
2935 szeptember 7.Árai 40 fillér

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL
BUDAPEST. VIII., MATYÁS-TÉR 17. SZÁM 

TELEFON: 363-6L

FELEKEZETI HETILAP
SZERKESZTI:

KECSKEMÉTI VILMOS

ELŐFIZETÉSI AR
EGÉSZ ÉVRE 20 PENGŐ 
FÉLÉVRE lorENGŐ

A családok elnép
telenedésének

súlyos problémájára hívta fel a figyelmet 
Horthy Miklós kormányzó harkányi szó
zata. Ez .a beszéd az egész magyar tár
sadalomhoz szólt, s harcot hirdetett az 
ellen a kárhozatos irányzat ellen, amely 
elsorvasztja a társadalom életerejét, ki
halásra ítélve már megszületése előtt a 
jövő nemzedéket.

A kormányzó komoly szavait meg keil 
szívlelnie a magyar zsidóságnak ás. '

A magyar zsidóságnak egyik legsú
lyosabb életkérdéséről van szó. A sta
tisztika tanúsága szerint a magyar zsi
dóság száma csökkenést mutat, aminek 
oka nemcsak a kitérésekben, hanem 
sokkal nagyobb mértékben a természetes 
szaporodás csökkenésében keresendő. 
Számos vidéki községben elnéptelened
nek a családok, a zsidó iskolákba alig 
jut gyermek, az „egyke” vagy a telje
sen gyermektelenség tipikus jelenséggé 
vált fiatal családokban. Bizonyos, hogy 
yz a szomorú jelenség összefügg a ma
gyar zsidóság anyagi helyzetének lerom
lásával is. A zsidó egyke gyökere más, 
mint a gazdarétegben iöllelhetö hasonló 
jelenségé: a zsidóságban alig szerepel a 
..családi vagyon" fogalma, minden nem
zedék a maga útját igyekszik járni; s ha 
a szülök félnek a gyermekáldástól, nem 
a vagyon osztatlanságát féltik, hanem a 
nevelés nehézségei, a csökkenő kilátások 
hatása alatt állanak.

Öngyilkosságot azonban a magyar 
zsidóságnak nem szabad elkövetnie. A 
lemondás, a csüggedés útja kollektív ön
gyilkosság volna. Nem szabad elveszteni 
hitünket a jobb jövőben. A mi életünk is 
csak akkor egészséges, ha megérjük 
folytatását a gyermekeinkben. Még a 
mostaninál súlyosabb időkben is ez volt 
a zsidóság hite és programmja. S a zsidó 
közösség erkölcsi egészsége és élniaka- 
rása oly erő, mely feltétlenül diadalmas
kodik a legsúlyosabb külső akadályo
kon is.

Haladó orthodoxia,
Revideálnunk kell a zsidó vallási ár

nyalatok társadalmi és politikai elhe
lyezkedéséről alkotott fogalmainkat. Ré
gebben divatos volt az orthodoxiát a 
„reakció” vádjaival illetni, mert kon
zervatív világnézetében a vallásos elő
írások és berendezések sértetlen fenn
tartásához ragaszkodott. A neológiát 
ezzel szemben mint a haladás, a meg
csontosodott hagyomány elleni küzde
lem hordozóját ünnepelték. Ma ezek a 
fogalmak alapos revízióra szorulnak. 
Az orthodoxia ugyan tovább is kitart 
a vallásos meggyőződés és gyakodat 
megalkuvás nélküli hagyományhűsége 
mellett, s a neológia legnagyobb cso
portjának vezetősége nem riad vissza 
lényegbevágó újításoktól sem, melyek 
a magyar zsidóság eddigi fejlődésének 
szellemétől idegenek, — de az a szel
lem, mely ma az orthodoxia vezető kö
reit eltölti, a vallásos és emberi lelkiis
meret szabadságának szelleme, s a 
neológia egyes vezetőinek törekvését ki- 
méletlen hatalomvágy' jellemzi.

Konkrét példát hozhatunk fel e köny- 
nyen felismerhető igazság bizonyítására 
Á neológia nemrég lefolyt országos 
gyűlése, melyet másfél éves harc elő
zött meg, nyilvánvaló bizonysága volt 
bizonyos vezető körök törekvésének, 
hogy egy hatalmi központ alá rendeljék 
az ország összes hitközségeit s átalá- 
ban a hitélet minden megnyilvánulását. 
Ami különösen feltűnővé teszi ezt a 
politikát, az a hatalmi szempont kizá
rólagossága, mely mögött nem lehet fel
fedezni vallási elmélyülést vagy kultú
rát : itt nem szabad vallási eszmények
nek vagy valamilyen határozott kultúr- 
gondolatnak harcos és kíméletlen ter
jesztéséről van szó, hanem egyszerűen 
az adminisztrativ szellem egyeduralko
dói túltengéséről. Megnyilvánult ez a 
szellem már az országos gyűlésen is, 
abban a méltatlan módban, ahogyan 
Buda zsidóságának az országos gyű
lésbe küldött képviseletét először meg
hamisították, aztán pedig a budai hit-

reakciós neológia 
község elnökének bátor helytállását ter- 
rorisztikus erőszakossággal próbálták 
letörni. Átlátszó céllal csoportosítani 
kezdték az unifikáció pesti híveit — 
Budán, a budai hitközség léte és fenn
állása ellen. A fizetett bolettagyüjtők 
komolytalan aláírásgyűjtő akciója nyo
mán ezernyi Buda-ellenes budai zsidóra 
hivatkoztak, de amikor az unifikáció 
hiveinek Budán személyesen is fel kel\( 
lett volna vonulniok, a „közgyűlésen/' 
csupa pestiek jelentek meg. Azután a/ 
budai Chevra „meghódítása” követi-é/ 
zett volna, első előretolt állomásként: 
azonban az unifikációs „ezrek’* itt sem 
voltak láthatók, a Chevra választói a 
régi vezetőség mellett döntötek.

Persze az unifikációs sajtóiroda a 
budai Ghevra meghódítását is „szaná
lásának tüntette fel: mintha a Chevra 
pesti „szanálóinak” egyszerűen túl sok 
lett volna a pénzük, s nem találtak 
volna számára jobb helyet a budai 
Chevra szanálásánál. Persze a „szaná
lási” alapok rögtön elolvadtak, mihelyt 
kiderült, hogy a „szanálásból” nem le
het imperalisztikus beolvasztási akció, 
melynek sikere, a budai adójövedelmek 
Pestre való átterelése, csakugyan meg
érte volna a kis befektetést. Most más 
oldalról kísérlik meg az előretörést 
Buda ellen — de bizonyos vezető körök 
nek nem a budai hitközség az egyetlen 
terjeszkedési célja. Ott van nagyszerű 
intézményeivel, komoly és felelősség
teljes szellemével a pesti Chevra Ka
disa, melynek beolvasztása ugyancsak 
kiszélesítené az adminisztrativ felsőbb- 
ség hatalmi alapjait. Mikor égj- ízben 
rámutattunk egyes vezetőségi sakkhú
zások igazi rugójára, a Chevra beol
vasztásának egyre kisértő gondolatára, 
a szenvedélyes és felháborodott cáfola
tok egész zuhatagát kaptuk. E cáfolatok 
azjnban csak formai kérdésekben voltak 
ellentmondást nem tűrően határozottak, 
a lényeget azonban nem érintették, s a 
lényeg ma is ez: bizonyos pesti vezető 
körök igenis, állandóan foglalkoznak a 
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Chevra „felülvizsgálásának” s később 
e címen való beolvasztásának gondola
tával, s csak az alkalmas időt várják, 
hogy ez a gondolat konkrét formát ölt- 
hessen.

Ezen a ponton mutatkozik meg lég" 
inkább a bizonyos fontos neológ vezető 
körök reakciós, elnyomó szelleme — s 
ugyanezzel kapcsolatban ismerhetjük 
meg a magyar orthodoxia vezetőinek 
igazán emberi és szabad gondolkodását. 
Azok a neológ vezető körök csak egyet 
ismernek: az adminisztratív felsőbbség 
minél hiánytalanabb kiépítését; ennek 
rendelnek alá mindent, hitéletet, Chev- 
rá-munkát s hovatovább a rabbik er
kölcsi tekintélyét is. Ezzel szemben az 
orthodoxia vezetői nem kívánnak mást, 
mint a vallásos élet spontaneitásának 
tlszteletbentartását: nem mammut-ad- 
minisztrációk létesítésére, hanem spon
tán eleven, vallásos élet lehetőségének 
biztosítására, hagyományhű közössé
geknek adminisztratív kicsinyességtől 
független alakítására törekszenek. 5 mi
kor a közelmúltban összeült az ortho
doxia országos gyűlése is, a vezetőség 
nem csinált hatalmi kérdést javaslatai
nak keresztiilhajszolásából. Meghallgat
ták a panaszokat, melyek a szabályzat
terv késői szétküldésére vonatkoztak, 
igyekeztek honorálni 'minden szempon
tot, s a Chcvrák kérdésében tisztelettel 
elfogadták Marton Ignácnak, a Chevra 
ősz elnökének előterjesztését a Chcvrák 
autonómiájának intézményes biztosítá
sáról.

