményeink nem hangosak, 
de ezekben odaadó munkával formál
juk az ifjúság lelkét. Ifjúsági csopor
tunk, Bibliai Gyülekezetünk, Szent
írást Magyarázó Tanfolyamaink, Le
gényotthonunk, Technikus Menzánk, 
Cserkészcsapatunk és mindenekfelett 
elemi iskolánk, mind-mind szent hiva
tásuk magaslatán álló papok és tanítók 
magvetésének gyönyörű kalászait ér
lelik. Hogy ez a munka ilyen lelkes, 
ez nemcsak papjaink és tanítóink ér
deme, — része van abban a hitközség 
közönségének is, amely megbecsüli ezt 
a munkát. A megbecsülés nemcsak ér
zésben és bánásmódban nyilvánul meg, 
hanem abban is, hogy — bár búsás 
javadalmazásban nem tudja részesíteni 
a tanítóit és hitoktatóit, — de min
denesetre olyan fizetést ad nekik, ami
lyenről a pesti hitközség tanítói álmodni 
sem mernek .

Az ócsárlók szemünkre vetik azt, 
hogy csak egy elemi iskolánk van. Ám
de, ha nem zavarnák hitközségünk 
nyugalmát, időközben már felállíthat
tuk volna a második iskolát is. Megje
gyezzük egyébként, hogy a lélekszámút 
véve alapul, ha nekünk 1 elemi isko
lánk van, a pesti hitközségnek 10-et 
kellene fenntartania.

Ami pedig a templom-kérdést illeti, 
örömmel közölhetjük, hogy a lágymá
nyosi templom épitési munkája köze! 
jövőben megindul.
zék: hajlandó-e belépni az országos

Ha mindezen szent munka teljesítése 
„maradiság”, — amint a röpirat ne
vezi — akkor bizony mi szívesen vál
laljuk ezt a jelzőt s továbbra is meg
őrizzük a „maradi” budai szellemet.

Budai szellem az is, hogy a hitköz
ség tagjai között jogok tekintetében 
nincsen különbség, nincsenek „bekebe
lezett” és másodosztályú tagok. Nálunk 
minden adófizető szavazati joggal bír, 
sőt még a felesége is, a választás pedig 
arányos, ennek folytán a kisebbség is 
képviselethez jut a közgyűlésen. Váj
jon a pesti hitközség hol tart ezen a 
téren ?

IV.

78 hitközségi alkalma
zottak nyugdíjügye

Ferde beállítása a röpiratnak az, mintha 
ezen kérdés szabályozása a vidéki hit
községeken kívül a budai hitközségnek 
ügye lett volna. Nem vagyunk ráutalva 
arra, hogy a pesti hitközség járszalag- 
ján haladjunk. Mi a nyugdíj ügyet ön
állóan elintéztük, olyképen, hogy al
kalmazottaink nem szenvednek rövid
séget. Költségvetésünk tanúskodik arról, 
hogy megfelelő nyugellátást nyújtunk, 

.különösen gondoskodunk özvegyekről, 
kik aszerint, hogy hány évig éltek együtt 
elhunyt férjükkel, az évek száma szerint 
emelkedő többletet, illetve pótlékot 
kapnak. Ezen intézkedéssel a budai hit
község követésre méltó példát nyújt. 
Vájjon a pesti hitközség hajlandó-e 
ilyen ellátást biztosítani az özvegyek 
részére ?

Azon vád ellen, hogy miért nem lép
tettük be alkaimazottainkat a pesti hit
község nyugdíjintézetébe, — nem szük
séges védekeznünk. Mert hiszen már 
az eddigiekből is következik az. hogy a 
pesti hitközséggel semmiféle közössé
get sem tartunk kívánatosnak.

Bizonyos, hogy nem tartottuk alkal- 
mazottainkra nézve előnyösnek a nyug
díjügy’ ilyen megoldását. Ellenben igen 
előnyös lett volna egy országos nyug
díjintézet létesítése, ebbe szívesen be
léptünk volna. Emlékeztetnünk kell az 
országos Elnök Urat arra, amiről — 
úgylátszik — már szintén megfeledke
zett. hogy a nyugdíj dolgában követ
kezők történtek:

1930-ban országos bizottság, mely
nek Te alelnöke voltál, foglalkozott a 
megoldással. Ezen bizottság felkérte 
Gallia Béla kir. kúriai bíró úr Öméltó
ságát egy tervezet kidolgozására, amit 
ő készséggel vállalt és — mondani sem 
kell •—- a legtökéletesebbet alkotta. 
Ezen munkálat alapján valamennyi 
hitközséget felhívták, hogy nyilatkoz- 
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nyugdíj intézetbe. Hitközségünk erre 
való készségét hivatalos átiratban be
jelentette 1930. évi december hó 17-én 
Sajnos, hiába, mert az országos intézet 
létesítésére nem került sor, azon egy
szerű oknál fogva, hogy kiugrott be
lőle a pesti hitközség, amennyiben be
jelentette, hogy időközben önálló nyug
díjintézetet alakított. Ök tudják, hogy 
miért tették ezt, de egészen különös, 
hogy most ezen hitközség elnöke tesz 
szemrehányást azért, hogy hitközsé
günk nem követte és nem volt hajlandó 
ezáltal előmozdítani a fúziót, a gazda
sági közösséget.

V.
A% Országos Gyűlés 
tagjainak jelölése

Lélektani szempontból véve egészen 
sajátságos tünettel állunk szemben, mi
dőn azt olvassuk a röpiratban, (2-ik 
oldalon) hogy „ha a budai elöljáróságon 
múlt volna, akkor Bíró Géza, a Chevra 
elnöke, egyáltalában nem került volna 
be az Orsz. Gyűlés tagjai közé, mert ő 
épp úgy nem szerepel a budai elöljáró
ság jelöltjei között, amint hogy nem 
szerepelt azok között Dr. Stein Emil, 
vagy Dr. Födi Károly, Kóbor Tamás 
és Wertheimer Adolf.”

Ahány állítás, annyi tévedés. (Hogy 
erősebb kifejezést ne használjunk.) Ab
ban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy okirattal bizonyíthatunk. Hivat
kozunk a jelölések tárgyában 1934. 
évi augusztus hó 23-án a VI. község
kerületi Elnökséghez (tehát Stern Samu 
úrhoz) intézett elöljárósági átiratunkra, 
melyben közöltük, hogy a községkerü
let által hitközségünk részére szűkösen 
(meghallgattatásunk nélkül) engedélye
zett 16 helyre jelöltetni kívánunk elöl
járóságunk tagjai közül hetet, a köz
ségkerületi képviselőink közül pedig 9 
tagot, utóbbiak között Bíró Géza, Dr. 
Stein Emil és Wertheimer Adolf ura
kat is megnevezve, valamint megne
vezve a hazai tudomány büszkeségét: 
Dr. Heller Bernát professor urat, to
vábbá loyalitásból több ellenzéki vezető 
férfiút is, köztük Alapi Béla, Sós Ár
min és Dembitz Gyula urakat.

Stem Samu úr, mint községkerületi 
elnök,, tudomásul vette jelölő listánkat 
és a községkerületi elöljáróság ülésén 
közölte Veled, hogy áttette a „jelölő 
bizottsághoz.” Ami ezután történt, az 
köztudomású. A jelölő bizottság neve 
alatt készült listát nem publikálták, nem 
közölték velünk, hanem titokban tar
tották és csak a választási aktus meg
kezdésekor osztották ki. Küldötteink 
ekkor meglepetve látták, hogy az ú. n. 
jelölő bizottság valóságos proskripciót 

végzett. Jelöltjeink közül kihagyták az 
elöljáróság mindazon tagjait, akikről 
ismeretes volt, hogy a készülő statutum- 
tervezet adófejezetét bírálatban része
sítették és elfogadáséira nem voltak haj
landók. Dr. Heller Bernátot is kihagy
ták a rendes tagok közül, csupán pót
tagnak jelölték. Ezen eljárás oly nagy 
felháborodást váltott ki a budai kerü
leti képviselőkből, hogy túlnyomórész
ben tartózkodtak a szavazástól. (Hetve
nen.)

Hogy mindezen esemény után, ame
lyeket mindenki ismer, a röpirat azt 
állítja, hogy a budai elöljáróság a fel
sorolt urakat nem jelölte, akkor oly tü
nettel állunk szemben, ami felett mé
lyen meg kell döbbennünk.

VI.
Ax új siaiuíumofc 
adófejezete

Nem kevésbé megdöbbentő az, hogy 
a röpirat szerint az Orsz. Elnök Ur 
"súlyosan ítéli meg” a Te közgyűlési 
jelentésednek azt a vádját, „mintha az 
új statútumok a budai hitközség létér
dekét veszélyeztetnék.” Eszerint az 
Orsz. Elnök Ür nem lát veszélyt abban, 
ha az új statútum módot ad az ő hitköz
ségének, a pesti hitközségnek ahhoz, 
hogy a budai bevétel tetemes részét a 
maga számára igényelje. Szerinte te
hát nem baj az, ha elszedik hitközsé
günktől azokat az összegeket, melyeket 
a legelemibb szükségletein felül eddig 
a hitélet fenntartására, jótékonyság 
gyakorlására, kultúra terjesztésére for
dított. Az ő felfogása szerint tehát, — 
úgy látszik — az sem lenne baj, hogyha 
az új statútum csavarénak erős nyo
mása folytán hitközségünk esetleg oly 
helyzetbe jut, hogy kénytelen lesz meg
szüntetni intézményeit, bezárni az isko
láját, vagy talán valamelyik templomát 
is, avagy alkalmazottai egy részét elbo
csátani.

Kérdeznünk kell azonban Öméltósá
gától: hogyha az új statútum nem ve-

«HOTEL BELLEKUE ~
PÖRTSCHACH >< WÖOTHEIIZEE

Vornehmes Haus unter streng ritu- 
eller Leitung / Herrliche Lage direkt 
am See / Schöna, sonnige Zimmer 
mit Fliesswasser / Vorzügliche inter 

nationale Kűche j
Volle Pension: |

Vor- und Nachsaison . . S 9‘- 
Hauptsaison . . . . . . . . . . . . . . . . S 12'- S

Seebad und Garage frei/Gaöffnet von E 
Mai bis Október / Verlangen 

Sie Prospekte. 

szélyezteti a budai hitközség létét, ak
kor az ö dédelgetett kedvence, a fúziós 
párt, miért hirdeti, hogy a pesti hitköz
séggel azon okból is egyesülni kell, mert 
a statútumok életbelépése esetében a 
budai hitközség úgysem fog tudni fenn
maradni, Hiszen az Alapi Béla úr, mint 
felelős kiadó által a múlt évi főünne
pek alkalmával közreadott sárga könyv 
7-ik oldalán ezek a (vastag betűvel 
nyomtatott) szavak olvashatók: „külö
nösen aktuálissá teszi az egyesülés 
ügyét az országos statútumoknak új 
adórendszere”.

Ugyanezt hirdetik azok, akik a fú
ziós jelszó rokonszenves voltában nem 
bízva, az ártatlanabbnak látszó „gaz
dasági közösség” felirattal látják el kü
lönböző javaslataikat, amelyekről azon
ban kiderült, hogy ugyanabban a mű
helyben készültek, ahol a fúzió tervét 
kovácsolták. Hogy ez a műhely hol van 
és miként működik, azt az Orsz. Elnök 
Úr környezete nagyon jól tudja. Külö
nös, hogy erről ő nincs informálva. Bi
zonyára csakis ezen körülmény okozza 
azt, hogy a röpirat írója annyira tájé
kozatlan ezen kérdésben, hogy az ese
ményeket annyira hiányosan ismerteti, 
s hogy Téged „súlyosan ítél meg” azért, 
mert rámutattál a bajok gyökerére.

VII.

„Ax adómegegyezési 
Buda gáiolía meg"?

Sajátságos mentalitásra vall az is, 
hogy a röpirat „Buda” bűnéül rója fel 
az adókérdésben való megegyezés meg
hiúsulását. Mintha bűn lenne az, hogy 
valaki védi a sajátját, s nem hajlandó 
egy jogtalan követelést honorálni. Hogy 
nem enged az erőszaknak, sem fenyege
téseknek, s hogy’ a jogtalan követelést 
„egyezkedés” felajánlása esetén sem 
akceptálja.

A budai hitközség ugyanis sohasem 
ismerte el, nem ismerhette el jogosnak 
azt az igényt, hogy az „adók megosz
tása” ürügyével elvegyék jövedelme te
temes részét. Ennélfogva elöljáróságunk 
helyesen járt volna el akkor is, ha eb
ben a kérdésben semmiféle tárgyalásba 
nem bocsátkozik. Ámde tudjuk, hogy 
magasabb szempontból — belső harc el
kerülése végett — mégis megkísérelte a 
békés elintézést. E célból elöljáróságunk 
meghívta Stern Samu urat, aki 1934. 
évi március hó 22-én megtisztelt min
ket látogatásával és javaslatot tett arra, 
hogy a pesti és budai elöljáróság küld
jön ki a maga kebeléből 3—3 tagú bi
zottságot „tárgyaló bizottság” gya
nánt. Ezen bizottságok ülésein, vala
mint azokon kívül igen sok megbeszélés 
folyt, a tárgyalások többízben elakad
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tak, majd újból megindultak, míg végül 
október hónapban úgy látszott, hogy 
sikerült megoldást találni. Legalább is 
olyan urak, akik a pestiek bizalmának 
létété igényeseiként voltak ismeretesek, 
hoztak ajánlatokat és hitközségünk elöl
járóságát arról informálták, hogy ilyen 
alapon az egyezség megköthető. E tá
jékoztatások alapján a budai tárgyaló 
bizottság — Szánló Jenő akkori alel
nök úrral együttesen — 1934. október 
hó 5 én írásba foglalta és átiratban 
megküldte az egyezségi feltételeket a 
pesti hitközség elnökségéhez. Az átirat
ban erejét túlhaladó szolgáltatást aján
lott fel Buda. Ezután közös összejöve
tel tartatott, ott azonban kitűnt, hogy a 
pesti vezetőség nem elégszik meg a kö
zölt feltételekkel. Ezzel az akták lezá
rultak.

E tényállás mellett valótlan, hogy a 
megegyezést Buda hiúsította meg.

Valótlan az is, hogy Buda „nem 
merte” az adókérdés eldöntését válasz
tott bíróságra bízni. Ellenkezően áll a 
dolog. Hivatkozunk az előbb már emlí
tett, 1934. évi október hó 5-i keletű bu
dai átiratra, amelyben közölt egyezségi 
feltételek 6-ik pontja következőleg szól : 
,,A szerződésből keletkezhető vitákat 
választott bíróság dönti el. költségmen
tesen.”

Ebből minden elfogulatlan ember 
megállapíthatja, hogy Buda nemcsak, 
hogy nem utasította vissza, hanem 
maga javasolta a választott bíróságot, 
oly kérdések elintézésére, amelyek az 
egyezség megkötése esetében az egyez
ségi szerződésből folyólag merülhetnek 
fel.

Viszont való tény az. hogy Stern el
nök úr egy ízben magánbeszélgetés so
rán, felvetette azon ötletet, hogy egyez
kedés helyett bízassák az adóügy elin
tézése választott bíróságra. Ezt az öt
letet elöljáróságunk azon tagja, aki 
eiőtt az Elnök Úr felvetette, nem ta
lálta honorálhatónak, mert — szerinte 
— ez Buda részéről egyértelmű lett 
volna azon elvnek feladásával, hogy az 
új statútumok rendelkezéseit Buda nem 
tartja elfogadhatónak. Mindnyájunk 
felfogása egyezik abban, hogv csak ak
kor lehet igénybe venni bíróságot, tehát 
választott bíróságot is, ha már adva van 

-...ni szerződés, vagy ügylet, s ebből 
keletkezett a vita. Arrangzve azonban, 
hogy egy szerződést megkössön valaki, 
csakis a saját akarata, a saját elhatá
rozása jöhet szamba. Mert pl. ha valaki, 
akinek haza van, ezt eladni nem kívánja, 
akkor furcsa volna, hogy másvalaki, 
aki a házra szemet vetett, választott 
bírósági döntést javasolna az eladásra 
nézve, s megróná a ház tulajdonosát 

azért, mert ez nem akar vele bíróság 
•lé menni.