A magyar orthodoxia vezetősége e 
vitákban bölcsen és emberien viselke
dett. Nem képviselt egyoldalú hatalmi 
álláspontot. Nem gyöngíteni, hanem 
erősíteni igyekezett a rabbik erkölcsi 
tekintélyét, mely minden vallásos élet 
alapja. Nem az adminisztratív szervek 
hatáskörét szélesíti a vallásos és jóté
kony közületek rovására, hanem ezek
nek önállóságát bástyázza körül. Ezzel 
példát mutat a neológiának is, mely 
névleg a .„szabad” és „haladó” szelle
met képviseli, de egyes vezető körei 
újabban ezt a haladást csak a hatalmi 
politika irányában tudják elképzelni.

A hitközség-politikai célkitűzések ily 
elfajulásába világít bele a budai hitköz
ség templomépítésének ügye is. Az uni
fikációs demagógia sokáig azt igyeke
zett elhitetni a budaiakkal, hogy az új 
lágymányosi templomot csak az egyesí
tett hitközség alkothatja meg. Most, 
hogy a budai hitközség vezetősége maga 
lépett fel a templomépítés gondolatá
val, egyszerre kiderítik, hogy a temp- 
lomépités lehetetlen. Pénzügyi nehézsé
geket emlegetnek, s például a lágymá
nyosi körzet elnöke, Schwa.rz Samu, 
azzal hadakozik a saját körzetében 

épülő templom eszméje ellen, hogy a 
megépítéséhez még 200.000 pengő hi
ányzik. Ebből a kétszázezerből százez
ret iskola és papiak építésére szánna, 
de merész logikával a templomépítés 
költségéhez csapja ezt az összeget is, 
a templomépítést pedig kétszázezer pen
gőn alul nem is tudja elképzelni. Per
sze, a demagógia legkönnyebb feladata 
hangulatot csinálni olyasmi ellen, ami 
pénzbe kerül. Most azzal agitálnak a 
templomépítés gondolata ellen, hogy 
nincs rá pénz: majd a nagy hitközség 
megcsinálná! Hogy az unifikáció egyet
len igazi rugója az átköltözések révén 
Budára folyó adójövedelmek vissza
szerzése a pesti intézmények javára, 
azt persze elhallgatják. Hogy ilyenfor
mán az unifikáció után Budának pesti 
intézményekért is többet kellene áldoz
nia, s hogy végeredményben a templo
mért is a budaiaknak kellene fizetniük, 
az nyilvánvaló. Természetes: templom
építés nem képzelhető áldozat nélkül. 
Oly közösség, mely nem akar áldozatot 
hozni, nem is érdemel új templomot. De 
százezer pengős áldozat (az iskola s a 
papiak százezer pengőjét a templom
építéssel egybekeverni közönséges de
magógia), mely új templomot juttat 
Budának, végeredményben többet ér, 
mint az adójövedelmeknek az az új 
„megosztása”, mely az unifikáció hát
terében van.

A sip-utcai vezetőség dolgozhat új- 
stilusú kommünikékkel, melyekben a 
vezérkari elv ül kétes diadalt. Dicseked
hetnek az iskolaadó budai kivetésével, 
a budai ifjúság „felsorakoztatásával’’ 
az unifikáció mellett: gyűlésükön hat 
fiú s egy leány „sorakozott fel’’, szem
ben az igaz: budai zsidó ifjúsági munka 
lelkes és tömött soraival. Megpróbál
kozhat az unifikációs demagógia újabb 
boletta-akciókkal és templomellenes 
hangulat szitásával is. A zsidó közössé
gek — nemcsak Budán, de Pesten is 
—• érzik, hogy ez a hatalmi politika, 
az adminisztrativ hatáskör kizárólagos
ságának ez a politikája nem méltó a 
neológ zsidóság szabad hagyományaih ;z 
és szégyenbe hozza a neológ zsidóságot 
az orthodoxia előtt is, melynek töretlen 
hagyományhűsége megtalálja az egész
séges haladás útját is.
■ ■
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Az utolsó zsidó . . .
Gaudiummal jelenti a magdieburgi 

>,Mittc,dcutsche,\ hogy Cochstedt hely
séget az utolsó zsidó is elhagyta. Az elöl
járóság biztosítja az árjatestvéreket: 
lesz rá gondja, hogy a helység a jövőben 
is zsidómentes maradjon...

Mint a bélpoklos
Az uj német szellem jellegzetes pél

dája az a javaslat, melyet Hirschbcrg 
városának elő’járósága tárgyalt a m:n.ap. 
Mintha bélpokloSok lennének, olyan bru
tális szigorral parancsolja el a zsidóktól 
a német árjákat: Zsidók nem szerezhet
nek házat vagy telket; árja iparosok és 
kereskedők nem kaphatnak a községtől 
munkáit, ha zsidóktól vásárolnak, velők 
érintkeznek, vagy bármily módon támo
gatják őket; hivatalnokok alkalmazot
tak, munkások, nyugdíjasok elvesztik il
letményeiket, ha ők vagy hozzátartozóik 
zsidóknál vásárolnak, zsidó ügyvédeket, 
otrvosokat vesznek igénybe, ha zsidó 
családokkal érintkeznek; mindenkitől el
vonnak hasonló természetű kedvezmé
nyeket, ha rajuk bizonyul, hogy zsidóval 
érintkezetek vagy pláne üzletet kötöttek.

Kook főrabbi halála
A palesztinai askenázi zsiclók főrab

bija, Kook Ábrahám Jiczhak Hakohen 
hosszú szenvedés után 69 éves korában 
elhunyt Jeruzsálemben. Hetek óta imád
koztak érte az egész Szentföldön. A leg
utóbbi jomkipur koton napján, augusztus 
28-án bőjtöltek is érte, de a főrabbi le
gyengült szervezete nem tudóit megbir
kózni a súlyos kórra1-.

1866-ban született Grjva-ban (Kur- 
jand), 1886-ban Semel, majd Bausk (Lit
vánia) rabbija lett, 1903-ban Jaffa hívta 
meg. Palesztinában sokoldalú értékes 
munkát fejtett ki, a zsidó gyarmatosítás
sal összefüggő vallástörvényszerü kérdé
sekben (mint a maasser, a smitta) jelen
tős halachikus döntvényeket hozott. A 
világháború Németországban találta, ahol 
az Agudas Jiszroel alkotmányozó gyü’é- 
sen akart részt venni. Innen Svájcba 
ment majd 1916-ban a ,,Machziké Ha
dász* ’ hívására Londonba utazott és 
részt vett abban a mozgalomban, amely 
végül a Balfour-deklarációhoz vezetett. 
Innen bocsátotta ki a jeruzsálemi szer
vezet megalakítására vonatkozó kiá’tvá- 
nyát. A háború után Kook a jeruzsálemi 
askenázi hitközség főrabbija lett, majd 
1921-ben a palesztinai askenázi zsidóság 
főrabbija.
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Heller Bernáttól elvették
a rabbiszeminárinmí óráit
A Síp-utca büntet és jutalmai

Emlékezetes még olvasóink előtt az a 
kínos incidens, amely a budai hitköz- 
ségnek- azon a nevezetes ülésén, f.,é. 
január havában játszódott le, amelyen 
Szántó Jenő alelnök és hat elöljárótársa 
lemondását tárgyalták és tudomásul vet
ték. A napirend^ előtt Heller Bernát 
professzor bejelentette, hogy napokkal 
előbb a gazdasági párt részéről felke
reste őt valaki és felkérte, hogy csatla
kozzék hozzájuk és ívüket is írja alá. 
Mikor ezt arra való hivatkozással, hogy 
ő tudománnyal foglalkozik és nem p - 
litizál, megtagadta, akkor azzal fenye
gették meg, hogy ez maga után fogja 
vonni szemináriumi óráinak elvesztéséi 
és orvosfiának a zsidó kórházhoz fű
ződő várakozásaiban való csalódását. 
Ez a merénylet a lelkiismereti szabadság 
ellen akkor az egész ország zsidóságá
ban nagy megütközést kelteit. Kellet
nek az a bejelentése, valamint az a meg- 
ok dása, mellyel az unifikáció és a gaz
dasági egység ellen való állásfoglalását 
alátámasztotta, hogy t. i. nem kíván 
olyan .hitközséghez tartozni, amelynek 
vezetőségét kultúrális kérdésekben mu
lasztással terhelik, a közgyűlésre igen 
mély hatással voltak. Szántó Jenő szük
ségesnek is látta, hogy felszólaljon. Fel- 
szólalálásról a ,.Budai Izr. Hitközség 
Értesítője” (a jan.-febr. számban) a 
következőképen emlékezik meg:

„Szántó Jenő Dr. Heller Bernátot 
biztosítja irányában táplált meleg ér
zelmeiről és arról, hogy állásfoglalásá
ért semmi oldalról sem öt, sem hozzá
tartozóit támadás érni nem fogja.'9

Szántó Jenő ezen határozott biztosí
tása ellenére most mégis az történt, 
hogy Heller Bernát néhány nappal ez
előtt értesítést kapott, hogy a rabbi
szemináriumban a múlt évben altala el
látott heti 8 órát más tanárok között 
osztották szét, vagyis, őrá nincs szükség. 
Jólinformált helyen ezt az intézkedést 
Heller Bernátnak fentemlített közgyű
lési bejelentésével hozzák összefüg
gésbe. Neki távozni kell a rabbiszemi- 
náriumból, mert az unifikáció ellen fog
lalt állást, viszont a helyére kerülő fia
tal tanár sikerét azzal magyarázzák, 
hogv édesapja igen nagy szolgálatokat 
tett az unifikációs mozgalomnak, ami
kor rektori és tudományos tekintélyével 
Stern Samu mellé állott és cikkeivel az 
ö törekvéseit támogatta.

Ügy halljuk, hogy zsidó tudományos 
körökben nem akarnak belenyugodni 

abba, hogy a rabbiszeminárium, amely 
külföldön is elismert tudományos tekin
télyéből a Goldziher Ignácok, Kauf- 
mann Dávidok, Bacher Vilmosok el
halálozása folytán úgyis igen S 'kat 
vesztett, most Heller Bernátot is kém
leien legyen nélkülözni, és ezért moz
galmat készülnek indítani arra, hogy 
Heller visszatérhessen katedrájára.

Mi a magunk részéről a zsidó tudo
mány, a rabbiszeminárium nívója és a 
jövő rabbigeneráció érdekében tartjuk 
kívánatosnak e mozgalom sikerét, de 
nem utolsó sorban azért is, hogy az

Az orthodox nagygyűlés a chevrák 
önállósága mellett döntött

Felterjesztik a kormányhoz az Országos Gyűlésen elfogadott 
statutum-tervezetet — Módosítások a Központi Iroda hozzájáru
lásával — A neológ kongresszus javaslataival szemben az intran- 
szigens orthodox álláspont győzött az uj hitközségi alakulások 
kérdésében — Teljes az egység az orthodoxiában — A pápai 

hitközség nyilatkozata
A 40 rabbi és 60 világi tagból álló 

orthodox Országos Képviselőség aug. 
19., 20 és 21. napjain általános élénk ér
deklődés közben tárgyalta le az uj szer
vezeti szabá’yzat-tervczietet. Történelmi 
dátum ez ,a magyar orthodoxia életében. 
Teri^ész}.•tiesnek tartjuk, hogy izgalmak 
és viták előzték meg a jó ügy érdekében 
és nagy elégtétellel állapítjuk meg hogy 
meggyőződése? zsidók vitájáról lévén 
szó, az el’entétes felfogásokból diadalma
san került ki az orthodox:a egysége, amely 
életkérdése a más táborban tömörült zsi
dóságnak is. Az Orthodox Központi 
Troda bölcs tap:ntatának jelentős része 
van az. egység megóvásában, mert nem 
ismert személyes és hatalmi szemponto
kat, csak az igaz ügyet, bárhonnan jött 
is a kezdeményezés. Rendkívüli fontos
ságú volt a nagygyűlés döntése az uj 
orthodox hitközségi a’akulások dolgá
ban, melyben intranzigens orthodox ál
láspontra helyezkedett a nco'.óg javas
lattal szemben, továbbá a hitközségek ve
zetőinek megválasztásáról szóló 50. sza
kasz és a pápai chevra ősz elnökének, 
Marton I. L. akciójára a chevrák önál
lóságát biztositó intézkedés.

A statútumot egy évtized előtt alkotta 
meg Hartsteín Lajos, a Központi Iroda 
nagytekintélyű ügyvezető elnöke az előző 
statútumok kardinális elvi alapjának res-

Országos Iroda alelnökének a nyilvá
nosság előtt tett fenti „biztosító4’ kije
lentése ne dezavuáltassék ilyen köny- 
tiyelmű módon. Mert az Orsz. Iroda 
alelnökére így rácáfolni konzekvenciák 
nélkül talán mégsem lehet.

pcktálásával cs az uj viszonyok követe
léseinek tekintetbevételével. Dr. Reiner 
Im-re jogtanácsos kiváló jogászi érzékkel 
öntötte formába az utolsó hónapok vita
anyagát az orthodoxia vezére: Franki 
Adolf díszelnök, Hartsteín ügyv. elnök 
és KahanFrankl Samu, az Iroda tehetsé
ges és agilis uj elnökének bevonásával. 
Mindannyian kiérdemelték a tüntető bi- 
za’omnyjlvánitást, mely a nagygyűlésen 
jutalmazta önzetlen fáradozásaikat...

fi

A nagygyűlésen mind a rabbi, mind 
a világi tagok igen nagy’ számban jelen
tek meg és a három napon át tartó ta
nácskozásban úgyszólván az összes ta
gok részt vettek. Megnyitó beszédében 
Kahan-Frankl Samu elnök kiemelte az 
uj kiegészítő szabályzat megalkotásának 
fontosságát és sürgősségét és az orszá
gos képviselőségi tagokat egységre és 
egyetértésre hívta fel, hogy határozatai 
az orthodox zsidóság eddigi tradícióinak 
megfelelő súllyal bírjanak. Ezután dr. 
Reiner Imre jogtanácsos foglalta össze 
részletes jelentésében az uj kiegészítő 
szabályzat rendelkezéseit: kiemelve az 
autonómia kiépítésének rendkívüli fon
tosságát. Az elnök javaslatára az orszá
gos képviselőségi gyűlés táviratilag üd
vözölte a Kormányzót a miniszterelnö
köt és a val’ás- és közoktatásügyi ininisz- 
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tért. Utóbbi távirati köszöneté még a gyű
lés folyamán megérkezett.

Az általános vita megnyitása előtt 
Strasser Salamon debreceni főrabbi mon
dott hatásos beszédet az uj szabályzat 
megalkotásának szükségességéről hang
súlyozottan kiemelve, hogy ezek megal
kotásánál elsősorban az 1871. évi alap- 
statutum érintetlensége és megváltoztat- 
hatatlansága lebegett szem e’őtt. Utána 
Hartstein Lajos ügyv. elnök részletes 

‘ e’őacásában a történeti vonatkozású 
szempontokat emqlte ki.

Marton I. L., a pápai chevra kadisa 
illusztris elnöke terjesztette elő ezután a 
chcvrák önál'óságának örök érvényű biz
tosítására vonatkozó javaslatát. melyet 
a nagygyűlést megelőző bizalmas tanács
kozásokon a Központi Bizottság is ma
gáévá tett. Eszerint a chcvrák a hitköz
ségtől független, önál’ó egyesületek, mű
ködésük irányelvei a Su’chan Aruch- 
ban gyökereznek.

A tervezetnek általánosságban való e’- 
fogadása után a részletes vita követke
zett. A tárgva’ás az első napon, hétfőn 
este 9 órakor ért véget, kedden és szer
dán azonban, rövid ebéd és vacsoraidő 
megszakításával, éjfélig tartott. Hosszú 
vita fejlődött ki az 50. §. körül, ame’y 
elő feltété ként szabja meg a hitközségi 
elnökök alelnökök, templomgondnokok 
és iskolaszéki elnökök val’ásos életmód
ját. Többen ezt az előfeltételt szélesebb 

■ keretekre kívánták kiterjeszteni az or
szágos képviselőség azonban az összes 
számba jövő körülmények komoly mérle
gelése mellett további kiterjesztést nem 
tartott helyénvalónak. Az 50. §-t tehát 
c tekintetben változatlanul fogadta cl az 
országos képviselőség. Kimondotta az 
országos képviselőség, hogy ezt csak első 
lépésnek tekinti és alkalmas időben min
den erejével további kiegészítésekre fog 
törekedni. Ugyancsak deklerációban szö
gezte ’e álláspontját az országos képvi- 
si 1 'iség azokat a megszorzásokat illetően 
is, amely! k jelenleg az uj hitközségek 
alakitása tekintetében fennállanak. Az 
- rszágos képviselőség kimondotta, hogy 
■ tekintetben is ragaszkodik az 1871. évi 
alap-statutum rendelkezéseihez és válto- 
lanul a neo’óg hitközségektől való sza
bad különállás a’apján áll.