Körülbelül igy fest a röpirat vádja, 
hogy Buda nem volt hajlandó átadni 
anyagi erőforrásait és ezen álláspont
jától nem lért el még akkor sem, ami
dőn erre választott bíróság felkínálá
sával csábították.

VIII.

A budai hitközség 
védelmi harca

Létében van veszélyeztetve Hitköz
ségünk. A röpirat mégis azt kérdezi, 
hogy: „Ki ellen és mi ellen kell Bu
dát megvédeni?”

Mintha nem tudná ezt mindenkinél 
jobban, s nem tudná azt is: mennyire 
egyenlőtlen ez a harc, ahol az amúgy is 
túlerős ellenfelet olyanok támogatják, 
akiknek feladata az lenne, hogy a fele
kezetin belől őrködjenek a jog, az igaz
ság és a béke mellett. Buda magára ha
gyatva vívja védelmi harcát az ellene 
intézett szakadatlan támadások ellen, 
melyeket a test.vérietlenség, a túlzásba 
vitt materiális felfogás és hatalmi vágy 
irányítanak.

Azon kérdésre, hogy „ki” ellen kell 
védeni Budát, felesleges a válasz. Sze
mélyeskedni nem óhajtunk. De egyesek 

A német zsidók kizárása 
a katonai szolgálatból

Az uj német véckötelezettségi törvény 
a következő rendelkezéseket tartalmazza; 
„Az árja származás előfeltétele az aktív 
katonai szo'gá'atnak. Kivételeket ez alól, 
valamint azok mértékét egy vizsgálóbi
zottság állapítja meg oly elvek alapján, 
melyeket a be'ügyminiszter a hadügymi
niszterre' egyetértésben fog felállítani. 
Feljebbvalói rangot a hadseregben csali 
árja származású egyének érhetnek el. A 
hadsereg és a tartalék árja származású 
tagjainak tiltva van házasságot kötni 
n< m-árjla származású egyénekkel. Ellen
kező esetben elveszít k feljebbvalói rang., 
jukat. A nem-árják háborús szolgálatá
nak kérdése kivon rendezés alá kerü!.‘’ 
Ez utóbbi tekintetben olv hírek láttak 

napvilágot, hogy zsidók háború esetén 
nem te jes;tbetnek fegyveres szolgálatot, 
hanem rm.nkatáborokba fogúk őket be
osztani. Ami a nem-árják katonai szolgá
latára vonatkozó irányelveket illeti. 
Rciclieníau tábornok, birodalmi hadiigy- 
minisztériumi osztályfőnök o’v értelem- 
hí n nyi atkozott, .rogy kivételesen nem 
tiszta árja származású egyének t is fel 
fognak venni a hadseregbe’ ezek azonban 
r.em érhetnek el feljebbvalói rangot; tisz
tán zsidó fajú egyéneket kivételesen sem 
fognak a hadseregbe felvenni.

A német zsidók körében ezek a törvé
nyes rendelkezések nagy megdöbbenést 
keltettek mert ez a törvény az első kife
jezett bizonysága annak, hogy a zsióó-

kát nem tekintik te'jes jogú állampo'gá- 
roknak. A zsidók állampolgári helyzete 
még nincs törvényesen rendezve. A véd- 
kötelezettségből való kizárásuk azonban 
az állampo'gári jogok legmesszebbmenő 
korlátozásához szolgálhat a'apul és volta, 
képp .annak előkészítése

Súlyos zsidóellenes zavargások 
Lengyelországban

Az egyre erősödő antiszemita agitáció 
újabban Lengyelország egyes városaiban 
súlyos erőszakosságokhoz vezetett. A za
vargásoknak Grodnóban .találós áldoza
tuk is vo't: lsrael Berezowski. az. ottani 
zsinagógái karcírigens 21 éves fia. 
Grodnó polgárin-stere a tragikus eset 
után fc hívást bocsájtott ki a lakossághoz, 
melyben a legsúlyosabban elitélte az erő
szakoskodásokat és különösen óva in
tette az ifjúságot, hogy ne engedje ma
gát törvényellenes cselekedetekre ragaó- 
lymt. A felhívás a zavargások megismét
lődnének esetére a hatóságok legerélve- 
sebb intézkedéseit helyezi kilátásba.

Nem messze Grodnótól, Snwalki vá
rosában is voltak zsidóellenes zavargá
sok, ablakbeyerésekkcl és erőszakoskodá
sokkal. Racionzban. Varsó mellett és 
Bistryce községben is fellángolt a illegá- 
l.s nemzeti demokrata propaganda: az 
utóbbi helységben Feiwer zsidó szatócsot 
és családiját sú'yosan bántalmazták. A 
lakosság annyira fel van izgatva hogy a 
ktrend.lt rendőri megerősítés sem látszik 
■ 1. yendőnek. \ hatóságok jtt is erélyes 
intézkedéseket helyeztek kilátásba

eljárásának jellemzésére meg kell álla
pítani, hogy olyan hibák miatt, amelye
ket — az ő állításuk szerint — a budai 
hitközség vezetői követnek el, magát a 
hitközséget akarják halálra ítélni.

A vezetés elleti felhozott vádakkal 
szemben mi helyt állunk, — egyébként 
pedig készséggel átadjuk helyünket 
azoknak, akik a vezetésre jobban ráter
mettek. Emberek jöhetnek, feltűnhet
nek és letűnhetnek, de ősi Hitközségünk 
létét nem szabad kockára lenni, a Hit
községnek fenn kell maradnia örök idő
ken át!

Ezért kell folytatnod Neked és Veled 
együtt minden jó zsidónak a tiszta 
fegyverekkel vivőit .küzdelmet. Mi hi
szünk a sikerben, az Igazság győzelmé
ben 1

Bízunk az Örökkévaló segítségében I 
Budapest, 1935. június hó 24-én. 
Testvéri szeretettel, elöljáró társaid: 

Auer Róbert s. k.
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Fahn Fiilöp s. k.
Gerö Ödön s. ik.

Katona Gyula s. k.
Kalmár Sándor s. k.

Dr. Kertész Manó s. k.
I-örincz  Géza s. k.
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Cserkutí Engel György:
Remélem, jövő évre már saját 
otthonában fog nyaraltatni a 
Szünidei Gyermektelep

Cserkuti Engcl Györgyötí most vá
lasztotta meg alelnökéül az Izraelita 
Szünidei Gyermektelep Egyesület. 
Megkérdeztük, milyen programmal 
foglalja el új pozícióját?

— Tulajdonképen helyzetemben a 
a Szünidei Gyermektelep Egyesületnél 
nem állt be semmiféle változás, hiszen 
eddig is igazgatósági tagja voltam és 
élénk részt vettem munkájában. Így 
csak a címem változott. A gyeitmeknya- 
raitatás kérdésének nemcsak ebben a 
minőségemben vagyok régi munkása, 
hanem mint a Zsófia Gyermekszanató- 
rum egyesület kormányzótanácsi és 
igazgatósági tagja.

— Ami már most a Szünidei gyer
mektelepet illeti, minden személyi ösz- 
szeköttetésemet igénybe fogom venni, 
hegy az egyesületnek minél több pénzt 
szerezzek. Mert erre var. a legnagyobb 
szükség! Pénz, sok pénz kell, hogy mi
nél több gyereket részesíthessünk- a 
friss levegő, sok nap, bőséges táplál

A zsidó ifjúság problémája
— Leve! a szerkesztőhöz —

Kedves Szerkesztő Uram, 
megtiszte’ő felhívásának, hogy ifjúságiink 
problémájáról mondjam cl gondolataimat, 
szívesen teszek eleget, annál is inkább, 
mert ez a kérdés engem már régen és 
sokszor. meggondolkoztatott. Nemcsak 
mint apa voltam és vagyok kénytelen 
szemébe nézni ennek a kérdéskomplexum
nak, hanem, mint pedagógus is gyakran 
kerülök a nagy kérdőjelek elé, egyrészt 
amikor volt tanítványaim sorsának ala- 
ku’ása foglalkoztat, másrészt amikor a 
gyermekeik jövendőjéért aggódó szülők 
vetik fel előttem az őket légionban 
gyötrő problémákat.

Ott voltam azon a május-végi nagy 
banketten a Goldmark-teremben. A kü
lönböző zsidó ifjúsági egyesítetek, körök 
és csoportok ünnepélyes nagy összefogását 
ülték meg ott felekezeti életünk vezérfér
fiainak égisze alatt. Az elhangzott néhány 
beszédben az ifjúság szónokai azt fejte
gették hogy azért kell az összefogás 
mert végre is tenni kell már valamit a 
zsidó ifjúság válságos jelenének és bi
zonytalanná vált jövőjének megmentése 
és jobbra fordítása érdekében. A zsidó if

kozás és figyelmes ápolás jótétemé
nyében.

— Eddig is tudtam, hogy igen nagy 
gyermektömegek szorulnak rá élet
szükséglet fontosságával a nyaralásra, 
de hogy ez milyen mértékben van igy 
csak az idén láttam, amikor magam is 
részt vettem a gyerekek sorozásában és 
tapasztalnom kellett, mennyi rászoruló 
gyereket kell visszautasítanunk, mert 
nincs megfelelő anyagi fedezetünk.

— A múlt évben 504 gyereket nya
raltattunk leilei telepünkön, két turnus
ban, július és augusztus hónapokban, 
az ideális azonban az volna, ha inkább 
rövidebb, 21 napos tartózkodásra, de 
három turnus gyereket vihetnénk el. Az 
időlehetőség megvan, hiszen ebben az 
cvbeil már június közepén befejeződtek 
az iskolák. Remélem, hogv a jövő évre 
ez a terv keresztülvihető lesz, sőt azt 
szeretném, ha keresztülvihetővé válna 
egy messzemenő tervünk is, a gyer
mektelep leilei, jelenleg csak bérelt 
nvaralótelepének megvásárlása.

jak nem tudnak elhelyezkedni; megmen
tésükre pedig semmi sem történt eddig, 
vagy csak nagyon kevés. Most tehát, 
hogy ez ezentúl másképen legyen: tömö
rítik erőiket ,,céljaik aláhúzásáért, prob
lémáik megbeszélésért... egy szebb s jobb 
jövő kivívásáért.4’

Ez idáig mind nagyon szimpatikusán 
hangzott. Akkor azonban fölállo-tt az if
júság egy másik vezérszónoka, egy igen 
ielkes ifj',u és fölo’vasta az uj tömörülés
nek (IMIOSZ-nck nevezik) a programúi- 
jót. Ez már egy kicsit nyugtalanítóan ha
tott. Aki azt várta, hogy a zsidó ifjúság 
jövőjének biztosítását jelentő közelebbi 
és távolabbi célok kitűzését és az ezt szol
gáló akció-programmot fogja kapni, — 
az bizony nagyon csalódott. Ehelyett a 
szónok igen nagy „móleszeket görgetett”. 
Olyasféléket mondott, hogy azért kell a 
zsidó ifjúság tömörítése, mert ők akarják 
megteremteni a zsidó magyar kultúrát, 
ők akarják megoldani a zsidó erkölcsi 
nevelést, a zsidó tudományok művelését, 
a hitélet elmélyítését, a magyar zsidóság 
szociális kérdéseit stb. stb.. köztük azután 
az ifjúság elhelyezkedését is. Szó esett

Üdülés a tengeren.
Kilenc napos tengeri utazás, két és 

félnapos palesztiniai tartózkodással egy
bekötve. 12 napra terjedő szünidei ked
vezményes jegyek az első palesztinai 
zsidó gőzös a „TEL AVIV*'

> junius 21,, julius 5 és 11., augusz
tus 2. és ló-án induló járataira.

Pihenés! Napfény! Sport! Zene! 
Tánc! Szórakozás!

Elsőrangú elhelyezés, folyóvíz, leg
modernebb szellőző berendezések, ki
tűnő ellátás Istentiszteletek a gőzösön.

Az egyéni utazás függetlensége a 
társasutazás kényelmével egybekötve

Az utasoknak csak érvényes útlevélre 
van szükségük, A társaság óvadékmen
tes vízumot szerezhet. Az utasoknak 
podgyásza Haifában a gőzösön marad.

Úgy ezen szünidei jegyekre, mint a 
rendszeres járatokra vonatkozólag fel
világosítást ad a
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ezzel kapcsolatban a telepítésről, az átré- 
tcgezőcésről, összeírásról és statisztikáról 
stb. stb. Mindez úgy hatott, mintha egy 
lexikon néhány címszavát fűzték volna 
össze mondatokká. Ne vegye rossz néven 
az én igen szimpatikus fiatal barátom, 
hogy szigorú kritikusa vagyok, de ilyen 
nagy kérdéssel szemben nincs helye az 
ulvariaskodásnak. Összekeverte a dolgo
kat és ebből a nagy keverésből aztán 
olyan sokat markolt, hogy semmit sem 
fogott.

Nem lehet őszinte dolog az, hogy ami
kor a zsidó ifjúság elhelyezkedéséről és 
megélhetési lehetőségeiről vagy a lehető
ségekből való kirekesztettségről van szó, 
akkor ezt a problémát keresztűl-kasúl 
szőjjük mindenféle kulturális, hité’eti. pe
dagógiai és erkölcsi problémákkal. Nem 
azt mondom, hogy’ az ifjúság ezekkel a 
kérdésekkel ne foglalkozzék. Sőt! De le
gyen tisztában vele, aminthogy bizonyára 
tisztában is van, hogy egyrészt ezeknek a 
kérdéseknek általában nagyon kevés kö
zük van az ifjúság mai megélhetési és el
helyezkedési problémáihoz, másrészt pedig 
hogy ezeket a kérdéseket nem ő találta 
ki. és nem lehet ezekről a dolgokról úgy 
beszélni, mintha a magyar zsidó kultúra, 
tudomány, neve’és stb. terén eddig semmi 
sem történt volna és most alfatol kezdve 
ők fognak mindent megcsinálni. S azért 
sem lehet őszinte az egész dolog, mert 
ezeket a nagy kijelentéseket végighall
gatta a zsidó szellemi élet sok-sok kivá
lósága, akik bizonyára tiltakoztak önma
gukban, pro foro interno, az ellen, hogy 
a magyar zsidó szellemiség kezdetét a 
mai ifjú nemzedék megmozdulásától pró- 
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hálják datálni. — de szólni, nem szóltak 
egy szót sem.

Az őszinte beszéd az lett volna, hogy 
hát igen, a zsidó ifjúság ezekben a kérdé
sekben is közre akar működni, vagy 
hogy jobban akarja és tudja ezeket csi
nálni az öregeknél, ezért kezébe akarja 
venni intézésüket, stb. stb. — d'c akkor ne 
mondja az ifinság azt és hal’gatólagos el- 
’cntmondásnélküliségükkel ne hagyják rá 
az öregek hogy ezek a zsidó ifjúság 
problémái, mert ez nem igaz, — ezek az 
egész zsidóság problémái és feladatai. 
Amikor ma speciálisan a magyar zsidó 
ifjúság problémáiról szólunk, ezen min
denki az elhelyezkedés, a megélhetés, a 
jövő-alapítás lehetőségeinek és nehézsé
geinek kérdéseit érti. Azt kívánta volna 
tehát az őszinteség, hogy elsősorban és 
mindcn.kfclett erről essék Szó és az erre 
vonatkozó akcióprogra'mmot ismertessék. 
De ez nem történt meg sem akkor, sem 
azóta.

Engedje meg. kedves Szerkesztő úr, 
hogy én most mégis erről szóljak. Hogy 
a magyar zsidó ifjúság elhelyezkedési és 
jövőafapítási kérdését tisztán lássuk, 
m ndenekelőtt meg kell alapítanunk, hogy 
nemcsak a zsidó fiatalság hanem általá
ban mindenütt és minden ifinság e’helyez- 
kedési és boldogulási lehetőségei meg
romlottak. Nálunk azután hozzájárult 
chez még az. hogy a nyílt és leplezett an- 
tiszcm’t’zmus mesterkedései a zsidó ifjú
ság számára még külön nehézségeket te
remtettek. mert a zsidó származás a bol
dogulás akadályául szolgálhat és igen sok 
esetben szo’gál is ott, ahol nfnden kvali
fikáció az elhelyezkedés lehetőségéhez 
meg volna. De ha ez igy van, akkor ez 
megint nem tekinthető speciálisan a zsidó 
ifjúság ügyének, hanem ez akkor megint 
az egyetemes magyar zsidóság ügye! Az 
egész magyar zsidóságnak, de a jogegyen
lőséget biztosító, ma is fennálló törvé
nyeknek is sérelmet jelenti az. ha a 
zsidó ifjúság zsidóvolta miatt háttérbe 
szorul. Minthogy pedig az erre irányuló 
intenciók a ma ura’kadó fe’fogásbeli 
irányból adódnak, senki sem hiheti naivul 
azt, hogy ez a bizonyos irányzat szen
timentális érvekkel jobb belátásra lesz 
bírható és a zsidó ifjúságnak egyenlő 
versenylehetőséget fog az elhelyezkedési 
versenyben nyitni a nem-zsidókkal. A 
jogegyenlőség megfelelő érvényesítését 
csak a politikai porondon lehet kivívni! 
Az egész magyar zsidóság politikai őrien, 
tálódását és ái'ásh glalását kell, hogy ez 
a meggondolás determinálja, annál is in
kább mert a tapasztalat alaposan rácá
folt azokra a jóhiszemű zsidó po’itiku- 
sokra. akik azt hitték és hitették cl ve
lünk js, hogy a polgári jogegyenlőséget 
inkább lehet intra muros kivívni a 

zsidóság számára. Minthogy azonban ez 
a kérdés eminenter politikai kérdés, a 
további részletezésébe nem bocsátkozha
tom, csak épen arra akartam rámutatni, 
hogy ezt a harcot a politikai téren kell 
megvívni.

Ami már most speciálisan az ifjúság 
jelenlegi és jövőbeli elhelyezkedési lehe
tőségét illeti, itt a teendőket két cso
portba kel! osztani. Az egyik csoportba a 
már végzett, de állástalan ifuság c’helyc- 
zésérc irányuló tervek és akciók tartoz
nak, a másikba pedig azok a kérdések, 
amelyek a zsidó gyermekek tanításával, 
páíyára-qicvel^ssvűl és' pályja-váilasztá'sá’ 
val függnek össze.

Az első kérdéssel kapcsolatban persze 
mindenekelőtt szükséges az állástalanok 
összeírása. Hogy itt aztán mi a teendő, a 
dolog természetéből magától adódik. Az
után a zsidóság hivatalos vezető ténye
zőinek utána kellene nézni vájjon az 
ADOB-xxó)- jelentkezett és állítólag 
számbavett zsidó állástalanok közül he
lyeztek-e el valakit és mennyit és vájjon 
megfelelően annak a számnak, áhany ál
lást a ..zsidó nagytőke* ’ részéről nem
zsidó állástalanok javára igénybe vettek. 
Ha itt méltánytalanságok, mellőzések és 
igaz ságijai an ságok történtek, akkor1 ez 
chen a zs:dóság hivatalos képviseletének 
kell orvoslást sürgetnie. A másik teendő 
volna az átrétegeződés lehetővé tétele, 
első sorban gyakorlati átképző tanfo
lyamok létesítése, elhelyező irodla, ta
nácsadó stb. feláVítása által.

Ami pedig a másik kérdéskomplexu
mot, t. .i a zsidó gyermekek pályaválasz
tását, új pályákra terelését, új kiképzé
sét ‘Veti, ez nagyon alapos és elmélyedő 
tárgy^alájstóit igényel. Bizo-nyóS. hogy 
ez erősen belevág a felekezeti iskola —■ 
és általános kultúrpolitikájába is*  
milyen iskolákra volna szüksége (pl. 
ipariiskolákra gyakori, lóereskcdclmi isu 
kólára, mezőgazdasági iskolára, stb. — 
Ezeket a kérdéseket persze nem lehet in- 
rclentaliter elintézni, ezeket szakembe
rek alapos tárgyalása’ ra kell rábízni. 
Szükséges vo’na tehát mindenekelőtt egy 
ankét megtartása e kérdcskomplexumró!, 
hogy a felekezet legalább tájékozódást 
nyerhessen a kérdések és lehetőségek te
kintetében. S ha ez másképen nem volna 
keresztülvihető, arra kérem kedves Szer
kesztő Uramat, tegye ezt lehetővé lapjá
ban. nyissa meg minél előbb az ankétet.

Persze, nem merítettem ki a kérdé
seket. d<- talán a komoly munka elindítá
sához valamivel hozzájárulhattam.

Fogadja, melyen tisztelt Szerkesztő 
Ur, őszült- nagyrabecsülésem kifeje
zését.

Dr, Dénes Lajos
ny. kir. tanker. főigazgató.

Rosenberg Sándorné
szociális és karitatív érdemei melletti lel
kes, imponáló tüntetéssé szélesedett ki a 
VIII.—IX. kér. Izr. Nőegylet június 
n-én tartott 39. évi rendes közgyűlés 
Pedig az elnökasszony túlzott tárgyila
gosságával valósággal erőszakosan igye
kezett útját állni a szubjektív megnyilat
kozásoknak. A titkári és pénztári jelen
tésekben hasztalan kerestük annak ne
vét, aki mindlent, ami az egyesületben 
történt alkotódott, sőt olykor a kishitűek 
határozott cllentállása ellenére teremtő, 
dött. néhány meghitt asszonytársával úgy
szólván egymaga csinálta. És a jelentés 
adatai mégis gyújtottak, mert a száraz 
tények mögül önkéntelenül kivillant az a 
lcbirhatatlan energiával végigharcolt szi
szifuszi küzdelem, amely majidl 300 éhes 
száj áhandó mindennapi kenyérrel való 
kielégítésén kivül a Nőegylet anyagi ere
jének teljes érintetlenül hagyásával meg
teremtett és egész éven át fenntartott egy 
olyan hatalmas szociális intézményt, 
amilyen a Hevesi Simon nevéhez méltó
nak bizonyult tanoncotthon. Lampl Li- 
pótné adott legelsőbb hangot annak, hogy 
a köztuclat tisztában van azzal, hogy ki
nek az energiáját dicséri mindez. Dr. 
Farkas József, a ferencvárosi zsidóság 
tudós, bölcs papja a körzet népszerű ve
zérét. dr. Zahler Emil hitközségi elő’járót 
köszöntötte jelentős tisztjének dcccnniu- 
mán, aki a maga részéről is az elnök
asszonyra hárította az érdem javát és ki
emelte a Hevesi Simon Tanoncotthon je
lentőséget, ahol 23 árva és félárva ta- 
nonc ta’ált családias meleget. Dr. Hevesi 
Simon, a pesti hitközség köztisztelt lelki 
vezére is megragadó vonásokkal festette 
meg a nevét viselő otthon képét. Rosen
berg Sáncomé és dr. Zahler Emil fára
dozásait méhatta és kiemlte, hogy büszke 
arra, hogy az otthon megteremtője uno- 
kahuga. A „Mikéfe* ’ köszönetét Kertész 
Ödön igazgató tolmácsolta megkapó sza
vakkal majd a tisztújitás során a régi 
vezetőség mandátumát hosszabbították 
meg. cr. Zahler Emilt pedig érdemei elis
meréséül díszelnökkc választották. A ta
nácskozás végeztével a Nőegylet tagjai és 
a megjelent notabiljtások ismételten ová
ciókban részesítették Rosenberg Sándornét*  
aki több fővárosi zsidó intézményben ki
fejtett értékes tevékenysége után most a 
Hevesi TanoncotthonnnI is beírta nevet az 
igazi jó cselekedetekért kijáró maracan- 
dóságba...

akkor cipőit NAQY 9.' 
modern ortopfld-cipésznél’ ké- 
Rzitteree :Mnzenm-körut 11 
iir. Károlyi n. old. Thivó 86-1-65

fi ha IÍW8 tönatt
< ...  ........—
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Vaskos füzet
a Pesti Izr. Hitközség 1934. évi zárszá
madásának és mérlegének indokolása. 
Maga a zárszámadás és a mérleg, ha 
csak általánosságában vizsgáljuk, ör
vendetes képet nyújt a hitközség anyagi 
helyzetének alakulásáról. Mig az ország 
egyik legnagyobb hitközsége a múlt 
esztendőre majdnem ötvenezer pengős 
deficitet mutat ki, a pesti hitközség 
zárszámadása szinte deficitmentes s 
ez annál feltűnőbb, mert az 1934-es 
költségvetés igen tekintélyes, több mint 
400.000 pengős deficittel számolt. A 
pénzügyi év tényleges eredménye meg
cáfolta ezt az előirányzatot: az elő
irányzott 4.1 milliónyi kiadással szembe 
ugyan a tényleges kiadások összege 
4,342.177 P-re emelkedett, viszont a 
bevételeknél ugyancsak hatalmas több
letet sikerült elérni: ezek végösszege 
valamivel meghaladja a 4 milliót. Mint
hogy a kimutatott kiadási többletben 
benne foglaltatik az előző évi három
százezer pengős deficit is, az elmúlt év
ben a hitközség ügyvitele úgyszólván 
deficitmentesnek mondható.

Nem a mindenáron való ellenzékies
kedés mondatja velünk, hogy mi ebben 
a zárszámadásban s az abban kimuta
tott látszólag olyan fényes eredmény
ben nem tudunk szívünk szerint gyö
nyörködni. Oly erkölcsi testület mérle
gében, amilyen az ország legnagyobb 
hitközsége, nem a deficitmentességet 
kell a legfőbb erénynek tekintenünk, 
hanem a községre bízott erkölcsi cs val
lási érdekek kielégítő szolgálatát. Az 
ügyvitelnek az a képe azonban, mely a 
zárszámadásból bontakozik ki, éppen 
nem bizonyítja ennek a szempontnak 
mindenek felett való érvényesítését. 
Lássuk elsősorban: hogyan tűnt el a 
múlt esztendőre előirányzott százezer 
pengős új deficit? A kiadások összege, 
mint láttuk, az előirányzathoz képest 
kétszázötvenezer pengővel emelkedett, 
a bevételeknél ezzel szemben három
százötvenezer pengős többlet mutatko
zik. Mig a kiadásoknál a túllépésnek 
körülbelül a fele, 120.213 pengő a kór
ház dologi kiadásaira esik; a bevételi 
többlet nagyrésze, 233 ezer pengő, a 
pénzügyi ügyosztály bevételeire esik s 
egyedül a kultuszadó-behajtásnál sike
rült 157 ezer pengős többletet elérni: ez 
pedig indokolás szerint nem az anyagi 
viszonyok javulásának, hanem annak 
köszönhető,, hogy az ügyosztály „az 
adóhátralékok behajtását a szokottnál 
jobban szorgalmazta” — nyilván fontos 
volt az elérhető többlet, hogy az év 
végével deficitmentes gazdálkodást le

hessen kimutatni. Az elmúlt esztendő
ben szociális szempontból nem volt in
dokolt az adóbehajtásnak ily jelentős 
forszirozása; s ezzel szemben más 
szociális meggondolásokra sem lehet 
hivatkozni, hisz a kimutatott kiadási 
túllépésből mindössze 35.155 pengő esik 
személyzeti kiadásokra. Nem lehet tehá‘ 
azt mondani, hogy a hitközség az el
ért bevételi többletet saját alkalmazottai 
szociális helyzetének javítására fordí
totta volna.

De nem emelkedtek számottevő mér
tékben a szertartási ügyosztálynak-, 
tehát a szorosan vett vallási szükség
letek ellátásának kiadásai sem. Ezek 
között találkozunk azzal az adattal, 
hogy a körzeti rabbik és segédrabbik 
javadalmazása összesen 4572 P-be ke
rült: ez az összeg hat személy között 
oszlik meg s így a zárszámadás maga 
bizonyítja azt a már lapunkban szóvá 
tett, de hivatalos helyről cáfolt adatot, 
hogy a hitközség havi nyolcvan pengős, 
sőt még ennél kisebb fizetésért alkal
maz rabbikat. Hogyan lehetséges ilyen 
körülmények között a rabbikar tekin
télyének fenntartása? A vallásoktatási 
ügyosztálynál ugyancsak szigorúan be
tartották az előirányzatot, tehát az el
ért bevételi többletből semmi sem jutott 
a vallásoktatás színvonalának emelé
sére s a vallástanárok szociális helyze
tének javítására; ellenkezőleg, e ..kiadás
csoportnál több címen nem jelentéktelen 
megtakarításokat tapasztalunk. Sajnos 
nem állíthatjuk azt. hogy a pesti 'hit
község vallásoktatása minden tekintet
ben megfelelne azoknak az életbevágóan 
fontos feladatoknak, melyeket a mai 
idői- az lírásán valláserkölcsi nevelése 
tekintetében a hitközségre rónak. Sem
mikén sem illő tehát n százez-'r pengős 
megtakarítással dicsekedni, mikor azt 
látjuk, hogv fontos feladatok megol
datlanul maradnak, fontos erkölcsi s 
szociális szempontok nem jutnak ír 
vényre. Nem állítjuk, hogy a kórházná' 
előállott 120 000 pengős dologi túlkia- 
dás indokolatlan lett volna: mégis rá 
kell mutatnunk arra, hogy' a valláséi-
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kölcsi nevelés intenzivebbé tétele m-'g'i 
megérdemelt volna legalább annnyi túl- 
kiadást.

Van a zárszámadásnak oly pontja, 
mely szintén amellett tanúskodik, hogy 
bizonyos esetekben a hitközség vezető 
sége nem fukarkodott kiadástöbbletek 
engedélyezésével. Az elnöki ügyosztály 
közelebbről nem részletezett, -tehát 
többé, kevésbé diszkrét kiadásainál 
aránylag igen nagy, száz százalékos 
túllépéssel találkozunk. A „rendkívüli 
kiadások” tétele 22.246.57 pengős túl
lépést mutat az előirányzat 21 ezer 
pengőjével szemben: végösszege 43.067 
pengő. Ebben az összegben nem fog
laltatnak benne természetesen az elnöki 
osztálynak az országos gyűléssel kap
csolatos kiadásai, mert azok a mostan: 
esztendőre esnek. Fölmerül a kérdés, 
hogy mi indokolja ezt a ragy mértékű 
előirányzat-túllépést? Áz indokolás 
nagy' általánosságban „különféle se
gélyeket, és egyéb előre nem látott kia
dásokat” említ. Minthogy a segélyezés 
általában a jótékonysági ügyosztály 
ügykörébe tartozik (s ott is jelentős 44 
ezer pengős túllépéssel szerepel, ami a-z 
egész túllépési komplexus.leginkább h- 
lyeselhető tétele), nem hallgathatjuk síi 
azt a kérdést, hogy miféle segélyek es 
előre nem látott kiadások szerepeméi; 
az elnöki rendelkezési alapbiá? Régeb
ben, amikor a pest i hitközség elnöke 
csak a hitközségi ügyvitel ’<-.<> főbb irá
nyítására szorítkozott nem volt szük
ség a rendelkezési alap ilye:: növelésére. 
Mindenesetre feltűnő ez a növekedés 
akkor, amikor a hitközségi elnök égyre 
szélesebb felekezetpolitikai célkitűzé
sekbe kezd, melyek hatáskörét egyre 
jobban kibővítik ,'és hatalmi pozícióját 
országos felekezeti viszonylatban egye
dülállóvá teszik. Az elnöki állásnak, ez 
a kiterjesztése magában véve- össze
férhetetlenséggel jár. Ugylátszik, nem 
mentes az elnöki ügyosztály bizonyos 
mértékű politizálástól sem.

Nem kívánjuk a zárszámadás egyes 
részleteit tovább elemezni. Csak általá
nosságban jegyezzük meg. hogy- az 
eredmény ragyogó homlokzata: a defi
citmentes év, szegényes szobákat takar, 
melyekben ’ mostoha sorsban húzódnak

Elsőrendű orth. kóser konyha, 

központi fűtés, hideg-meleg folyó

víz, felvonó, erkélyes szobák, 

tengerre néző ablakokkal. Napi 

penzió nyolc pengő. Clearing. 