Egyébként is az országos képviselő
ség a legnagyobb gondosságot fordította 
a:::.. h'>gy teljes világossággal dombo
rodjék ki. miszerint ezzel az uj kiegészítő 
szabályzattal az 1871. évi alap-statutum 
a legeseké yebb vonatkozásban sincs ha
tályában cs sérthetetlenségében érintve. 
Ebb' l az okból hosszasabban fogla’ko- 
zott az országos képviselőség az erre vo
natkozóan már a Központi Bizottság ál

tal elfogadott és az a1ap-statutum sértet
lenségét kiemelő 95-ik szakasszal. Ezt a 
§-t végül is az országos képviselőség 
olyan szövegezésben fogadta el, amely 
minden aggodalmat kizár és minden kí
vánságot kielégít.

A talmudtórák kérdésénél 2 órás vita 
fejlődött, melynek eredményeképen a ve
zetőség hozzájárulásával egyhangúlag 
beiktatták a kívánságokat kie’égitő meg
oldást. A metszők érdekében azt a módo
sítást iktatták a szabályzatba, hogy jog
orvoslattal élhetnek adott esetekben a 
Központi Bizottság által alakítandó bcsz- 
dinhez. Elfogadták azt a módosítást is, 
hogy az Országos Képviselőség összehí
vását kérheti a képviselőség 25 .tagja. A 
részletes vita bezártávad egyhangu’ag 
elfogadták véglegesen a szabályrendelct- 
tervezetet, mire Strasser Sa’amon fő
rabbi, Koréin Dezső és Wertheimer Ja
kab a képviselőség meleg köszönetét tol
mácsolták a Központi Iroda összes ve
zetőinek, akik iránt a nagygyűlés teljes 
bizalmát fejezte ki. A szombattartó ke
reskedők sérelméről a német zsidóság 
élet-halál harcáról és a pa’esztinai ortho
doxia küzdelméről hangzott el még né
hány meleg testvéri szó.

.*
Itt említjük meg, hogy a pápai orth. 

izr. hitközség a nagygyűlés után a’ábbi 
értesítést küldötte a testvérhitközségek- 
hez: „A magyarországi aut. orth. izr. 
hitfelekezet kiegészítő szabályzata terve
zete ellen megindított mozgalmunkhoz 
való nb. csatlakozásukat örömmel vettük 
és amidőn ezért hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk, megelégedéssel állapítjuk 
meg, hogy mozgalmunk erős visszhangra 
talált az egész országban és ennek ha
tása alatt ,a kiegészítő szabályzaton még 
annak az Országos Képviselőség elé való 
terjesztése előtt tartott előzetes konfe
rencián oly módosítást eszközöltek, 
amelyek több sérelmes pont élét tompít
ják, illetve eltüntetik. S habár nem sike
rűit célunkat teljes egészében elérni, 
mégis örvendünk, hogy a magunk részé
ről is hozzájárultunk az ügyek részbeni 
tisztázásához. A továbbiakra nézve kér
jük a Központi Irodától a módosítások
kal ellátott szabályzatot, hogy betekintés 
után meggyőződjünk, hogy milyen mér
tékben lettek a mi kívánságaink hono
rálva. Célszerűnek tartjuk, hogy Önök 
is hasonlóan járjanak el.“

Dr. Frenkel Bernát ült zsidó nevelőintézete
VI., ARÉNA UT 84. — TELEFON: 28-8-43 
a városligeti villanegyedben minden iskolatípus közelében 
fiuk és leányoknak.
14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú 
tanfolyamok.

INTERNÁTUS

LEÁNY
TOVÁBBKÉPZŐ

Zsidónak nézték
Müggelsee medllett leütötték egy ber

lini nagyiparos fiát, aki maga is SA cso
portvezető, mert arcáról ítélve, zsidónak 
nézték. A kíséretében levő nőt fajgyalá- 
zás címen letartóztatták, hiába tiltakozott 
a vád ellen, gúnyos mosollyal fogadták, 
amikor crősitgette, hogy a leütött ember 
árja és nem zsidó.

Pauline Bloch — 
a becsületrend lovagja

A francia közművelődésügyi minisz
ter a napokban avatta a becsületrend lo
vagjává Pauline Bl odrot, a Bischoffs- 
keim ijskola ügyvezető-igazgatónőjét, 
Pauline Bloch tanulmányait atyjának, 
Bloch Móricnak, a kiváló iskolamester
nek felügyelete alatt végezte, akinek védő 
keze szilárd alapot adott leánya tudásá
nak és széles látókört a világ minden 
dolga számára. Sokáig munkatársa volt 
apjának, akinek halála után az a. nehéz 
feladat hárult reá, hngy átvegye a 
Bischoffsheim iskola vezetését. Kutató 
szélemé, sokoldalú intelligenciája és nagy 
tekintélye uj virágzásnak indította a 
nagynevű iskolát, melynek vezetésénél 
szem előtt tartotta a modern idők köve
telményeit, de nem feledkezett meg azok
ról a tradíciókról sem, melyek nagyaty
ját, Joseph Bloehot, az iskola első igaz
gatóját és atyját irányították. Kitűnő 
író, amellett nagyszerű pianista. Philipp 
tanítványa, a háború- alatt Cortot veze
tése mellett hangversenyek egész sorát 
rendezte a hadikórházakban. Amikor a 
népművelődésügyi miniszter kitüntetését 
átadta, avató beszédében lelkes szavakkal 
emlékezett -meg annak az iskolának je
lentőségéről, melyet ez a nagyszerű pe
dagógus vezet. Az iskolát tudvalévőén 
1872-ben Louis Bisehhoffsheim és fele
sége alapították aranylakodalmuk alkal
mával. Ebbe az iskolába öntötte bele a 
Bischoffsheim és a Bloch család lelké
nek egész szere te tét, tudásának' egész 
tárházát. Az iskolának jelenleg Róbert 
de Rotschild bárónő az elnöke és Fair 
cugny-Lucineg hercegnő az al elnöke, az 
alapító leányai, akik előkelő szellemben 
őrzik az alapító szülők tradícióit.
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Készülődés a pesti 
hitközségi választásokra 
Dési Géza esete a 600 zsidó ügyvéddel

Értesülésünk szerint a hitközségi vá
lasztásokra nagy harci kedvvel és egyre 
fokozódó lendülettel készülődnek a kor
mánypárton és ellenzéken egyaránt. De 
míg az ellenzék tábora mind szélesebb 
és szélesebb körre terjeszti ki agitáció- 
ját, amit a csatlakozások naponkint való 
növekedése követ nyomon, addig a ma 
nyeregben iilö vezetőség pártja, úgy lát
szik, legsürgősebb feladatának a válasz
tási iroda kiépítését és megszervezését 
tartja. Hírek vannak arról, hogy a hit
községi adminisztáció nagy részben máris 
a választásra van beállítva és hogy az 
adóosztály meg a választási pártszerve
zet között szoros együttműködés létesült.

Ez a kapcsolat az ellenzéki oldalon is 
konstatálható, de egészen más vonatko
zásban. Itt a hangulatot az fűti, hogy az 
adóztatás terén sok méltánytalanság, sőt 
igazságtalanság történik, nem is szólva 
a behajtás kérlellietetlenségéről, az adó
alanyokkal való rideg, szívtelen bánás
módról. Messzebbmenöen pedig az is az 
ellenzéki hangulat fokozására szolgál, 
hogy — amit igen sokan panaszolnak fel 
— a nagy zsidó nyilvánosság nincs kel
lően tájékoztatva a nagy adójövedelmek 
miként való részletes felhasználá
sáról sem. A költségvetések és mérlegek 
néhány nagy tételből vannak összeál
lítva, amelyek semmiképen sem enged
nek bepillantást e gazdálkodás részle
teibe. A számszék részletes jelentéseit 
sem áll módjában a nagy nyilvánosság
nak megismerni, ami azután találgatá
sokra, fantáziamozgató megjegyzésekre, 
sőt suttogásokra is ad alkalmat.