Prospektus ingyen. Felvilágosítás 

a Zsidó Elet szerkesztőségénél is. 
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meg a zsidóság fontos vallási, erkölcsi 
és. szellemi érdekei. Ki ki-!' mondanunk 
a kiadási többletből alig jutott valami a 
személyzeti kiadásokra és semmi sem 
jutott vallási cs vallásoktatási célok 
szolgálatára. A bevételi többlet jelen
tős része pedig nem a viszonyok spon
tán változásából áll, hanem az adóbe
hajtás megszigorításából ered. Ha így 
tekintjük ezt a zárszámadást, fölmerül 
az a kérdés is: mennyiben igazolná ez 
az eredmény Buda önállóságának el
kobzását? Kirakatnak talán jó a de
ficitnélküliség, d'e Izmit takar, az egy
általán ''nem tiintetheti ‘föl oly budai hí
vek előtt, kiknek minden más szem
pontnál fontosabb a lelkiek gondozása, 
a zsidó vallási és erkölcsi értékek 'ápo
lása, az alkalmazottak szociális helyze
tének b lehetőség jszerinti javítása, elő
nyösnek a pesti hitközséggel való egye
sülést. Azonkívül megdönti w zárszám
adás azt a pesti hitközségi részről han
goztatott szempontot is, hogy az adójö- 
vcdelmckbcn a Budára való átköltözés 
révén előálló .eltolódás szükségessé 
tenné az egyesülést, mert különben a 
pesti hitközség ‘nem jtudná hatalmas in
tézményeit az eddigi keretben- ellátni. 
A kultuszadójövedelmek Pesten növe
kedést mutatnak: hogy llehet itt Buda 
javára való eltolódásról beszélni?

A zárszámadás számai világosan be
szélnek, ha összevetjük őket a hitköz
ségi élet valóságaival. A hitközség ve
zetősége országos felckczetpolitikai ál
mokat sző s ezeknek rendeli alá a hit
község ügyvezetését. Hatalmi szem
pontra helyezkedik a ralikkal szemben 
is, kiknek immár magánéletét és temp
lomi szereplését is politikai ellenőrzés 
alá vetik. Ez a szabályozás semmikép 
sincs összhangban a zsidóság hagyomá
nyos szellemével. A rabbi erkölcsi te
kintélye az alapja a hitközség erkölcsi 
tekintélyének és ezért az intézményes 
ellenőrzés a hitközség erkölcsi nimbu
szát kezdi ki. Természetes, a papi hi
vatás nem fér össze a napi politikába 
való beavatkozással. Ezt azonban a 
magyar rabbikar mindig jól tudta s 
még esetleges egyéni kisiklások sem 
indokolnának oly általános rendelkezést 
mely a rabbiállás tekintélyét teszi koc
kára. Ha előfordulnának egyes esetek, 
ezek nem lehetnek oly számosak, hogy 
egyenként ne lehetne őket orvosolni. 
De különben is más feladatai volnának 
a hitközség vezetőségének, mint fele- 
kezetpolitikai imperializmus kiépítése. 
Fiatal nemzedékünkben ijesztően terjed 
a vallási közömbösség, sőt idegenkedés. 
Erőteljes, belső missziós munkára van 
szükség, hogy fiatalságunk közönyét 
leküzdhessilk.

Ballag már a
A pesti zsidó leány-gimnázium udvar?. 

Az udvar egyik oldalán emelvény, itt 
foglalnak helyet azok az előkelő vendé
gek. ak k eljöttek, hogy résztvegyenek a 
leánygimnázium évzáró ünnepén. Dr. 
Glücksthal Samunét, IVertheimer Adol
fot, dr. Groszmann Zsigmond rabbit lát
juk ott többek között. Az udvar négy- 
szögkeretében szülők és hozzátartozók 
izgatott és ünnepélyes tömege.

Induló hang.iai mellett vonulnak fel a 
növendékek és fe-áHnak szemben a pódi
ummal. Felhangzik a Hymnus áh itatós 
dallama, majd IFírf/i Ká’mán főigazgató, 
a leánygimnázium kiváló vezetője nyitja 
meg az ünnepélyt.

— Nem hatalommal, sem nem erővel 
hanem az én szel Nmemmel... — idézi a 
próféta szavait, amikor arról beszél, 
milyen utat tett meg a magyar zsidóság
nak ez a büszke intézménye a mai napig, 
amikor a 15 év előtti kezdet 80 növen
déke után 730 zsjdó leányt nevel a jövő 
számára. Igen, a szellem fegyverzete 
voH, melyben a harcot megvívták azok, 
akik vezetői, tanítói és pártfogói voltak a 
gimnáziumnak, .ak’k a viharzó tengeren 
elvezették a hajót a siker kikötőjébe. De 
az eszme mellett szükség voH azért erőre 
is, de ez az erő is? a szellem ereje volt. 
A vihar ide-oda dobálta a hajót, de eb
ből a hajó utasai semmit sem éreztek, 
azok álltak ki teljes mellel a szélvész 
erejével szemben, akiket hivatásuk a pa
rancsnoki hídra ál’ított. Beszédét imával 
fejezte be. melyben köszönetét mondott 
az Urnák azért hogy mindazok a növen
dékek, akiket szüleik az év elején féltő 
szeretettel a gimnázium védelmére bíz
ták, jtt lehetnek egészségben az elvégzett 
munka örömének ezen az ünnepén.

A zene most a „Ballag már a vén 
diák...” ismert dalát intonálja és a növen
dékek oszlopsorai között megindulnak 
azok a növendékek, akik befejeztek ta- 
núlmányaikat. Rajtuk már nincs az is
kola formaruhája, mint megannyi színes
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vén diák ...
virág ragyognak a nevezetes a’ka’omra 
készült toalettek, a fehér blúzok és kék 
Szoknyák mezőjén. Éneklik a dalt, bal
lagnak a sok megszokott arc, a falak kö
zött, melyek nyolc hosszú éven át oly sok 
örömüknek és bánatuknak voltak tanúi, 
és könnyek permeteznek szemükből, be- 
harmatozva a sok kedves, friss mosolygó 
leányarcot.

Most feladnak az emelvény előtt. 
Nobel Márta elszavalja Kiss József 
„Tüzek**  című költeményét, azután 
IVirth Kálmán főigazgató számol be az. 
év eseményeiről és eredményeiről, az ő 
és tanártársai lelkes1 munkájának ered
ményéről. Először megilletödött szavak
kal búcsúztatja el Bárd Rezsőt, a pesti 
hitközség közoktatási ügyosztályának el
hunyt előadóját. Szántó Soma tanárt és 
Schönfeld József dr. szerkesztőt, majd 
örömmel közli, hogy igen sok növendék 
nyert tudása és szorgalma elismeréséül 
különfé’e ösztöndíjakat és jutalmakat.
Megtudjuk, hogy a múlt évben a magán
tanulókkal együtt 730 növendéke volt az 
iskolának, akik közül 755 végezte jeles, 
330 jó, 207 elégséges eredménnyel az esz
tendőt és mindössze 22 tanuló bukott 
meg. Ez ragyogó eredmény, ha tekintetbe 
vesszük hogy jelesrenc.űnek például csak 
azt a növendéket tekintik, akinek legfel
jebb egy jó-ja van, tehát az, aki két 
tárgyból kapott jó-t. már csak jórendű. 
40 rendes és 3 magántanuló jelentkezett 
érettségire, ezek közül 8 érettségizett ki
tüntetéssel, ami annyit jelent, hogy ez a 
nyolc tanuló nemcsak az érettségit tette 
le jeles eredménnyel, hanem mind a 
nyolc osztályt jelesen végezte. 6 tanuló 
jelesen, 14 jól érett, elégségesen 13 és 
összesen kettő bukott meg. Ezután a ta
nulmányi. torna és gyorsíró versenyeken 
elért eredményekről számolt be a főigaz
gató, majd felolvasta az ösztöndíjat nyert 
tanú’ók neveit. Végül a tanári karnak 
mondott a növendékek fergeteges tapsa 
között köszönetét az elvégzett munkáért.

Éried Rózsi búcsúztatta cl a távozó 
nyolcadikosokat és átvette tőlük az iskola 
zászlaját, dr. Glückstahl Samunc az ,Izr, 
L eányg imnáziwn Ba rá tain ak Egy csülete'1 
képviseletében ac.ta át a végzett növen
dékeknek az egyesület gyűrűjét, a Rá- 
kóczi-jnduló hangzik el, Wirth Kálmán 
főigazgató mond még néhány zárószót, 
melyek után a Hiszekegy hangjaival ér 
véget a megható ünnepély. Wirth Kálmán 
főigazgató, a kitűnő tanítómester és is
kola-adminisztrátor másfé’évtizjedles okos 
és céltudatos munkájának dicsérete ez az 

(évzáró ünnep...
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„Példa nélkül való, hogy az 
írás népe szegény embert 
állítson közülete élére"

Hatalmas tömeg ünnepelte dr. Kriszháber Adolf elnököt 
tízéves jubileumán — Dr. Csobádi Samu, dr. Kiss Arnold, 
Gesztes Ferenc, Biró Géza, Baracs Károlyné, Gerő Ödön, 
dr. Berényi Sándor, dr. Róna Gyula és dr. Pfeiffer Ignácz 
beszédei — Dr. Kriszháber Adolf ismét leszögezte ma

gát Buda függetlensége mellett
Impozáns1, bensőséges, lelkes hangu

latú társasvacsora keretében ünnepelte 
június 18-án, keddien este a Budai Hit
község elnökének, dr. Kriszháber Adolfnak 
tízéves c’nöki jubileumát. Mindazok, akik 
e vacsorán resztvettek, nemcsak arról a 
gyermeki ragaszkodásról, gyengéd! szeré
téiről győződhettek meg, mely a budaiak 
kitűnő, puritán, közszeretetnek és tiszte
letnek örvendő ősz elnökét hitközségében 
körülveszi, hanem arról a ’elkes harci 
Szellemről is mely Budát áthatja és méy 
nem fogja elrabo’ni engedni az ősi budai 
hitközség évszázados önállóságát.

Az uto’só zugig megtelt a Raina-park. 
amikor dr. Csobáa'i Samu, a budai hit
község alelnöke szólásra emelkedett, 
hogy a társasvacsora bevezetőjéül kö
szöntse Magyarország kormányzóját szü
letésnapja alkalmából. Az üdvözlő beszé
det a közönség állva hallgatta végig és 
lelkesen ünnepelte elhangzásla után a 
kormányzót.

Kiss Arnold dr. budai vezető főrabbi 
üdvözölte ezután elsőnek dr. Kriszháber 
Adolfot, kiemelve nagyszerű emberi tu
lajdonságait: a puritánságot, efohúséget, 
hozzáférhetetlenséget és végtelen nyugal
mat, mellyel községe ügyeit intézi. Hit
községi elnöknek lenni nem leghá’ásabb 
mestersége a világnak és mcgvo’t az ér
telme annak a régi szokásnak, mely 
szimbólumként nem díszjelvényeket. ha
nem férgekkel telt kosarat nyújtott át a 
hívata’ába lépő új elnöknek. Mint a fér
gek, úgy nyö'zsögnek az elnök körül a kí
vánságok, panaszok, érdekek, támadások 
és a — munka. Azt kívánja, hogy miként 
Jákob, úgy a budai hitközség eröslelkii 
elnöke is épségben érkezzék meg vágyai 
igéret-földjérc. meggyőződése rendül el
lenségével, gyermekeinek épségévi I ál- 
d'ottan. munkája sikerével áldottan. Kí
vánja, hogy a t’zevcs szakadatlan, önfe..- 
áldozó munka után lássa hitközséget ép
ségben megái hí i, tovább virágozni, tovább 
fejlődni az emberi kor legvégső határa g.

Gesztes Ferenc/, a „Budai Hitközség 
Autonómiáját Vécő Párt’’ elnöke beszelt 
ezután:

— Az a korszak — mondotta — mely

ben dr. Kriszháber Adolf fiatalságát tö'- 
lőtte, a liberalizmusnak, az emberi jog
egyenlőségnek korszaka volt. Ez a libe
ralizmus tette lehetővé, hogy a. Marcali 
Henrikek, az Alexander Berndtok, a 
Goldzili'r Ignácok elfoglalhatták kated
rájukat ciz egyetemen és ez tette lehetővé, 
hogy Pfeiffer Ignácot, mint műegyetemi 
tanárt, Bíró Gézát, mint miniszteri taná
csost üdvözölhessük ma este körünkben. 
Ebben a korban lehetett igazságügyminisz
ter a szegény sümegi tanító fiából. És ad
dig, amig ez a szellem vezette az országot, 
meg is volt itt, ebben az országban min
denkinek, aki dolgozni akart, a minden
napi kenyere. Sovány kenyér volt ez 
néha, de mégis csak kenyér. Nem csodá
latos tehát, hogy Kriszháber Adolf min
den erejével ragaszkodik ennek a kor
szaknak nagy hagyományaihoz, a szabad
ságjogokhoz hitközségére való vonatko
zásában is. Nem az a nagy érdeme ezen' 
a téren Kriszháber Adó’ínak, hogy hű 
az autonómiához. Amikor bennünket 
hittestvéreink az elöljáróságba beküldőitek, 
nem azért tették, hogy feladjuk a hitköz
ség ősi függetlenségét, hanem azért hogy 
megvéd iiik és megtartsuk. Ha tehát 
Kriszti abor Adolf is a kötelességteljesi- 
tésriek ezen az útján jár. ez nem érdem. 
Érdem azonban az a lelkesség, fáradha- 
t a t lanság, meg tán torítha la Hanság, cl p usz- 
tithatailan munka.készség, melynek fegy
verzetében ő az autonómiáért folyó küz
delmet vezeti, mellyel hitközsége ügyeit 
ellátja. De nekünk, akik az autonómiáért 
harcolunk, nincs is veszteni valónk. A 
porosz-francia háború példájára gondol- 
junk,aiH:kor a legyőzött francia csapatokat 
lelkes ünnep’éssel fogadta Paris népe és 
azt írta a diada’kapura: ,Üdv a legyőzői
teknek !’* Igen, abban a harcban, melyet

Verő Adél
leánynevelő

BUDAPEST VII, Ida -u. 3
Városligeti villanegyed 
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mi folytatunk, nem volna szégyen elbukni 
sem. De mi nem fogunk elbukni, mi 
győzni fogunk, mert hiszünk, . bízunk a 
budaj zsidóság intelligenciájában, mely 
meg fogja érteni, hogy az a küzdlelem, 
melyet mi folytatunk Buda érdekében 
való. Mi tehát rendületlen hűséggel visz- 
szük tovább a zászlót, melynek -egyik .-o1- 
dalára a béke a másik oldálára azonban 
az autonómia szentsége van írva.. (Nagy 
éljenzés.)

Ezután Gesztes Ferenc átnyújtotta 
Kriszháber Adolfnak a hitközség ajándé
kát!; ezüstből készült babérkoszorút;.

— Szerény ez az ajándék mon
dotta — de ragyogó szimbólum; A hősö
ket mindig babérra! ünnepelték és ennek 
a koszorúnak anyaga magában rejti a te 
összes nemes tulajdonságaidat, férne, az 
ezüst nemes, mint a te jellemed, m’ntáj.a 
finom, nnnt a te lelked’ és bimbók vannak 
rajta, hirdetve az örök megújhodást. Ed
dig két kezedet nem használhattad fel 
ugyanarra a munkára, mert inig egyik 
kezeddel hitközségedért dolgoztál, a má
sikban fegyvert kellett tartanod annUk 
megvédésére. Én a mai ünnepeden azt 
k vánont a Mindenhatótól, tegye lehetővé, 
hagy a másik kezed is minél előbb fel
szabaduljon a. munka számára.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Biró Géza miniszteri tanácsos., a 
Budai Chevra elnöke üdvözölte a jubiláns 
elnököt testületé nevében:

_ A budai hitközség elitjének üdvöz
letét hozom neked, — úgymond — mert 
a zsidóság elitje tömörül « chevrákban, 
azok, akik önként akarnak dolgozni a zsi
dóságért, Mélységes hódolat illet‘meg té
ged azért a példaadásért, melyet egész éle
ted a munka szentségének, a tisztességnek 
szolgálatában jelent. Azt a harcot pedig, 
melyet te vezetsz, mi valamennyien-Ali
juk. Győzni fogunk, ha kell harccal^-de 
ha kell békével és ez lenne a mi hő vá
gyunk és a hő kívánságunk a te szá
modra ÍS.