Leginkább keseríti el azonban Pest 
zsidóságát az erkölcsi és kultúrális ér
dekeknek az a már bűnösnek mondható 
elhanyagolása, amely nemcsak a közvet
lenül konstatálható ténykedésekben, mint 
a két polgári iskola megszüntetésében, a 
kultúrális kiadások csökkentésében stb. 
jelentkezik, hanem abban is, hogy az ál
lástalanul vergődő zsidó ifjúság elhelye
zése, esetleg átképzése és átrétegezése 
irányában a puszta ígéreteken kívül 
semmi sem történik. De annál több tör
ténik olyan irányban, amely az antisze
mitizmus megerősödéséhez szolgáltat 
adalékokat. Itt van pl. Dési Géza esete. 
Nem az antiszemitizmust erősíti-e meg 
állásában és okiejtéseiben, ha egy pro
minens zsidó féríi. aki a felekezeti élet
ben is vezetöszerepet visz, helyesli és 
elfogadhatónak találja azt a gondolatot, 
amely a faji és felekezeti szempontok tör

vénybeiktatásával meg akarja szorítani a 
zsidó ügyvédek számát, sőt a jövőben az 
ügyvédi pályára való lépésük lehetősé
gét is? Az a 600 zsidó ügyvéd, aki til
takozott annak a Dési Gézának a hitköz
ségi elöljáróságban való megmaradása 
ellen, aki helyeselni tudja a létesítendő 
ügyvédi árja-paragraíust, — amikor csat
lakozik az ellenzékhez, már jóval meg
haladja ezt a számot, aminthogy a zsidó 
orvosok és mérnökök körében is erősen 
tömörülnek az ellenzéki gondolkodásúak 
és lankadatlanul agitálnak a hívek tobor
zása érdekében.

De nagy mértékben hozzájárult az el
lenzéki sorok sűrítéséhez a Heller-eset 
legújabb fordulata is, amelyről lapunk 
más helyén emlékezünk meg. Lehetetlen 
dolog, hogy egy olyan nagykvalitású és 
világhírű tudós, mint Heller Bernát, csak 
azért üttessék el a rabbiszemináriumban 
való működésétől, mert a mai vezetőség 
híveinek az unifikáció kérdésében tanú
sított erőszakos magatartása ellen önér
zetesen tiltakozni mert és mivel nem en
gedett a terrornak, amely öt állásfogla-

A luzerni cionista kongresszus.
A cionista szervezet most folyó 19. 

kongresszusa a cionista mozgalom és a 
palesztinai építőmunka válságos korsza
kában tartja ülésezését. A cionizmuson 
belüli világnézeti ellentétek teljes szaka
dáshoz vezettek az általános cionista s a 
revizionista-nacionalista irányzat között. 
A kongresszus maga a béke jegyében 
folyt: sikerült is megegyezést kötnie a 
misrachi-csoporttal a szombattartás kér
désében, úgy, hogy ezt a csoportot is 
sikerült bevonni a kongresszus munká
jába; a politikai ellentétek a munkás
csoport és a mérsékelt polgári, valamint 
a revizionistákhoz közelálló Judenstaat- 
párt között nem bizonyultak annyira 
élesnek, hogy a kongresszus munkaké
pességét megbénítsák. Ma azonban a cio
nizmuson belüli világnézeti harc már nem 
a cionista szervezetben, hanem a két 
cionista irányzat, az általános cionizmus 
és a revizionizmus között folyik. Ez pe
dig a cionizmus belső válságával egyér
telmű; másfelől igaz, hogy nem beszél
hetünk mégsem egészen komoly vagy 
éppen végzetes válságról.

A válság megmutatkozik azokban a

Palestine Shipping Comp. Lfd. 
Haifa

egységes I. osztályú

TEL-AVIV
gőzösének legközelebbi indulásai Triest- 
böl Haifába :

szeptember 13 
szeptember 27. 
október 11.
október 25.

Minden kabinban folyóvíz és a legmo
dernebb szellözőberendezés. Fényes tár
sashelyiségek, séta- és sportfedélzetek, 

zene, tánc, szórakozás
Legelsőrangu ellátás, szigorúan rituális 
élelmezés. Zsinagóga a fedélzeten. Rend

kívül kedvező menetjegyárak 
Felvilágosítás, prospektus a magyar

országi vezérképviseletnél: V., Vigadó
utca 5., félemelet. Tel.: 81-9-16. 84-2-96

lásában meg akarta félemlíteni. Mindezek 
a gyújtóanyagok egyre halmozódnak és 
erősítik az ellenzéki hangulatot. Ügy ér
tesülünk, hogy az ellenzék legközelebb a 
nyilvánosság elé fog lépni és programm- 
ját is megismerteti.

nehézségekben is, melyeket a szervezet 
vezetőségének újjáalakítása körül lehetett 
észlelni. A kongresszus tagjai közt igen 
sok híve volt Chajim Weizmann elnökké 
választásának, ki így Nachum Sokolowot 
váltaná fel a végrehajtóbizottság elnöki 
székében. Weizmann azonban, kinek be
széde a kongresszus egyik nagy ese
ménye volt, nem hajlandó szerepet vál
lalni sem mint elnök, sem mint a poli
tikai ügyek vezetője. Voltak hírek Ben 
Gurionnak, a munkás-szárny vezérének 
elkedvetlenedéséröl is.

A cionizmus mai problémái.
A kongresszus általános vitájában a 

cionizmus mai fontos problémáiról volt 
szó. Ezek közé tartozik elsősorban a pa
lesztinai törvényhozó testület, a Legis- 
lative Council kérdése. Régebben az ara
bok ellenállása miatt nem lehetett meg
alkotni ezt a szervet; most az arabok el
fogadnák, az angolok pedig éppen szeret
nék megalkotni, viszont éppen cionista 
részről mutatkoznak súlyos aggodalmak 
vele szemben, mert attól félnek, hogy az 
arabok többségi helyzetüket arra hasz
nálnák fel, hogy a zsidó építő munka 
eredményeit lerontsák.
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A zsidóság világhelyzetét világította 
meg az elnök, Nachum Sokolow. hatal
mas évi jelentésében. Abból indult ki. 
hogy az újabb fejlődés sok helyütt meg
rendítette a zsidóság egzisztenciális 
alapjait. Élesen szembefordult azzal a 
felfogással, mely a szétszórt diaszpóra
zsidóság egyenjogúságát nem tartja a 
cionista politika ügyében és hangsúlyozta, 
hogy a világ minden zsidó problémája 
igenis a cionizmusra is tartozik. A zsidó
ság nem vállalja a hazátlanságot a diasz
póra országaiban sem. mondta Sokolow. 
Azután a zsidóság gazdasági helyzetének 
ecsetelésére tért rá. A nyomorúság Len
gyelországban a legnagyobb, melynek 
zsidóságából sokan ma már Palesztinából 
jövő támogatásokból élnek. Általában a 
palesztinai zsidó otthon ma fontos aktí
vuma a nyomorúsággal küzdő lengyel 
zsidóságnak. E zsidó tömegeket azon
ban lehetetlen volna egyszerűen átvinni 
Palesztinába. Politikailag a lengyel zsi
dóság helyzete az. hogy formáisan 
egyenlő jogokat élvez, de a gyakorlatban 
gyre szegényebb lesz. A gyűlölet okta
lan acsarkodásaira a lengyelországi cio
nisták alkotó munkával felelnek. Soko
low ezután rátért a zsidóság helyzetére 
Európa egyes országaiban. Ausztriában 
a zsidóság helyzete a politikai fejlődés 
függvénye. Az egykor virágzó bécsi hit
községben ma súlyos nyomorúság ural
kodik. Az egykor erőteljes és befolyásos 
magyar zsidóság, mondta Sokolow. szá
mában is, más tekintetben is háttérbe 
szorult. Meg lehetünk elégedve, hogy az 
agresszív antiszemitizmus legélesebb 
megjelenési formáit ma már nem lehet 
tapasztalni. Románia ismét az antiszemi
tizmus térhódítását mutatja, különösen 
az ifjúságban. Angliában az antiszemitiz
mus nem tudott gyökeret verni s mindez 
ideig sikertelen maradt minden kísérlet, 
mely meghonosítására irányult.