özv. Baracs Károlyné a Budai Izr. 
Nőegylet rievcben tolmácsolta szerencse
ki vánatait a Nőegylet nemes támogató
jának.

Gerő Ödön elöljáró vo’t a következő 
szónok: .

_  Mint veterán elöljáró szólalok fel, 
— mondotta — hiszen annyi ideje vagyok 
elöljárója a hitközségnek, úiint amióta 
Kriszháber Adolf elnöke. (Éljenzés.) A 

Tökéletes kiképzés idegen nyelvekben. Háztartás, 
zene, sport. — Egészen kis létszám. — Felvétel 
korhoz kötött, 14 évtől kezdve. Vallásos nevelés. 
A zsidó tradíciók betartása. — Orthodox kóser 

ellátás. — Korszerű dijak.
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budai hitközség. amikor Kriszhaber Adói" 
főt állította élére, igen nagy luxust en
gedett meg magának: szegény embert 
tett meg elöljárójául. Ez a luxus példa 
nélkül való. mert az még soha sem for
dult elő, hogy az írás népe szegény em
bert állítson valamelyik köziilete élére. — 
Engem tehát ez a szolidaritás is elszakít
hatatlan lánccal fűz a mi szeretett elnö
künkhöz: a szegénység szo’idaritása. De 
azért Kriszhaber Adolf nem szegény, 
mert amikor láthatja azt a szeretetet, 
megbecsülést, mely mindenfelől feléje 
árad, akkor éreznie kell, milyen nagyon 
gazdag ő erkölcsi javakban. Azt kívánom, 
hogy ebben a vagyonodban tartson meg 
Téged az Úristen minél tovább a mi örö
münkre.

Dr. Berényi Sándor az Aggok Menház 
Egyesülete megbízásából köszöntötte el
nökét, kiemelve, hogy nem szokott nyil
vánosan szónokolni, de örül, hogy ez az 
alkalom, amikor a nagy nyilvánosság előtt 
fejezheti ki ragaszkodását és szeretetét 
Kriszhaber Adolfnak.

Dr. Róna Gyula főorvos az ambulan
cia orvosi kara nevében beszélt, majd dr. 
Kriszhaber Adolf emelkedett szólásra.

— Ha figyelemmel kisérjük a szóno
kokat — kezdette beszédét — rá fogunk 
jönni arra, hogy minden szónoknak van
nak tip:l<us mozdulatai, melyekkel mon
dani valóit kíséri. Én a kezemet a Szi
lemre téve beszélek és ezzel akarom 
szimbolizálni, hogy az, amit mondok, a 
szivemből jön és a szivekbe akar utat ta
lálni. Tiszta szivemből köszönöm a sze
retet és jóságos ragaszkodást, mely mun
kámat io év óta kíséri. Hosszú volt ez 
a io év, de a legutóbbi két év volt ennek 
a hosszú időnek leghosszabb korszaka. 
Nehéz harcokat kellett folytatnom, azon
ban ezekben a harcokban erőt adott ne
kem az érzés, hogy társaim megértik cél
kitűzéseim igazságát, szándékom tiszta
ságát. A szónokok közül többen emelték 
ki jó tulajdonságaim közül a flegmát, 
mely lényemet jellemzi. Tessék nekem e’- 
hinn*,  hogy csak az a flegma tette lehe
tővé. hogy a lefolyt küzdelemben ered
ményeket érhessek el. Nagy nyugalomra 
és önuralomra volt itt szükség. De vállal
tam a harcot, mert példát kellett szolgál
tatnom testvéreim számára. Példát arra 
hogy ha valahol, valaki ellen igazságta
lanságot akarnak' elkövetni, akkor ez el
len az igazságtalanság ellen harcolni kell, 
hogy nem kell meghunyászkodni az első 
támadásra azért, mert van, aki úgy érzi, 
hogy az ellenség túlerőben van és a harc 
úgyis hiábavaló. Aki nem tud szabadság
ban élni, az nem érdemli meg a szabad
ságot. Vállaltam a harcot, mert az a 
meggyőződésem, hogy ha nem akadnának 
emberek, akik a harcot az igazságtalansá
gok ellen vállalják, akkor le kellene mon

danunk a világ fejlődéséről. Nem vagyok 
híve semmiféle ünnep’ésnek és ha ma 
mégis vállaltam, hogy ünnepeljenek, ak
kor ezt csak azért tettem, mert alkalmat 
akartam adni arra, hogy itt ma újra 
megnyilvánulhasson a budai hitközség 
tagjainak összetartása. Budának példát 
kell mutatni az ország minden hitközsé
gének a kultúra iránti szerétéiben, a köz
élet tisztaságában, a testvériségben. Ezt 
a szellemet, mely Budát áthatja, mi egy 
derék, nagyszerű hittestvérünk útmuta
tásának köszönhetjük, akinek én itt csak 
szerény követője vagyok Ennek a testvé
rünknek emlékére, Baracs Károly emlé
kére ürítem poharam. (Nagy taps és él
jenzés.)

A vacsora szónokainak sorait dr 
Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár zárta le, 
aki többek közt a következőket mon
dotta :

— Legfőbb feladatomnak fogom te
hát tek nteni, hogy azt az éket, melyet bi
zonyos események a budai zsidóság tag
jai közé vertek, minél előbb eltávolitsam, 
vagy legalább is segítsem eltávolítani oly 
módon, hogy senkinek sem kelljen azt 
mondania, hogy mcghátrált.

Az impozáns ünnep, melynek hangu
latát csak a vacsora és a kiszolgálás ellen 
felhangzott jogos panaszok rontották 
meg, a késő éjjeli órákban ért véget.

A tállyai főrabbi
Roseribaum Lipót halálával a magyar 
orthodoxia egyik legbüszkébb reménysége 
dőlt kora5 sírba. Nagy papi család kon
zervál v va’lási hagyományainak volt 
mé’tó hordozója, de emellett hatalmas 
zsidó és világi tudásával, műveltségével, 
megnyerő egyéni tulajdonaival és nemcsak 
német, hanem tökéletes magyar szónoki 
készségével is arra volt hivatva, hogy 
majdan prominens szerepet játszék az 
orthodoxia életében. Zamatos magyar be
szédével Zemplén vármegye törvényha
tósági bizottságának ülésein is feltűnt és 
általános népszerűség övezte az érettsé
git tett tá'lvai orthodox főrabbit. Tagja 
volt az Orthocox Központi Iroda százas 
bizottságának és mind’g felfigyeltek véle
ményére fe’-ekezete fontos kérdéseiben.

Fiatalon, alig 53 éves korában hunyt 
c1. Az abaújszántói, debreceni, derecskéi, 
forróencsi kisváréba, mándoki, miskolci, 
ózdi, putnoki, sátoraljaújhelyi, tolcsvaj 
hitközségek népes kii’döttsége állotta kö
rül június 12-én végbement temetésén 
koporsóját, ott voltak a környékbeli hit
községek vezetőin s az orthodox központi 
képviselőjén kivid; Kókler róm. kath. 
p’dbáfn "I. Osvá.th református, Seemann 
F. lelkészek, dr. Baross Endre orsz. kép

viselő, Gosztonyi István főszolgabíró, 
Rácz Lajos kúriai ‘tanácselnök, Szirmai 
István kir. táblai főügyész, Tállya köz
ség és Zemplénmcgye számos kitűnősége 
felekezeti különbség nélkül.

A templomban Roseribaum Mózes kis- 
vábdai főrabbi, a mjegbo’dogult testvér
bátyja és egyben apósa búcsúzott cl az el
hunyttól zokogásba fúló szavakkal majd 
fia és a tá’lyai rabbiszékben halála után 
megválasztott utóda, Rosenbaum Miklós 
tett fogadalmat. Künn a templom előtt 
másik fia. Rosenbaum Gcz.a rabbi, B’eyer 
Mayer ungvári, Maycr Ernő mándoki, 
Rosenbaum Samu kisvárdai rabbik, Ro
senbaum Lipót királyhelmeci kereskedő, 
Katzburg ózdi, Tollák Emánucl szerencsi, 
Kiéin sátoraljaújhelyi, Deutsch Jenő aba- 
újiszántói, Kohn Hermann derecskéi, 
JusigVeisz. tokliji Kornitzcr xo1csvíiii fő
rabbik beszéltek.

A halottas menet ezután megindult, 
majd a községháza előtti téren mcgá’lt 
Itt Tállya község nevében Hála Győző 
búcsúzott cl a község egyik legjobb és 
legkiválóbb szülöttjétől. A temetőben bol
dogult atyja néhai Rosenbaum Gerson 
főrabbi mc’lé helyeztek örök nyugalomra.

Lőw Wolfi halála
Az orthodox zsidóságot súlyos csapá

sok érték, az elmúlt napokban. A tá’lyai 
főrabbin kivid az egy k legnagyobb 
gaon-családnak: az újhelyi Löwöknek 
egyik tudós, köztisztelet és megbecsülés 
övezte tagja, Lőzu ll’olf dőlt k az élők 
sorából.

Unokája volt a nagy Löw Jeremiás
nak és fia a hírneves Lőw Lázár néhai 
sátoraljaújhelyi főrabbinak. Hatalmas 
tudású, ember, fanatikusa a zsidó tudo
mányos kutatásnak. Rengeteg nagymértékű 
írás maradt utána, hiszen élete 74 évének 
túlnyomó részét kizárólag a gyűjtésnek 
és az írásnak szentelte. Nemcsak itthon 
hanem az amerikai zsidóság körében is 
nagy tekintélye volt. Amerikai h’ttestvc. 
reink az ő személyes intervenciójára, sza
vainak hatása alatt jelentős összeget gyűj
töttek össze, hogy kiadhassa nagyhírű 
elődeinek hátramaradt kéziratait. Most is 
Amerikába készült, de elhatározásában 
megakadályozta hirtelen halála.

Kolozsvárt agyvérzés érte és ott te
mették cl mély fájdalmára a sátoralja
újhelyieknek, akik atyja és nagyatyja 
családi sírhelyére akarták temetni. Élő
ké’ő család, megszámlálhatatlan híve és 
tanítványa, azonkívül fia: Lőzu Jeremiás 
ádándi főrabbi, fivérei: Lőw Jeromos, a 
miskolci orth. hitközség nagytekintélyű 
igazgatója és Lőzv Zoltán fővárosi ban
kár, nővérei és unokái gyászolják.
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Junius 29, szombat — Szíván 28 (Hetisza
kasz: Slach löchó háftóra: Vájislách Jöho- 
séá, Józsua 2, f. 1—24, ujholdhirdetés, 3. 
Perek, szombat kimen: 8. 31), — jun 30, 
vasárnap — Szíván 29. (Erev ros-chods, 
jóm Kippur Koton), — julius 1, hétfő — 
Szíván 30 (ros-chodes 1. napja), — jul. 2, 
Kedd — Támusz 1 (ros-chodes 2. napja), 
jul. 3, szerda — Támusz 2, — jul. 4, csü
törtök — Támusz 3, — jul 5, péntek — 
Támusz 4. (szombat bejöv: 7.45).

— A Józsefvárosi Izr. Nöegylet jú
nius 16-án tartotta évi rendes közgyűlé
sét előkelő közönség jelenlétében. Ott 
láttuk többek között, fötisztelendö Dr. 
Scheiber Lajos körzeti rabbit, dr. Baracs 
Marcelnét, a Minosz elnökasszonyát, Gál 
Ignácnét és Szabó Lajosnét, mint a Mi
nosz kiküldötteit, Rosenberg Sándornét. a 
VIII.—IX. kér. nőegylet elnökr.őiét, 
Eichenbaum Mórnét, az V. kér. nőegylet 
és társelnóknőjét, Rockenstein Hugónct, 
Szemeréné Hcrz Emmát, a IV. kér. izr. 
nöegylet társelnöknőjét, a VIII. templom
körzet elöljáróságának számos tagját. 
Weisz Márkné elnökasszony üdvözölte a 
megjelenteket, elnöki megnyitójában vá
zolta a munkát és programmot adott a 
közelebbi teendőkről. Majd ezután Sarbó 
Vilmosné főtitkár mutatta be főtitkári 
jelentését, megismertetve az évi munkát 
és eredményét, ecsetelte a Szeretetott
hon érdekében kifejtett munkásságot és 
hálás köszönetét tolmácsolta mindazok
nak, akik a munkában resztvettek és a 
Szeretetotthon fenntartását előmozdítot
ták. Wcchsler Miklósné pénztáros is
mertette a nöegylet pénzügyi helyzetét, 
bemutatta és előadta a zárszámadást és 
■kérte a felmentvény megadását, ami ter
mészetesen. egyhangúlag megadatott. 
Majd megtörtént a vezetőség kiegészíté
sére szolgáló választás.

— Házasság. Fényes esküvő szín
helye volt június 9-én a pesti Dohány
utcai főtemplom. Schlanger Mórnak, a 
..Pesti Tőzsde" népszerű igazgatójának 
Klára leánya esküdött örök hűséget Reich 
Tibornak, a Polgár, Lefkovits és Fekete 
nemzetközi szállítóvállalat cégjegyzéké
nek. A főváros társadalmi életének szá-

Dr.Frenkel Bernát ± zsidó nevelőintézete
VI., Aréna út 84. Telefon 28-8-43. — Internátus a városligeti villanegyedben 
minden iskolatípus közelében fiuk és leányoknak. Gyermek- és diáküdiilö a 

Bükkben, 400 m. Lillafüred fölött, klimatikus gyógyhatású helyen. Leány tovább

képző 14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú tanfolyamok.

mos kitűnősége jelent meg az esküvőn, 
hogy ezzel is kifejezést adjon a meny
asszony atyja érdemei iránt való meg
becsülésnek. A pesti hitközség elöljáró
ságát Frey Kálmán, Nagy Andor és dr. 
Zahler Emil elöljárók, a Pesti Chevra 
Kadisát Krámcr Miksa ikormányfötaná- 
csos, elnök, Bánó Dezső és Steiner Mór 
kormányfőtanácsos-clöljárók, dr. Endrei 
S. Henrik igazgató képviselték. Dr. He
vesi Simon vezető-főrabbi adta össze az 
ifjú párt és megkapó közvetlenséggel mu
tatott rá, hogy a főváros zsidó életé
nek színe-java jelent meg az esküvőn, 
demonstrálva ezzel, hogy nem felejtik cl 
a jó cselédeteket, amelyekben Schlanger 
Mór elöljárt, amíg a szerencse kegyeltje 
volt. A politikai és társadalmi élet szá
mos vezető egyénisége levélben és táv
iratban fejezte ki Schlanger Mórnak jó
kívánságait.

Friedmann Vilmosnak, a népszerű 
nyíregyházai rabbinak Lilly leányát, jú
nius 16-án vezette oltárhoz a nyíregyhá
zai zsidó templomban dr. Gárdos Miklós. 
Az örömapát ez alkalomból elhalmozták 
jókívánságaikkal nagyszámú hívei és 
tisztelői.

VIII. kér. Templomkörzet 
június 9-én ülést tartott, 
elnök vezetésével. Dr.

— A pesti 
választmánya 
Weisz Márk 
Scheiber Lajos körzeti rabbinak a kör
zet vallásos és jótékony eseményeire vo
natkozó emelkedett beszámolója után le
tárgyalták a napirendet és a jelcnvol'nk 
lelkes ovációkban részesítették Weisz 
Márk elnököt. 

— Keszler Géza síremléke. Kcszler 
Géza, a nemes emberbaráti szivéről és 
jótékonyságáról közismert, nagytekin
télyű fővárosi kereskedő, aki a Terézvá
rosnak általánosan tisztelt és népszerű 
polgára volt és felekezefének is bőséges, 
ragaszkodó fia, tudvalévőén múlt év jú
nius 16-án hirtelen elhúnyt. Mélyen súj
tott családja emléket állít sírja fölé és 
a síremléket ünnepélyesen avatják fel 
július 7-én, vasárnap délelőtt fél 10 óra
kor a rákoskeresztúri zsidó temetőben. 
(30/B. szakasz. 8. sor. 42. sírhely.)