A palesztinai épitömunka kérdései.
A munkásfrakció vezetője. Ben Gu- 

rion, érdekes beszédben világította meg 
a palesztinai építőmunka jövő feladatait. 
Közvetlen célul egy millió zsidó család 
letelepítését jelölte meg. Ehhez szüksé
ges a megfelelő társadalmi tagozódás 
biztosítása, nagy tömegek átrétegzödése, 
hogy a palesztinai zsidóságnak legalább 
egyharmada telepedjék meg mezőgazda
sági telepeken, egyharmada helyezked
jék el az iparban, s egy további harmad

Olaszországban töltö't tanulmányi 
időm után, itthon

tanítványokat vállalok 
minden fokon, nyelvleckéket adok 

SCHEBBER LIPÓT 
orvostanhallgató

Cim : VIII. Kun-utca 12. III. em. 27. 

foglalkozzék kereskedelemmel és szabad 
hivatásbeli munkával. (Ez a formula kü
lönben dr. Ruppintól. a Palesztina-hiva- 
tal vezetőjétől származik.) Ben Gurion 
rámutatott még a tengeri kereskedelem 
fontosságára.

A Zsidó Nemzeti Alap igazgatója, Me- 
nachem Ussischkin. a földprobléma sú
lyosságára mutatott rá. A zsidó lakosság 
legújabban 12 százalékkal növekedett, de 
a zsidó földtulajdon csak 1% százalékkal. 
A palesztinai népesség 24 százalékkal, de 
a földből csak 6.5 az övék. A földszerzést 
nemcsak az arabok és angolok politikája, 
de egyes zsidó körök spekulációs éhsége 
is megnehezíti.

A németországi antiszemitizmus,
A németországi nemzeti szociálista 

párt zsidóellenes akciója változatlan 
eréllyel folyik az egész birodalomban. Ez 
az akció különböző formákban jelenik 
meg. A párt helyi szervezetei útján nyo
mást gyakorol a német lakosságra, hogy 
ne vásároljon zsidónál s általában semmi 
gazdasági érintkezést ne tartson fenn 
zsidókkal. Más helyütt a zsidókat egye
nesen kizárják a letelepedésből, ingat
lanszerzésből stb. Tovább folytatódik a 
zsidóknak a fürdőhelyekről való kizá
rása is. Fontos azonban, hogy mindezek 
az intézkedések a nemzeti szociálista 
pártszervezetek nyomása alatt jönnek 
létre s nem a népből indulnak ki.

így Magdeburgban a villamosokon is 
felírások hirdetik: a .zsidók itt nem kí
vánatosak. Neuruppinban a vendéglősök 
határozatot fogadtak el. hogy zsidókat 
nem szolgálnak ki. Itt is felírások taná
csolják a zsidóknak, hogy a várost ke
rüljék. Oppenheimben a városi tanács el
tiltotta zsidók beköltözését. Reichenhail- 
ban, Schönebeckben. Frankenbergben. 
Detmoldban. Mainz-BischofSheimben ha
tározatokat fogadtak el. melyek szerint 
kizárják a közszállításokból mindazokat, 
akik zsidókkal érintkezést tartanak fenn.

Egyes helyeken zsidó kereskedők és 
árúháztulajdonosok rendeléseiket vissza
vonták vagy fizetéseiket beszüntették az
zal az indokolással, hogy a nemzeti szo
cialista párt bojkott-akciója következté
ben vevőik elmaradtak. Nemzeti szocia
lista lapok mérhetetlen felháborodás 
hangján írnak erről a ..legújabb zsidó ar
cátlanságról”, mely szerintük csak arra 
szolgál, hogy a zsidók nyomást gyakorol
janak a németség politikai magatartá
sára.

Másfelől egyes helyeken (Osthannover, 
Mainz. Frankfurt, stb.) a pártvezetőség 
szigorú rendeleteket adott ki az antisze
mita ..egyéni akciók'*  ellen. A zsidóság
gal kapcsolatos intézkedések e hirdet
mény szerint a párt és az állam kizáró
lagos hatáskörébe tartoznak s minden 
egyéni eljárás büntetést von maga után.

A BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL
4 sz.
v. e. 1935.

FELHÍVÁS
a budai izraelita hitközség tagjaihoz.

A hitközség képviselőtestülete az el
halálozás folytán megüresedett harmadik 
rabbiállásra az 1935. évi augusztus 22-én 
tartott rendkívüli közgyűlésében, titkos 
szavazással DR. VIDOR PÁL 
okleveles rabbi, hittanár urat hozta 
javaslatba.

A kongresszusi szabályzat 29.§-a 
pontja, illetve a hitközségi alapszabá
lyok 11 és 20§-ai értelmében a közgyű
lésnek ez a javaslata a választók gyü
lekezetének szavazása alá bocsájtandó.

Ehhez képest a választói gyülekezetei 
a szavazás megejtésére ezennel felhívom, 
s a szavazás napjául

1935. évi szeptember 8,-ra eső 
vasárnapot tűzöm ki. 

Szavazó helyiség: a hitközségnek III 
Zsigmond-utca 49. sz. a. levő I. emeleti 
tanácsterme.

A szükséges tudnivalókról a választó 
gyülekezet tagjait a következőkben tá
jékoztatom :

1. Szavazati joggal bírnak mindazok 
a hitközségi tagok akiknek neve a hi - 
községi választókról 1935. juniusába^n 
összeállított névjegyzékben fel van véve.

2. A szavazás a fent kitűzött napon 
d. e. 9 órakor veszi kezdetét, megsza
kítás nélkül folytatódik és legkorábban 
ugyanaznap este 7 órakor zárul be.

3. A szavazati jogot csak személyesen 
lehet gyakorolni, meghatalmazás utján 
való szavazásnak helye nincs, (vál. szab. 
33 §-a) A választói jogosultságról „Iga- 
zolvány“-ok állíttattak ki, melyek az 
érte jelentkező szavazónak adatik ki. Az 
igazolványok f. é. augusztus 25-től kez- 
dödőleg a hitközség hivatalos helyisé
gében (II. Fő-u 12. I. em. 8) a hivata
los órák alatt (d. e. 8-2-ig) legkésőbben 
azonban a választás napján — átvehető 
(vál. szab. 17,§.)

4. Azok, akik a képviselőtestület ama 
javaslatát., hogy az uj rabbiallásra DR. 
VIDOR PÁL ur válaszlassék meg el
fogadják „igen“-nel, akik a képviselő
testület e javaslatát el nem fogadják, 
„nem‘‘-mel szavaznak.

5. A szavazás titkos.
6. Szavazni csak a választási bizott

ság által átadott szavazólappal lehet. E 
szavazólap csak azt a két szót tartal
mazza : „igen", „nem". A választó a 
neki nem tetsző szót a szavazólapon 
törli, azután a szavazólapot — az Írott 
szöveggel befelé összehajtva a szavazat 
szedő küldöttség elnökének közvetlenül 
átadja.

7. A képviselőtestületnek a rabbivá
lasztásra vonatkozó javaslata elfogadott
nak és az illető rabbi végleg megválasz
tottnak akkor tekinthető, ha a szavaza
toknak legalább kétharmad része „igen"-t 
tartalmaz.

Egyebekre nézve részletes intézkedé
seket a képviselőtestület által alkotott 
„Válasz’ási Szabályzat" tartalmaz, amely 
a hitközség hivatalos helyiségében hi
vatalos órák alatt mindenkor megtekint
hető.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 23. 
Hajdú Ernő s. k. Herczl Béla s k. 

a választási bizottság jegyzője a választási b zottság elnöke
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Felépítik a lágymányosi templomot
Dr. Beneschofsky Imrét főrabbi címmel tüntette ki. dr. Vidor 
Pali rabbira választotta Buda rendkívüli közgyűlése - Elha
tároztok a lágymányos-kelenföldi körzeti templom felépítését 
“ Ax Autonómia Párt és Egyesülési Párt újabb izgalmas 
összecsapása - Csúfos kudarcot vallottak az egyesülési intrikák

Szóval — győztek. Mármint ök győz
tek, az Egyesülési Párt. Hihetetlen arányú 
győzelem volt. A gorlicei áttörés, a tan-, 
nenbergi ütközet, a marnei csata kismis
kák hozzá képest. Hogy hol? Természe
tesen a budai hitközség rendkívüli köz
gyűlésén. Azon, amelyiken óriási, az 
alapszabályszerű kétharmadot is túl
haladó többséggel szavazták meg a bu
dai elöljáróság összes indítványait s hall
gattatták el az ellentábor erőtlen próbálko 
zásait. Vagy ez nem győzelem? Ugyan! 
Tessék majd elolvasni a hivatalos fele
kezeti sajtó központilag fogalmazott tu
dósításait a budai közgyűlésről és majd 
megtetszik látni micsoda győzelem volt. 
Megszoktuk, a közönség pedig már le 
tudja kellő értékükre szállítani ezeket a 
híradásokat. És tudja, hogy az igazság 
más. Jelen esetben a következő:

A rendkívüli közgyűlés
Augusztus hó 22-én tartotta rendkívüli 

közgyűlését a budai hitközség elöljáró
sága, melynek tárgysorozatán dr. Edel
stein Bertalan elárvult helyének betöl
tése, dr. Beneschofsky Imre rabbinak fő
rabbivá történő kinevezése és a kelen- 
föld-lágymányosi templom felépítésének 
ügye szerepelt.