_  A Victoria Biztosító mérlege. A 
Victorin B’ztositó folyó évi június 18-án 
tartotta njc" rendes évi közgyűlését. Napi
rend előtt a felügyelőbizottság elnöke ke- 
gyh’etes és elismerő szavakkal emléke
zett meg a nemrég elhunyt vo’t központi 
vezérigazgatóról, Gerstenberg Ottóról, va-

la mint Véttér F. Ernő központi igazga
tóról. A Victoria 1934-ben életbiztosítási 
adományát 104 millió márkával gyarapí
totta, miáltal a teljes biztosítási állomány 
1032 millió márkára emelkedett. Az el
múlt évben a társaság halálesetek nratt 
kereken 7 millió márkát fizetett kJ. A mai 
értéknek megfe’d’ő (leírások és szociális 
terhek levonájsával a (társaság 6,291.397 
márka tiszta nyereséget mutat ki, mely
ből saját üzletfeleit 5,726171 'márka nye- 
reségoszta’ékban részesítette. A régi nye- 
rcségrészesedéscs biztosítások osztaléka 
ugyanakkora, mint az .a megelőző üzlet
évben volt. A részvényesek osztaléka, ép 
úgy. mint a múlt évben, az idén ’s rész
vényenként 75 márkát tett ki. A társaság 
működési területe is megnövekedett. Töb
bek között ismét felvette működését Bel
giumban, továbbá Trak és Tran területén 
miá’tal kü’földi tevékenysége 22 államra 
téried ki. A magyarországi igazgatóság, 
melynek élén Rózsa, Rezső ügyvezető 
igazgató ál1, az üzleteredmény ily ked- 
vezö a’akulásához nagv mértékben hozzá
járult. A nemrég lezajlott budapesti 
nemzetközi és debreceni ipari vásárokon 
é’énk és rokonszenves tevékenységet fej
tett ki, amidőn nemc=ak sa;-át magának, 
hanem az egész biztosítási intézménynek 
ötletes és komoly propagandát cs’nált. 
me’ynrk kedvező eredménye nem fog e1- 
maradni.

_  Edelstein Bertalan síremléke, 
farkasréti 
avatták fel 
hálás hívei 
dogemlékü 
b’nak. Ott
java s a je’envo’tak mély meghafódott- 
sággal hallgatták ck. Kiss Arnold vezető
főrabbi. dr. Kriszháber Adolf hitk. el
nök. Bíró Géza m:n. tan. chcvra-c’nök 
és dr. Morva*  professzor kegyelctes 

. megemlékezéseit.

A 
temetőben vasárnap délben 
a rrvonvörű cfrc-nléket melyet 
em-'te1- nagy napinknak ho1- 
cJr. Edelstein Bertalan főrab- 
volt a budai zsidóság szinc-

■
A lengyelországi zsidóság és 
az uí választási főrvónv

Lengyelországban tudvalevőleg t:i vá
lasztási törvényt fogadtak el m'lv uira 
szabályozza a képviselők számát és a vá
lasztói jogosultságot; A sejm alkotmánv- 
iogi bizottságában a törvény tárgyalása
kor dr. Rotl'.cnstreieh zsidó képviselő 
kimutatta, hogy az ui törvény értelmében 
az ország lakosságának io%-át kitevő 
zsidó kisebbségre mindössze öt mandá
tum fog jutni s hogv a vi'nai kerületben, 
továbbá I-tiblin és Bialystok vaidaságok- 
ban 1,200.000 zsidó egyáltalán nem juthat 
képviselethez. A zsidó parlamenti klub 
ennek az aránytalanságnak megszünteté
sére. az arányos választás bevezetését 
kívánja.
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— Steril Ábraliám sírkövének felava
tása. A zsidó polgári iskolák iskolames
terei legkiválóbbjánaik, Steril Ábraliám 
igazgatónak síremléket emelt a kegyelet 
a pesti (rákoskeresztúri) temetőben. 
Jun. 20-án avatták fel ünnepélyesen hit
községe kiküldöttjeinek dr. Steiner Gyula 
főorvos és sióagárdi Zöld Mór tábornok, 
elöljáróhelyetteseik jelenlétében. Dr. Fi
scher Gyula főrabbi megkapó avatóbe
széde után, dr. Fuchs D. Rafael igazgató 
és dr. Gold Simon kormány főtanácsos 
méltatták érdemeit. A „Zsidó Élet", 
amelynek hasábjain élte utolsó heteiben 
irányította a harcot a zsidó polgári is
kola elnémítása ellen, mély gyásszal őrzi 
meg emlékét.

— 24 lelkes zsidólányt avatott fel Sc- 
vouth második napján dr. Kiss Arnold 
budai vezető főrabbi a budai Öntőház
utcai főtemplomban. Dr. Kriszhaber 
Adolf elnök. Katona Gyula szertartási 
elöljáró. Diósi Jenő főjegyző fogadták az 
előcsarnokban és kísérték-a frigyszekrény 
elé a leánysereget és 24 zsidólány erős 
hittel és komoly elhatározással tett fo
gadalmat a biblia nyelvén, hogy kitart 
az ősi tradíciók mellett. Dr. Kiss Arnold. 
a hírneves pap-költő poétiikus szárnyalás
sal idézte fel egy anya emlékét, aki most 
30 éve tett ehben a templomban foga
dalmat. mely megacélozta lelkét a három 
évtized nehéz életharcaiban. Sirota János 
fökántor ragyogó éneikművészete és 
Klopfer karnagy mesteri vezetése tette 
harmonikussá a megható avatóünnepet.

— Gyászistentisztelet Vázsonyi Vilmos 
emlékére. A pesti izr. hitközség a magyar 
zsidóság halhatatlan emlékű nagy fiának 
dr. Vázsonyi Vilmosnak emlékezetére, 
halálozásának évfordulóján a Hősök Em
léktemplomában gyászistentiszteletet tar
tott. A szertartáson Abrahámsohn Manó 
fökántor funkcionált és dr. Hevesi Simon 
vezető-főrabbi gyújtotta meg az emlék
mécsest.

— Halálozás. Aczél Endre, a kitűnő 
író és újságíró 71 éves korában elhunyt 
Budapesten. Mély részvét mellett temet
ték jun. 13-án. Abrahámsohn Manó gyász
éneke után dr. Groszmann Zsigmond 
pesti rabbi méltatta emelkedett szavak
kal az elhunyt értékes életét.

Bárd Rezső polg. iskolai igazgató, 
a pesti hitközség oktatási ügyosztályának 
előadója 6S eves korában elhunyt. Junius 
16-án nagy részvét mellett temették a 
rákoskeresztúri temető halottastózából. 
Ábrahámson Manó főikántor megrendítő 
gyászéneke után dr. Groszmann Zsig
mond közvetlen szépségű hcszédben vá
zolta munkás, érdemes földi pályáját. Dr. 
Gliicksthal Samu hitk. elnökhelyettes az 
oktatásügyi osztály vezetőségének rész
vétének adott hangot. Eppler főtitikár a 
tisztviselői kar. Schichant Ármin igazgató 

az Orsz. Izr. Tanítóegyesület, dr. Frisch 
Anniin a tantestület és a barátai nevében 
búcsúzott el tőle. Értékes, buzgó, a szó 
legnemesebb értelmében derék embert 
sirat benne méltán a főváros zsidósága.

Dr. S c h ö n f e 1 d József ujságírótár- 
sunk. a ..Zsidó Szemle” főszerkesztője 
váratlanul, általános megdöbbenést és 
részvétet keltve, juinus 17-én 51 éves 
korában elhunyt Budapesten. Nehéz, küz
delmes pályafutás után, aránylag fiatalon 
pillantotta meg az érvényesülés ígéret
földiét és ny ómban búcsút is 'kellett ven
nie tőle. Tragikus sors, jobbat érdemelt 
volna. Tehetséges újságíró volt, kemény 
harcos, 'hitt őszintén a cionizmusban, 
amelynek katonája volt s ha néha el is 
ragadta temperamentuma, jóhiszeműségét 
nem lehetett kétségbevonni. A C'hevra 
díszsírhellyel becsülte meg. Ábrahám- 
sohn Manó fökántor megrázó zsoltár
éneke után dr. Hevesi Simon vezető
főrabbi klasszikus közvetlenséggel mél
tatta működését, dr. Ost-ern Lipót a cio
nista szövetség, dr. Patai József a Pro 
Palesztina, dr. Adler Vilmos hatvani fő
rabbi a vidék, Grüfíwald Miksa a cio
nista ifjúság és fivére Schönfeld Gon 
besztercei főrabbi a mélyen sújtott család 
nevében búcsúzott tőle.

Wosner Mór. a dunaszerdahelyi 
hitközség legöregebb, nagy tiszteletben 
állott tagja jun. 12-én 04 éves korában 
elhunyt. A nagyhírű Rabbi Juda Aszód 
v-eje volt. Nagy tiszteletadás közben kí
sérték utolsó útiára. Wosner Mayer, a 
Dohány-utcai templom gondnoka atyját 
siratja benne.

— A pesti hitközség közgyűlése. Hét
főn este tartotta a Pesti Izr. Hitközség 
évi rendes közgyűlését. Stern Samu el
nök részletesen ismertette a hitközség 
nwlt évi működését, a zárszámadást s a 
vagyonmérleget. Dr. Boda -Ernő bizalom
nyilvánítása után dr. Gál Jenő a családi 
elet vallásosabb megalapozását sürgette. 
Dr. Izsák Ede a kitérések meggátiására 
intenzívebb belmissziót követelt. Dr. 
Fischl Ármin helytelenítette a zsidó val
lásra visszatérők indokolatlan portálását. 
Dr. Friedmann Ignác egységet hirdetett. 
Dr. Patai József a palesztinéi egyetem 
köszönetét tolmácsolta és Dr. Bernjeid 
Izsó az -elöljáróság fáradozásait méltá
nyolta. A közgyűlés Nagy Andor és Vér
tes Emil elöljárók. F.pplcr Sándor főtit
kár és Dr. Munkácsi Ernő főügyész tá
jékoztatásai után egyhangúlag magáévá 
tette a hitközség -elöljáróságának, vala
mint a számszéknek összes javaslatait, a 
felmentvényt megadta és a rabbisági 
szervezetnek a rabbik politikai tényke
déseinek az elöljáróság hozzájárulásától 
függő korlátozására vonatkozó különös 
javaslatot is elfogadta.

44 zsidó leányt 
bérmáltak pünkösd első napján az egyik 
délmagyarországi város katholikus temp
lomában. Ez a megdöbbentő eset csak 
egyik tünete annak a szomorú processzus
nak, mely az illető hely neológ zsidósá
gában már hosszabb idő óta végbe
megy. A városnak ioo—150 családot 
kitevő zsidóságából az utolsó másfél év
tized sorgn 46 család tért ki. Maga a hit
község érdemes e’nöke, aki személvében 
nem tehető felelőssé e szomorú fejlemé
nyekért, lemondott tisztségéről, mert le
ánya keresztény férfihoz ment férjhez. 
E’kedvietlenedéséhez bizonyára hozzájá
rult községének erkö’csi szétmorzsoló- 
dása is.

Nem akarjuk megkonditani a vész
harangot : i’ycn esetek ma még. hála a 
Mindenhatónak, nem gyakoriak a vidék 
magyar zsidóságában; a ..haladó’4 zsidó
ságnak is hagyományos szellemű, müveit 
és tekintélyes papjai vannak, akik híven 
őrködnek községük erkölcsi épségén és 
zsidó szellemének fenntartásán. De ha 
az ilyen tömeges rom’ási processzus pár
iát rjtkitja is nem állíthatjuk, hogv álta
lában problémamentes a zsidóság s kü
lönösen a fiatal zsidó nemzedék fejlő
dése. Itt is. ott is — s a fővárosban még 
inkább, mint a vidéken — fö’vcti fejét a 
közönyösség, az elidegenedés. a tagadás 
szelleme. E szellem cl'en a zsidóságnak 
mjnden eleven erkölcsi erejét mozgósí
tani ke’l. Nem e1ég a passzív védekezés; 
aktív eszközökkel is erősítenünk kell fia
talságunk zsidó tudatosságát.

Nem elég, hogy a zsidó közélet fér
fiai ott, ahol már1 családjaikig ért az e1- 
idegenedéjs széfem)?, levonják magukra 
nézve e szomorú folyamat konzekven
ciáit. A fenti példában említett hitközségi 
vezető férfi megtette ezt; sajnos, a mi 
körünkben — az egy Sándor Pá’tól el
tekintve. aki e tekintetben férfiasán le
vonta a konzekvenciákat — több esetről 
tudunk, mikor szereplő férfiak erkölcsi 
ízlése kevésbé volt kényes. Természetes, 
hogy az orthodoxia e tekintetben erélye
sebb eszközök felett rendelkezik: tudunk 
olyan esetről, m kor a pesti orthodox hí
vét kizárta a szombat rendszeres meg
szegése miatt. (Persze előfordultak ott is 
más esetek, mikor nem láttunk hasonló 
crélyt.) Ez m ndcncsctrc azt mutatja, 
mily fontos a zsidóság erkölcsi integri
tása szempontjából az orthodoxia fenn
maradása; de ily eszközök a neológ zsi
dóságnak. sajnos nem állnak rendelkezé
sére. Csak az erköcsi szellem és nevelés 
megerősítése, az elidegenítő hatások ko- 
mo'y e’lensúlyozása hozhat javulást ebben 
a kérdésben, melv már-már a zsidóság 
jövő fennmaradásának kérdése.

— A rákosszentmihályi izr. fiókhit
község iún. 20-án emelkedett -szellemű 
Maimuni-ünnepélyt rendezett Eisenberger 
Géza kér. főrabbi, Ehrlich Máriáimé, 
Győző Emil, Kaszriel Sámuel és dr. Se
bestyén József sikeres 'közreműködésé
vel. A szép ünnepség Réti Ferenc hitk. 
elnök klasszikus közvetlcnségű szavaival 
zárult.

— A „Zsidó Élet” szenzációs új re
génye: Szekula Jenő, a kitűnő (író 
..Aranysas a város fölött” közlését anyag
torlódás folytán csak lapunk legközelebbi 
számában kezdhetjük meg.
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Mindenkit a maga helyére!
— Beszélgetés —

(Személyek: i. A termetes rt, igaz
gató, — 2. A fakóképű állástalan tanár.)

— Min mulat úgy, kedves tanár úr? 
Igazán örülök, hogy végre egyszer már 
önt is látom jóízűen nevetni. Eddig min. 
djg csak bosszúsnak talá’tam sőt néha 
epésnek is. Boldog vagyok, hogy végre 
maga is nevet. Ha kedves akar lenni, 
mondja el min mulat?

— Hát hogyne mulatnék, drága direk
tor uram? — Maga nem olvasta? Jé, ha
mar o’vassa el! Nagyon érdekes! Nézze 
csak: Nemzetközi kórházi kongresszus 
Rómában! A pesti zsidó kórházak képvi
seletében megjelent ott... no, ki? — Nem 
tudja, kicsoda? — Igazán nem tudja? 
Hát mégis mit gondol, ki jöhet itt számba? 
Nagyon hamis maga, kedves direktorom, 
úgy tesz, mintha tényleg nem tudná, pe
dig bizonyosan tudja. Én tudom hogy 
tudja, hát mondja, no! Ki? Kicsoda? No 
ugye, persze, eltalá’ta: ö! Lehetett is 
volna másról szó?! Nos hát, ö volt ott, 
a sip-utcai magas kancel’ária nagy ve
zére, saját személyében. Mert hát való
ban, igen, sokrétű és igen sokoldalú az ő 
szakértelme! Hitközségünknek ő nemcsak 
első gazdasági szakértője, de legfőbb jog
ügyi oktatásügyi, kulturális, építészeti, 
kórházügyi stb. stb. szakértője is. És fő
kép a satöbbieket szakérti. Hát nem kell 
ezen derülni?!

— Megint epéskecük, tanár ur! Azt 
nem tagadhatja, hogy az illető kitűnő 
ember és elsőrangú munkaerő?

— Nem is tagadom. Sohasem is ta
gadtam. De miért van az, hogy míg az 
egylszVrü, szptnpla emberjek jközött soha 
senkinek eszébe nem jut, hogy aki jó 
aszta’os. annál cipőt rendeljen, vagy hogy 
lovat patkoltatni a tanítóval próbáljon, 
hanem a beteghez orvost hivat, peres 
ügyekben a fiskálishoz fordul stb. addig 
nálunk a fe’ekezeti közéletben, általános 
oktatásügyet a nagytekintélyű és első
rendű adó- és finánsz szakértő ügyvéd, 
meg a jeles nyugalmazott tábornok kezébe 
tették le, s minden ügynek, a gazdaságiak
nak és szellemieknek egyaránt legfőbb irá
nyítását továbbá elnöki, alelnöki és elöljá
rói szándékoknak, akarásoknak, célkitűzé
seknek szankcionálását, jóváhagyását mind

mind annak a legfőbb kancelláriai ténye
zőnek kényére bízták, aki bizonyára igen 
jól ért a gazdasági kérdésekhez, de vak
merő es túlzott kövctelozes volna azt várni 
tő’e, hogy szellemi és kulturális kérdések, 
hez is ugyanúgy értsen! S ha neki magá
nak és a többi kiváló gazdasági szakem
bernek n ncs meg a kellő szemmérteke 
ahhoz, hogy meglássa, mi az, ami túlnőtt 
az ő lehetséges^ kompetenciája határain, 
mert már a kulturá’is cs Szellemi élet sík
jába esik: akkor — meg- kell ezt vele ér
tetni és megmagyarázni neki, hogy kul
túra, iskola tudomány és a többi _  nem
kettőskönyvviteli prob’émák!

— De nagyon lenézi maga, tanár ur, 
a kettőskönyvvitelt!

— Semmiesetre sem annyira, mint a 
kancelláriai öntudat, hogy ne mondjam: 
gőg, a kultúrát és annak munkásait, akik
ben egyszerűen mesóreszok'at lát. De nem
csak ő, hanem vele együtt mindazok, akik 
a hitközségi Egyakarat Bábel-tomyát se
gítenek felépíteni. Ott van pl. a nagy fi
nánc-zseni elöljáró esete a leánygimná
zium tanáraival. Nem ismeri az ügyet? 
Hat kérem, csak az történt, hogy a leány
gimnázium néhány önál’ó gondolkodású, 
gerinces tanára megtagadta az elöljárónak 
azt a követelését, hogy ártatlansági bizo
nyítványt *a  litsanak ki a pest-budai harc 
során He’ler professzortól hangoztatott 
nem épen ártatlansági esetekre vonatko
zólag. Az elöljáró ur nagyon megharagu
dott és cikkázó haragjában különféle meg- 
rendszabá’yozások fenyegető lehetőségét 
mennydörgette meg szédü’ő fejük fölött. 
A mennydörgésből és villámból nem lett 
ugyan semmi, mert közben az elő’járó 
urat más prob’émák foglalkoztatták. De 
hát nem szomorú és fájdalmas dolog, 
hogy a megfélemlítést mégis megpró
bálta?! Látja, -ez csak azért volt lehetsé
ges, mert valaki, aki a finánciák terén 
van igazán otthon és onnan veszi érték
mérő eszközeit és erkölcsi szemmértéke 
is annak horizontján belül alakult ki, 
most ezzel a szemmértékkel akar orientá
lódni a szellemiek vi’ágában és a szellemi 
élet tevékeny munkásai fölött való Ítélke
zésében is. Nem érti és nem értékeli azt 
a mindenek felett való nagy erkö’csi ön
tudatot, ami az említett tanárok állásfog
lalásában jelentkezett. Nem érzi, hogy 
ezeknek a tanár embereknek emelkedett 
erkölcsi felfogása egy magasabbrendű 
szellemi valutáját jelenti felekezeti közös
ségünknek, amely valuta ellen értékrom
boló merényletet elkövetni senkinek s*m  
szabad,

_  Az Istenért, ne túlozzon tanár ur! 

Hisz az csak természetes, hogy máskép 
ítéli meg egyésugyanazt a dolgot az ele- 
fántcsonttoronyban élő tanár és másképen 
a gyakorlatban edzett felfogású ügyvéd
ember.

— Ezt mondom én is! Azért nem 
ajánlanám pl., hogy a hitközség jogügyi 
osztályának élére tanárt vagy orvost ál
lítsanak! Aminthogy lehetetlen és abszurd 
intézkedés az is, hogy a hitközség néhány 
napja clhúnyt kitűnő oktatásügyi előadó
jának pedagógus-szellemet követelő mun
kakörébe most egy egyébként igen érde
mes fiatal jogász-embert ii’tettek. Ezért 
látja direktor ur. ezért és ilyen mentalitás 
miatt sül’yed és hanyatlik már évek óta 
a zsidó oktatásügy, mert majdnem kizá
rólag fiskális és könyvelési szempontok 
érvényesülnek ott, ahol kulturá’is, peda
gógiai és felckezet-szocjális érdekek fo
rognak kockán! Ez magyarázza meg azt, 
hogy rongyos évi 150 pengők miatt nem 
tarthatták meg az idén a fiúgimnázium 
V. osztályának görög tanfo’yamát, ho’ott 
görög érettségi nélkül külföldre Szoruló 
diákjaink nem iratkozhatnak be a külföldi 
egyetemekre. Ez a fiskális és kancelláriai 
szellem követelte á’dozatui a polgári isko
lákat, amelyeknek megszüntetését nem ros
téi ük a költségvetési egyensúly érdekében 
szükségességnek feltüntetni akkor, amikor 
Budának uj iskolákat ígérnek. Iskolát 
megszüntetni — herosztrateszi dicsőség, 
aki ezt meg tudja csinálni, ott a zsidó 
szív körül van baj!

— Kedves tanár ur, aki a maga e’ke- 
seredett hangját ha’lja. még azt hiszi, 
hogy hitközségi vezetőink csupa lelketlen 
emberek akiket maguk különben is sze
retnek „áldott rossz emberekének titu
lálni.

— Hát kérem, kedves Direktor Uram, 
ezzel a szívtelenséggel és lelketlenséggel 
furcsán vagyunk. Mert bizonyos, hogy nem 
szívtelenség és lelketlenség az, ha valaki 
az egyik közeli ismerősét helyiérdekű rab- 
biálásba juttatja, a másikat hitoktatói 
stallumba, a harmadikat főorvosnak té
teti meg, a negyediket műszaki szakértő
nek stb. stb., bizonyos, hogy ahhoz is szív 
ke’l, hogy szegény tanítóknak napidíjat 
juttasson kortesmunkáért, vagy nyomdá
szoknak a pártok harcaiban nyomtatvány
megrendelést adjon — de .aztán a kutya
fáját!, ahhoz is szív kell ám, még pedig

Orthodox ipzi penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén, 350 méter 
magasságban, az 59-es vílllamosmegálló 
állomástól 10 percnyire. Gyönyörű ter- 
raszkilátás, elsőrendű ellátás 

diétás koszt minden IdSben.
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenhetiidegeit friss erőt merit
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miféle szív, hogy szegény tanítók és hit
oktatók kis, garasom havifizetéseit lefa
ragja, özvegyek nyugdíjait megnyirbálja, 
hogy amikor nehéz ezreseket öl a korté- 
ziába, ugyanakkor a ku'turától garasokat 
vonjon meg és a mások munkáján taka
rékoskodjék. Meg kellett ölni a polgári 
iskolákat, most is le akarják sorvasz
tani a gimnáziumokat, azért emelik a tan
dijat, hogy a létszám ilyen mesterséges 
csökkentésével fölös’égésnek mutat
hassák ki a parallel osztályokat és azután 
megszüntethessék őket! — Hát bizony 
szív és lélek kell ehhez is, de miféle!? Az 
a lélek, az a herosztrateszi szív, amely 
tönkre akarja tenni most a budai hitköz
séget is. először a statútummal, t. i. an
nak adó-paragrafusával, azután az iskola
adó bevezetésével és minden lelkiismereti 
furdalás nélkül kaparintaná magához a 
székesfővárosi hitoktatói segély túlnyo
móan nagyobb részét a budai, kőbányai 
és óbudai hitközségek rovására. Mert 
soha nincs nekik elég pénzük, amikor kul-

Zsidók hatása
a reneszánsz gondolkodóira
Irta: Dr. Grozinger M. Jakab

A zsidó filozófusok az ókortól a mai 
napig nagy hatással voltak az európai 
gondolkodásra. A zsidó gondolkodó sze
repét a középkori filozófiában könyvein 
első kötetének bevezetésében bemutat
tam. (L. M. G. Gesch. d. j. Ph. I.) A mai 
filozófia zsidó reprezentánsait „A zsi
dók a jelenkor filozófiájában" címen tár
gyaltam. A reneszánsz és a felvilágoso
dás filozófiájára gyakorolt zsidók hatását 
tárgyalja Albert Levkovitz, a breszlai 
rabbiképző intézet tanára. (Das Juden- 
tum und die geistigen Strömungen dér 
Neuzeit I. Die Renaissance, II. Die Auf- 
klárung. Breslau 1929.) (A zsidóság és az 
újkor szellemi áramlatai I. A reneszánsz 
II. Felvilágosodás) c. könyvében. Köny
vének első kötetét, mely a zsidók hatását 
a reneszánsz filozófusaira kimutatja, tár
gyalják a következő sorok. A reneszánsz 
filozófiája azzal kezdődik, hogy Planton 
■harcra kél Arisztotelésszel, illetve a re
neszánsz-filozófusok a plátói filozófiát 
akarják a skolasztikus filozófia, az arisz- 
totelizmus helyébe felújítani. A harc ve
zetője a florenci Akadémia szellemi meg
alapítója Georgios Gemitshos Plethon 
volt. Georgios Gemitshos Pletshon a 
zsidó Elissaios tanítványa és kimutatott 
tény, hogy Gebirol döntő hatással volt 
reá, Mint Plethonra úgy hatott Gebirol 
akarattana Marsilius Ficinusra is. Mar- 
cilius Ficinus filozófiájára azonban más 
zsidó gondolkodók is nagy hatással vol

tarára ke'l, út annál bővebben telik aztán 
kortéziára, ha az egyéni érdekek úgy kí
vánják. Nem akarok nagyon indiszkrét 
lenni, kedves Direktor ur, Ön bizonyára 
tudja, vájjon micsoda célt szolgál annak 
a belső kölcsönnek a felvétele, amiről a 
a beavatottak mostanában annyit suttog
nak, amit állítólag sorsjegy formájában 
akarnak a felekezet nyakába varrni ? Mire 
kell ez vájjon? És mire kelletlek azok a 
százalékok amelyeket a körzeti tcmp'o- 
mokban felajánlott kegyes adományokból 
az adakozók intenciójának ftimigálásávaí 
az eredeti rendeltetéstől elvonnak? Persze, 
ezeknek a titkait a magasabb felekezeti 
politika jótékony homálya fedi. Hát igaz 
van itt szív, mert ehhez is szív kell! Ar
ról is kell egyszer beszélnünk, kedves 
Direktor Uram, hogy hogyan fér mindez 
ös?ze a zsidó etikával. — De erről maid 
máskor.

— Igen, errői majd máskor, kedves 
tanár ur, mert ma már nagyon kikaptam.

SPECTATOR.

tak: Különösen a kaballa és Creskas ta
nítása a szerétéiről, befolyásolták Mar
silius Ficinust. Mint ezek, úgy Marsilius 
Ficinus is Isten lényegét a szeretetheti 
látta és az emberi életcélját az Isten 
iránti szeretetheti jelölte meg. A florenci 
Akadémia másik képviselője Pico della 
Mirandola közvetlen érintkezésben állott 
a zsidó gondolat világával. Elia dél Me- 
digo. tanította a héber nyelvre és az 
aristotelesi arab filozófiára, Joüianan Ale- 
man pedig a kaballába vezette be, mely
nek összefüggését a kereszténységgel 
Pico della Mirandola hirdette. Pico a 
Bibliát tartja minden filozófiai ismeret 
eredetének és tartalmának. Platánt atti
kai Mózesnek nevezi Pico, mert szerinte 
az egyiptomiak bölcsességüket mozaikus 
forrásokból merítették, az egyiptomiak 
viszont a görögök tanítói voltak. Pico 
közvetlen utódja, Johannes Reuchlin, a 
német humanizmust kapcsolja össze a 
kabbalával. Kabbalisztikus müvében 
Reuchlin összeolvasztja a kabbalista tano
kat a keresztény dogmákkal (de verbo-
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mirifico=a csodatevő szóról és „De 
arte cabbalistica’’) Sokat tanult a zsidó 
filozófiától Nicolaus Cusanus. Különösen 
hatott Cusanusra Maimonnides, akit sok 
helyen rabbi Salamonnak nevez, de mint 
Rabb. Moyzest is idézi. Valószínű, hogy 
Cusanus Meister Eckhardt útján került 
Maimonnides hatása alá, mert tudjuk, 
hogy Eckhardt sokban követte Maimonni- 
dcs filozófiáját. Mint Cusanus Eckhart 
útján jutott Maimonnideshez, úgy kerülhe
tett Giordano Brúnó közvetve Gabiről 
hatása alá. Noha Brúnó nem ismerte 
Gabiről fons vitaejét, mégis közvetve ha
tottak a filozófiájára Gabiről gondolatai, 
mert Brúnó koncepciója Istenről és ter
mészetről szorosan összefüggnek Gabiről 
univerzális formájával és univerzális ma
tériájával. Sebastian Franck éles harca 
a vallási szabadságért, a betű tekintélye 
alól való felszabadulásért is zsidó elő
dökre támaszkodik. Zsidó gondolatokat 
tartalmaz Jean Bodin etikai humanizmusa 
is. ..Heptaplomeres” c. könyvében egy 
katolikus, egy lutheránus, egy kálvinista 
és egy zsidó lép fel. A zsidó: Don Isák 
Abarbanel, Juda Abarbanel stb. vallási 
nézeteit képviseli. Bodin a Heptaplome- 
resben így egyesíti a reneszánsz platoni- 
kus-sztoikus humanizmusát a racionális
etikai zsidósággal. Nem csoda tehát, ha 
Bodint, noha alaptalanul, zsidónak tar
tották. Bodin etikai humanizmusát kép
viselte Berbert von Cherburg is és az ö 
tanítása is megegyezik a zsidóság raci
onális-etikai tartalmával. Még egy rene
szánsz gondolkodót említünk a florenci 
akadémiáról, akiben a zsidóság szelleme 
a legbennsőbben érintkezik a reneszánsz 
platonikusainak filozófiai vallásfogalmá
val. Ez a gondolkodó a zsidó Don Juda 
■ben Isak Abarbanel, vagy irói nevén Leó 
Hebraeus. Leó Hebraeus „Dialoghi dei 
Ámoré” (párbeszéd a szerétéiről) c. 
könyvét C.enuában írta 1505-ben és ha
lála után 1535-ben adták ki befejezetle
nül. Négy párbeszédre tervezte, de csak 
hármat fejezett be. Az első párbeszéd a 
szeretet ontológiai lényegét, a második
kozmológiai hatását és a harmadik me
tafizikai eredetét tárgyalja. Leó Hebra
eus szerint a szeretet az a kapocs,a mely 
Istent, a világot és teremtményeit egye
síti. Ezzel a felfogással a szeretet har
monizáló szerepéről a világmindenségben 
Leó Hebraeus a legpraegnánsabb kifeje
zője a reneszánszfilozófusok plátói Isten- 
szeretetéii'ek és nála szétválaszthatatkm 
egységbe olvad a biblikus Istenszeretet 
a reneszánsz platónikusok Isteneroszá- 
val. Leone t. i. egyrészt ,a kabbala, Ga
biről és Creskas, másrészt pedig a flo
renci akadémikusok hatása alatt írta a 
szeretet filozófiáját és így egyesül nála 
a zsidó vallás Isten-sóvárgása a rene
szánsz vallásos-esztétikai platonizmusá
val.
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Chajim Bloch:

„Vér és Erős a zsidó írásban 
és életben"
Válaszirat az antiszemita izgatóknak.