Dr. Kriszháber Adolf elnök megnyitja 
a közgyűlést, majd napirend előtt Briick 
Miksa képviselőtestületi tag közli, hogy 
özv. Dános Lászlóné férje emlékére egy 
frigyszekrényt ajándékozott, mely fölé, 
két művészi kivitelű ablakot óhajt a hit
község készíttetni. Az ablakok költségeit 
társadalmi úton akarják összegyűjteni. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 
tehetségükhöz mérten járuljanak hozzá az 
ablakok költségeihez. A képviselőtestü
let a kérelmet tudomásul veszi.

Dr. Vidor Pál 
az új budai rabbi

A bejelentések után áttérnek a napi
rend tárgyalására. Az elnök mindenek
előtt kegyeletes szavakkal emlékezik 
meg dr. Edelstein Bertalan főrabbiról, a 
hitközség oly fiatalon elhunyt kiváló fő
rabbijáról, akinek helyét most fogja a 
közgyűlés betölteni és indítványozza, 
hogy emlékét a közgyűlés jegyzőkönyve 
is örökítse meg. Ezután Diósi Jenő fő
jegyző ismerteti az elöljáróság javasla

tát, mely a rabbiállásnak pályázat mel
lőzésével dr. Vidor Pál rabbival való be
töltését ajánlja. Az indítványt Katona 
Gyula szertartásügyi elöljáró indokolja 
hosszabb beszédben. Vidor Pál —mondja 
többek között — úgyszólván a szemünk 
előtt nőtt fel kiváló mesterének, dr. Edel
stein Bertalannak kezei alatt. Summa 
cum laude tetie le a rabbivizsgát, sze
rezte meg a doktori oklevelet az egyete
men, eddigi működése, mint hittanár és 
egész magatartása oly hívatottságról 
tesznek tanúbizonyságot, mely biztosi
kot nyújt arra, hogy megválasztása ese
tén működésétől, különösen a jövő nem
zedék valláserkölcsi nevelése és hithű 
zsidó szellemben való oktatása terén a 
hitközség a legszebb eredményeket vár
hatja. Ezért a szakosztály nevében és 
a maga nevében is kéri és legmelegebben 
ajánlja megválasztását. (Éljenzés és taps.)

Dr. Kiss Arnold vezető főrabbi felszó
lalása után elnök — több felszólaló nem 
lévén — elrendeli a titkos szavazást, 
melynek eredményeképen a képviselőtes
tület a választó közgyűlésnek egyhan
gúlag dr. Vidor Pál rabbivá való megvá
lasztását ajánlja, majd Diósi Jenő fő
jegyző közli, hogy a választási bizott
ság a nagygyűlést szeptember 8.-ra kí
vánja kitűzni.

Dr. Beneschofsky Imrét — 
főrabbi címmel tüntetik ki

A napirend következő pontja dr. Be
neschofsky Imre rabbinak főrabbi címmel 
való felruházása. Diósi Jenő ismerteti 
az elöljáróság javaslatát, melyet Katona 
Gyula szertartásügyi elöljáró indokol. 
Amióta dr. Beneschofsky Imre a lágy
mányosi körzet szellemi vezetője, ott 
oly intenzív hitélet fejlődött ki, mely 
egymagában is elegendő ok arra, hogy 

Igyál erőt!

Igyál „Eu kakaói!

Siühmer gyártmány

öt a tervezett kitüntetés érje. Itt van a 
kultúregyesület, az ifjúsági csoport mű
ködése, a Tóra tanfolyam, valamennyien 
ékes bizonyítékai dr. Beneschofsky Imre 
kiválóságának. A rabbi megbecsülése 
fokmérője a hitközség lelki életének, a 
cím tehát, amit neki juttatni akarnak, a 
legszerényebb elismerése értékes műkö
désének. (Éljenzés és taps.)

Dr. Kiss Arnold felszólalása után a 
közgyűlés közfelkiáltással a „főrabbi’’ 
címet adományozta dr. Beneschofsky 
Imre rabbinak, aki meghatott hangú be
szédben mondott köszönetét a jóleső ki
tüntetésért.

— Amikor hét évvel ezelőtt rabbivá 
avattak — mondotta többek között — 
akkor arról a nagy kötelességről beszél
tem, amelyet a rabbinak éreznie kell, 
arról a felelősségről, melyet Isten előtt 
viselni tartozik. Ha most visszapillantok 
a múlt időkre, akkor hálát adhatok az 
Istennek, akinek valóban tartozom ezzel 
a felelősséggel és amelyet igyekszem 
soha el nem felejteni. Mást nem mond
hatok. mint azt, remélem, hogy ezt a 
felelősséget ezen túl is szemem előtt tu
dom tartani.

Dr. Kriszháber Adolf méltatta ezután 
az új főrabbi érdemeit, majd az ülést 
10 percre felfüggesztette.

Béka-egér harc
a kelenföld-lágymányosi 
templom körül
A szünet leteltével következett a 

közgyűlés legizgalmasabb pontja, a ke
lenföld-lágymányosi templom felépítésé
re vonatkozó indítvány.

Dr. Csobádi Samu veszi át az elnök
lést, majd Diósi Jenő főjegyző ismerteti 
az elöljáróság jelentését, mely a lénye
gében a következőkben foglalja össze a 
valóságot, a templomépítés ügyében:
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A kelenföldi templom építésének öt
lete ezelőtt kb. 12 évvel merült fel, ami
kor ezen a vidéken sűrűbb lett a népe
sedés és hitközségünk tagjainak száma 
is növekedni kezdett. Addig kielégítette 
a szükségletet egy állandó imaház, mely 
magánlakásban volt elhelyezve, 60 férfi 
és 40 női üléssel. Szerencsétlen esemé
nyek közbejötté folytán 1923. évben al
kalmatlan helyre került az imaház s ez 
a körülmény váltotta ki azt a meggyő
ződést, hogy Lágymányoson templomot 
kell építeni. A hitközség képviselőtestü
lete magáévá tette az ügyet. 1924. évi 
január 12.-én tartott rendkívüli közgyű
lésén elhatározta, hogy rendkívüli ki
adás gyanánt beállít a költségvetésbe 75 
millió koronát, a kelenföldi templom 
céliát szolgáló telek megszerzésére. A 
telek megvételére 1927. évben került sor, 
amikor az akkori körzeti elnök. Sanditz 
Ernő tett előterjesztést a Vali ut 6—8. 
sz. a. telek megvásárlására, melyet az 
elöljáróság 100.000 pengőért meg is vett.

Az elöljáróság abból az elgondolásból 
■indult ki. hogy

a templomépítés halaszhatatlan. el
lenben az új Iskola felépítése ha
lasztható. hiszen iskolánk jelenleg 

jól van elhelyezve.
Ezután megállapítja a jelentés, hogy 

az elöljáróság közben arra a megállapí
tásra jutott, hogy egy kisebb féröhelyű 
templom is meg fog felelni a szükséglet
nek, ami kb. 25.000 pengővel csökkentené 
az építkezési költségeket.

Ez a való tényálás a jelentés szerint. 
Most még leszögezi a jelentés, hogy a 
jelentés elfogadását, vagy el nem foga
dását az elöljáróság nem tekinti bizalmi 
ténynek, mert nem akarja ezzel a köz
gyűlés tagjait szabad elhatározásukban 
befolyásolni, annál kevésbbé, minthogy 
a templomépítés eszméjét nem a mai ve
zetőség s nem a mai képviselőtestület 
veti fel és kezdeményezi, hanem —mint 
már ismertettük — 12 évvel ezelőtt ha
tározta el a közgyűlés a templom építé
sét s ezzel kapcsolatban telek vásárlását. 
Ezen elhatározás évről évre mez lett 
újítva, mindannyiszor, amidőn a költség- 

"'”'hötel“believüe""“" 
PÖRTSCHACH i.jWŐHTHEBZEE 

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

nationale Küche
Volle Penílon:

Vor- und Naciisaison . , S 9’-
Hauptsaison .. . . . . . . . . . . . . . . S 12'- i

Saebad und Garags f rsi. Geöffnet von 
Mai bis Október / Veriangen i 

Sie Prospskte. 

vetésbe be lett állítva a templom- és is
kolaépítésére szánt összeg. A jelen kép
viselőtestület legutóbb jóváhagyta az
1934. évről szóló jelentést, melynek kere
tében a gazdasági szakosztály jelentésé
ben következők foglaltatnak:

„A közeljövő legelső feladatai közé 
tartozik a kelenföld-lágymányosi körzet 
közel 1000 tagja vallásos érzésének ki
elégítése, a lágymányosi templom fel
építése.”