A Talmud különös, kazuisztikus taní- 
tásmódjára vezethető vissza, hogy a zsi
dóság mindenkori ellenségeinek meg lehe
tett a bátorságuk a Talmud egyes monda
tait összefüggésükből kiragadni, egyes 
mondatainak értelmét meghamisítani és 
ezekből rágalmazó vádakat kovácsolni a 
zsidóság ellen. A legutóbbi időkben sok 
országban lángolt fel ismét ezeknek a 
rágalmaknak parazsa. Minthogy azonban 
a régi, oly sokszor hazugoknak bizonyult 
vádak már elvesztették hatóerejüket min
den félig-meddig felvilágosodott emberre, 
a megátalkodott zsidógyűlölök új anyag 
után néztek. Ezeknek a hivatásuk volna 
új ..bizonyítóanyaggal” szolgálni, arra- 
nézve, hogy a zsidóknak kötelessége és 
törvénye nemzsidó embertársaik elpusz
títása, sőt vérüknek vallási célokra való 
felhasználása. Ezeknek hivatásuk volna az 
is, hogy ártatlan rabbinikus rendelkezé
sek értelmének meghamisításával bizo
nyítsák a zsidók erotikus kicsapongásait.

Ezek a meghamisított és torzított idé
zetek, melyek mostanában úgyszólván 
napról-napra bukkannak fel a zsidóellenes 
sajtóban kivétel nélkül egy antiszemita 
írónak, dr. Erich Bischoffnak „A vér a 
zsidó írásban és szokásokban" című köny
véből származnak, mely könyv hazugsá
gában felülmúlja az antiszemita hecciro- 
dalom minden eddigi ponyváját. Ez a 
könyv valóságos gyűjtőhelye a zsidóság 
ellen felhasználható „tudományos” vá
daknak és fogalmazásuk olyan meggyőző, 
hogy a nemzsidó olvasásukkor igazolva 
látja a zsidóság ellen felhozott vádakat, 
de még a zsidó is fejcsóválva kénytelen 
róluk tudomást venni.

Ennek a lazító írásnak megcáfolása te
hát történelmi szükségszerűség volt és 
ezt a feladatot vállalta és teljesítette tö
kéletesen Chajim Bloch ..Vér és Erős a 
zsidó írásban és életben" című munkájá
ban melyben leszámol Istennek és a 
zsidóságnak ellenségeivel anélkül, hogy 
a jelenlegi politikai vonatkozásokat még 
csak érintené is.
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Bloch munkája új utakon halad: mély
ségesen tudományos alapon áll, anélkül, 
hogy tudományossága felesleges teher
ként nehezednék rá. Nyelve egyszerű és 
világos, úgy hat, mint valami roppant le
bilincselő regény. Éppen a tudományos 
kutatás eredményeiben járatlan olvasó 
számára izgató és rengeteg újdonságával 
az érdeklődést lekötő olvasmány Cha
jim Bloch könyve, melynek olvasása a 
nemzsidót is alaposan felvilágosítja a 
„zsidó rituális gyilkosság” és „zsidó er
kölcstelenség” rágalmainak eredetéről.

A kitűnő mü a Sensen-Verlag kiadá
sában (Wien. IX., Sensengasse 4.) jelent 
meg. Ara fűzve: S 5.80, vászonkötésben 
S 7.50.

A szidra margójára
Böhááloszchó

Irta: Dr. Rubinstein Mátyás
szekszárdi főrabbi

„Dabbér el Aharon vöomarto élov bö- 
hááloszchó esz hannérosz el múl pöné 
l.ammönórálli jóim sivósz hannérosz — 
Szólj Áronnak és mondd ,meg neki: Mi
kor felrakod a mécseket, a gyertyatartó 
elé (felé), világítson a hét mécs.”

„El múl pöné hammönóráh jóiru si- 
•.ósz hannérosz — a gyertyatartó elé 
(felé) világítson a hét mécs.” Különböző
képen értelmezik e rendelkezést. Rasi 
a „múl poné”-t „felé’’-nek magyarázza, 
a rendelkezés értelme tehát az: a gyer- 
tvatartó felé, a törzsmécses, a középső 
mécses felé világítson, hajoljon lángjával 
a tőle jobbra s balra levő három-három 
■necs. Rasbam (Rasi unokája) szerint a 
,mul pöné” annyit jelent, mint elé, te
hát mind a hét mécsnek előre kell ha
jolnia a lángjával. így fogja fel ,a „múl 
pcné”-t Abrabanel is, avval .a hozzáadás
sal, hogy a hét mécsnek előre, a menó- 
rábva szemközt levő frigyládában ör- 
> ött isteni tan elé kell lobognia. (A hetes 
szám szent volt Izraelben.)

A menorach számunkra csak szimboli
kus jelentésű lehet, a tanításnak mintá
júra: ,Kol hoószék böfórsász ólóh köilu 
l.ikriv ólóh — az áldozati törvénynek 
tanulmányozása is valláserkölcsi haszon- 
n i. jár.” Rasbam szerint azt jelképezi 
a mer.órah, hogy az Örökkévaló fényé- 

lrs> van előremenetel, mint magyarázza 
a zechárjai ige a vizióbeli menóráht: 
az éi szellememmel”, az én szellemem

nek a fényében van előrejutás, üdv s se
gítség. Abrabanel értelmezése szerint: a 
frigyládában nyugvó isteni tanra rávi- 
’ágító menórahi fény azt jelképezi, hogy 
ott hcnol a fény, a földreszállott égi fény, 
amely világosságot hint az egész világra. 
„Mert Ciónból indult el — világgá — a 
Tóra és az örökkévaló igéje Jeruzsá- 
’emböi.’’

Rasi magyarázatához képest, miszerint 
a három-három mécs a középső, a törzs
mécses felé hajolt lángjával, a menóráh 
az egymásfelé Jiajlást, az összetartást 
jelképezi. Ezen értelmezés szerint szid- 
rán'k összefügg az előző szidrával.

Ott szó volt a béke áldásairól. „Sze
rezzen az Örökkévaló néked békét” — 
szólt az ároni áldás záradéka. S most 
mintha mondaná a menóráh a szimbolikus 
nyelvén: Ha lenne is eltérés vélemény
ben, ahogy voltak farizeusok, szadduce- 
usok, chaszideusok, 'hellénisták, karaiták, 
nabbaniták s eltérő nézetűek ezek .között 
is s ahogy vannak mainapság is ortho- 
dnxok s neologok — de lélekben, az 
Örökkévaló szövétnekében—„Nér hásem 
n-ísmász ódom — Az Örökkévaló szövét- 
neke az emberi lélek” —, lélekben legyen 
egyrúásfelé liajlás, a lélekben lángoljan 
az együvétartozás érzete. Mert: „Ilu vöilu 
divré Adosem chájjim”, az Örökkévaló 
szolgálatában — amennyiben az Örök
kévaló szolgálatáról van szó — meg van 
engedve a nézeteltérés. Amit az egyik 
‘almudmester ószur — tiltottnak nyilvá
nított, arra a másik rámondhatta: muttor 
— meg van engedve. S: „af ál pi sechó- 
toh jiszróél hu” — ha testvérünk vétke
zett is, mégis csak testvérünk ö. Ne ide- 
genítsük el hát magunktól gyűlölettel, 
hanem hozzuk őt közel magunkhoz sze
retettel.

— Nagy garden party. A Belvárosi 
Izr. Nőegylet jun. 16-án a Rajna Parkban 
a VIII—IX. kér. Izr. Nöegylet jun. 18-án 
a Lukács kertben, a Minosz jun 25-én a 
Rajna Pankterraszán, az V. kér. Izr. Nő
egylet jun. 27-én a hidegkúti Renais- 
sanceban rendezett nagysikerű jótékony
célú garden partyt.

PÉNTEK ESTÉK
Imákba foglalt érzések és 

gondolatok

o
Irta :

Dr. ÁDLER VILMOS hatvani főrabbi

Kapható a szerzőnél Hatvanban

Ára: 5 pengő
lilllBMI
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Sűrű János kolnidre-estje
Irta: Ricliter Artúr

Lassú, kopogós tempóval állított ,l>e
Sűrű János reb Símen portájára. Hajlott 
háta lenyomja beesett arcú fejét, lázban- 
égő szemei már az anyaföldet kémlelik, 
melyben nyugovója lészen. Köhögésfoj
tott hangon kérdezi, mikor .is lesz hosszú
nap estéje? Már évek óta őrzi a kol
loidra esti hosszú -gyertyás templomot. 
Szűrét teríti az ajtóba, ráheveredik. 
Szutykolva szíjjá pipáját mikor kialszik, 
pálinkával nedvesíti a torkát. Fel-felveti 
tatárosvágású szemeit, .megnyugvással 
látja sere égni a fiistössa-pkájú gyertyá
kat. Vrsszahelyezkedik szűrére, kivert 
pipáját megitömködi, nagyokat szíva csu
torán élvezi az új tüzet.

A félhomályban bodorodó füstön át 
gondolatai 'eltévednek, ömaga jó katho
likus, aztán mégis minden esztendőben 
eljár a zsidó templomba. Igaz, hogy csak 
őrködni. Eleinte fizetni akartak érte, de 
ezért csak nem Jogad el pénzt?! A liosz- 
szúnap van. mikor még a legrosszabb 
zsidó, is elmegy a templomba, egész nap 
böjtölnek, hát igazán nagy napjuk van. 
H't valamivel ő is hozzájárul az ünne
pükhöz. Büszke is rá, ihogy rábízzák a 
templomot. At nem engedné másnak.

De rossz volt a végtelen orosz pusz
ták fogolytáborában, mikor megtudta, 
hogy a zsidók hosszúnapja van. Olyankor 
duplán érezte a fogság kínjait. Az otthon
tól való elszakítottság érzete ugyancsak 
ráfeküdt Sűrű Jánosra. Mikor aztán a 
háborúvég hazasegítette, régi tisztét 
visszakövetelte. Néhányszor még el is 
látta becsülettel. Hanem a tüdejét ki
kezdte a háború, a fogság, úgy, hogy 
már hálni járt belé a lélek.

A nyárvéget már nyűgösködve fe
küdte végig. Mikor meghallotta, hogy két 
napig zárva voltak a földvári zsidó bol
ti.it. akkor eszébe jutott az ő virrasztása. 
Az visszaadta életerejét. Mert hát ki fog 
viirasztani a templomban? Fölerősködött 
ágyából, másnap már beballagott a vá
rosba. Megkérdem a Hercliéktü — mon
dotta asszonyának — mikor lesz a hosszi- 
nap?

A mondott időben ott is volt a temp
lomban. De már nem ízlett a pipa, az 
itóka sem csúszott simán torkán. A gyer
tyafüst is bántotta. A vibráló gyertyák
ban sajátmagát látta. Egy kis időre el- 
szi'nyadt. Ezidö alatt egyik gyertya bele 
lekonyult és gyorsan olvadva végigégett. 
Utolsókat pislogott már mikor Sűrű Já
nos bábiskolásából ébredt. Ez is olyan 
hamar végzett, dörmögi magában, ,mint 
én Az én gyertyám is már utolsókat 
pislog.

A korán reggel érkező hívőktől elbú
csúzott, megköszönte az eddigi bizalmat. 
Ne haragudjanak, de már utoljára őriztem 
a gyertyákat. Az oroszországi tél bujkál 
bennem. Fagyasztó szele életem gyer
tyáját elfújta. Vigasztaló szavakra már 
nem is 'hallgatva, még egyszer végigte
kint .a gyertyákon, templomon, fakó
szürke arcával búcsút intve, hazafelé 
kccog.

Párnap múlva a Cigányutcai temető 
fogadta be Sűrű János megtérő testét.

Ezért .
Minden dalom szent levitazsoltár, 
Lelkem templom, szivem aranyoltár
S én pap, dalok tisztítótüzében,
Hitemért áldozom piros vérem,

A hulló vér dala, örök zsoltár, 
S'z^nt áldozat, mit a múlt hagyott rám. 
Ősapáim szent vérszövetsége
Minden zsidó szivek öröksége!

Ezért hull ránk a győlölel átka.
Népem ezért világnak árvája.
Ezért bolyong időn s téren által,
Ezért harcol egy egész világgal!

Ezért könnyes minden régi zsoltár,
Ezért véres minden istenoltár!
Ezért könnyű a hit tiizpróbája,
Ezrek ezért léptek a máglyára!

Ezért nem hidunk mi megalkudni!
Ezért nem tudunk mi porba hullni!
Ezért vagyunk páriák a Mában:
Feslett népek pogány templomában!

Ezért hull még millióknak vére
Minden idők Ígéret földjére!
Ezért szorul a kezünk ökölbe!
Ezért sír a gyermek anyaölbe!

A vér dala a legszentebb zsoltár, 
És ledőlhet minden templom, oltár 
Megrendülhet sziklák boltozatja:
A ver magát meg sosem tagadja!

LAKOS ANDRÁS.

A Mikéfe július 1-én délután 6 óra
kor a Pesti Izr. Hitközség dísztermében 
tartja 93. évi rendes közgyűlését Dr. 
Stein Emil udv. tanácsos, elnök vezeté
sével. A közgyűlésen a székesfővárossal 
kötött telekcsere, a kertésztelep bérleti 
ügye és az Iparostanoncotthonnak új ház- 
yétel, illetve házcsere útján leendő ki
bővítése kerül napirendre.

TAGADJÁK,
BE

hogy az Izr, Orsz. Iroda elnöke a budai 
hitközség elnökéhez azt a bizonyos ,,leve
let megírta, szerelmes könnyével azt is 
teleSírtaf’ Ami prózára, áttérve annyit je
lent, hogy egy marék személyes élű invek- 
tivát továbbított budai kollegája ősz fejé
hez. Egyidejűleg azonban sietett leszö
gezni, nyílt levelében, hogy választ nem 
kér s nem is fogad el. Egyik kitűnő hit
testvérünk, aki a kártyakaszinók rendes 
péntek esti látogatója, a. nyílt levélnek 
erre a visszavágás balesete elleni bebizto- 
sitására célozva, maliciózusan jegyezte 
meg: „így is lehet játszani, de nálunk ez 
— nem szokásos...* 1

TAGADJAK, DE IGAZ, 
hogy egy vidéki város hitközségének ve
zető főtisztviselője, akinek fizetését hit
községe a gazdasági viszonyokra*  való hi
vatkozással leszállította, munkaügyi pert 
indított hitközsége ellen, melyet mind a 
károm fórumon megnyert Mind a három 
fórum elutasította a. hitközségnek a köz- 
ségkerületi biróság illetékességére vonat
kozó kifogásait és most — pernyertesség 
után — csendes bojkott szövődik a hitköz
ségen belül, amiért a tisztviselő nem bí
zott meg sua sponté a községkerületi bí
róságban, Anélkül, hogy beleavatkoznánk 
az adott esetbe, megállapítjuk, hogy az a 
bizonyos tisztviselő nem áll egyedül az 
országban azzal a felfogásával, hogy tel
jes megnyugvást ilyen esetekben inkább 
csak a független magyar biróság Ítéletei 
nyújthatnak...

TAGADJÁK, DE IGAZ, 
hogy az IMIT legutóbbi közgyűlésén egy 
különben igen mérsékelt és tárgyilagos 
felekezeti tényezőnk erősen megnyomta a 
szót az újabb gyakorlat ellen, amely meg
lehetősen mostohán bánik el a kulturális 
igényekkel. Pikantéria gyanánt hatott, 
hogy az illetőt szorosabb szervezeti kap
csolat fűzi a hitközség vezetőségéhez, mint 
az IMIT ■nagytekintélyű elnökét, aki 
valósággal sziszifuszi küzdelmeket vív az 
IMIT-nek az anyagi pártolás hiánya elle
nére is színvonalon tartása érdekében és 
mégis gavallérosan ő sietett a persziflált 
vezetőség védelmére...

— Tóra-avatás, a Nagyfuvaros utcai 
templomban. Fclmann Salamon, a Nagy
fuvaros utcai templom jótékony ügyi elöl
járója ezüstlakodalma alkalmából sxéíer 
tórát íratott temploma számára és ünne
pélyesen avatták fel Sevuoth első napján 
a Nagyifuvaros utcai templomban.
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