Hogy pedig maga a körzet szünet nél
kül sül gette ezt szintén a közgyűlés hoz
zájárulása mellett, kiviláglik az 1933. év
ről szóló évi jelentésből, melyben a 
templomkörzet jelentése a következőket 
mondja:

„Él bennünk a remény, hogy körzeti 
templomunk és iskolánk a közel jövőben 
Isten segítségével és hitközségünk egye
sített erejével mégis csak tető alá kerül. ’

Az így sanctionált elvi állásfoglalá
sok után nem lehet kétséges az, hogy

:. a lágymányosi templom felépítése 
szükséges;

Reális számokkal igazolom, 
hogy a templomot fel lehet építeni...

Diósi Jenő főjegyző végül felolvasta 
az elöljáróság határozati javaslatát a 
templom felépítése tárgyában, majd 
Auer Róbert elöljáró teszi meg előterjesz
tését:

— Elnézést kérek — kezdi beszédét — 
a közgyűlés minden egyes tagjától öltö
zékem miatt, azonban a tegnapi napon 
még fenn voltam a Raxon és direkt erre 
az ülésre utaztam 10 órát (éljenzés). Ott 
álltam fenn a Rax csúcsán 2000 méter ma
gasságban, láttam a természet csudáját 
és az az érzés kelt bennem, mint a nagy 
olasz festők Istent ábrázoló müvei lát
tára. Mikor aztán lejöttem a hegyről, lent 
kezembe kaptam egy iratot, melyet 
utánam küldtek és amely lelkem mélyén 
megdöbbentett. A választmányi ülésen 
bátor voltam előadni a száraz adatokat, 
minden hozzáfűzés nélkül és most sajná
lattal kell megállapítanom, hogy ezeket 
félreértették. Én optimista vagyok és az 
az optimizmus tölt el, hogy ezen hitköz
ség képviselőtestületének minden tagja 
magyar zsidó hűséggel akarja hitközsé
gének létét és virágzását. Ez az én op
timizmusom. (Nagy taps). A számok 
tisztán állanak, azokat előadtam, lehet
séges azonban, hogy tévedtem, hisz em
berek vagyunk. Számadataimmal azonban 
eddigi működésem alatt, amint azt be fo
gom bizonyítani, nem tévedtem és remé
lem, hogy a jövőben sem fogok tévedni. 
Mielőtt az adatok ismertetésére rátérnék, 
két számot leszek bátor említeni. Az
1935. évi hátralékos adóból befolyó össze

2. hogy ez mielőtt eszközlendő;
3. hogy a hitközség illetékes szervei 

a templom felépítése kérdésében állást 
foglaltak, fedezetét pedig kijelölték az 
építési alap létesítésével.

Feltéve azonban, hogy ezen nemes 
célra fedezet eddig nem jelöltetett volna 
ki és semmi fedezet nem mutatkoznék. 
a templomépítés elejtése — a mi néze
tünk szerint — még ez esetben se foglal
hat helyt, mert Isten házát, ott, ahol erre 
szükség van, minden körülmények között 
fel kel! építeni, s végső szükség esetén 
szabad ennek terhét a jövő időre vagy 
a jövő generációra is áthárítani. Mert az 
a hitközség, amely nem építene templo
mot, amikor arra szükség van, elveszti 
a leiéhez való jogot. Ha egy hitközség 
elmulasztaná a hitnek ébrentartását és 
ápolását, az nem érdemli meg a „Hit
község’’ nevet, s tartalom nélküli szer
vezetté válik, melynek tagjait csupán a 
kényszertársulás rablánca kötné össze, 
de nem a testvéri szeretet, nem a zsidó 
együttérzés.

get a vagyonmérlegben 1934-ben 40.000 
pengőben irányoztam elő, ehelyett pedig 
1935. jul. 31-ig 61.800 pengő folyt be ezen 
a címen. Ki kell .még jelentenem, hogy 
1935. január 6-án a kelenföld-lágymá
nyosi körzet elöljárósága megjelent a 
hitközség elöljáróságánál és felvetette 
azt a kérdést, hogy a mait évben befolyt 
19.417 pengőt miért nem lehetett külön e 
célra félretenni. Hogy miért nem lehetett, 
azt majd később előadom. Megmondtuk 
akkor, hogy ez a 19.417 pengő a folyó 
julius 31-ig külön vinkulált takarék
könyvbe el lesz helyzve. Ezt megtettem, 
ez a takarékkönyv közkézen forgott, be
mutattam a választmány igen tisztelt tag
jainak és a lágymányosi körzetnek. Ott 
van azután a f. évi 10 százalékos iskola
adó. amelyből a mai napig 4.000 pengő 
helyeztetett el külön takarékkönyvbe és 
amelyből szept.. okt.. nov. és december 
hónapokban valószínűleg további 8.000 
pengő fog befolyni, úgy hogy 12.000.— 
pengőre fog emelkedni az egész összeg. 
Erre egész határozottan Ígéretet tenni 
nem lehet, de hogy az év végére külön 
erre a célra 8.000.— pengő lesz, azt itt

Orthodox lí'O penzió 
a Svábhegy déli lejtőjén, 350 méter 
magasságban, az 59-es villlamosmegálló 
állomástól 10 percnyire Gyönyörű ter- 
raizkilátás, elsőrendű ellátás 

diétAs kosit minden Idöbsn.
Jutányos árak. Pompás otthon, 1-2 nap 
alatt is kipihenhetiidegeit friss erőt merít

A KRAUSZ PENZIÓBAN
Budapest, I., Torbágyi-ut 112 szám.

Telefon: 65-2-75.  
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a közgyűlés színe előtt a leghatározot
tabban kijelentem. Ott van még annak a 
19.417 I’ 43 fillérnek a kamata, amelyek
kel együtt az összeg az év vegére kerek 
20.000. - pengőre fog emelkedni. Ez mind 
együtt kitesz összesen 32.000.— pengőt, 
amely dec. 31-ig rendelkezésünkre fog 
állam. A lágymányosi körzet az évek fo
lyamán, amint a jelentésből méltóztatik 
hallani, az adományokat egy külön taka
rékkönyvbe vette és Sauer Jenő elöljáró 
úr kijelentése szerint ebben a takarék
könyvben a templomépítés céljára 10.000 
pengő áll rendelkezésre, vagyis összesen 
42.000 pengő. A lágymányosi templom
ban a templomiiiések örökáron adatnak 
el. Az ülések ára 500.— pengőben, illetve 
150.— pengőben van megállapítva és pe
dig olyképen, hogy az első hat sor 50(1.— 
pengő, a többi 11 sor pedig 150 — pengő. 
Ha ennek a két számadatnak a közép
arányát vesszük, akkor bátran mondhat
juk. hogy egy ülés ára átlagban 250— 
pengő. Nem tudom elképzelni, hogy a 
lágymányosi körzet tagjai között nem 
akadna 84 olyan egyén, aki egy templom
ülést vásárol és hogy a lágymányosiak 
lelkiismerete nem szólal meg, hogy ezt a 
templomot., amelynek építését 11 néhány 
év óta sürgetik, végre tető alá hozzák. 
Ha tehát 84 ülés adatik el. amely a 250 — 
pengő átlagárat véve alapul 21.000.— 
pengőt tesz ki. amely 3 évi kamatmentes 
részletben törleszthető, sőt annak, aki 
egy összegben fizetné ki, annak a hitköz
ség 5 százalék engedményt juttat, akkor 
egész nyugodtan merem állítani, hogy az 
ülések eladásából 3 évig 7 7.000.— pen
gőnek be kell folyni. Nem vagyok opti
mista, nem dobálódzom a számokkal, hi
szen Goldberger barátom jelentette, ki, 
közbeszólás formájában, hogy ez a jegy
zés meg fog történni, ha tehát az eddigi 
42.000.— pengőhöz hozzáveszem ezt a 
7.000— pengőt, akkor 49.000.- pengőt, 
mondjuk kereken 50.000— pengő fog a 
i. é. dec. 31-ig rendelkezésre állni.

Nézzük most az 1936. évet. Az 1936. 
esztendőre a hitközség költségvetésében 
felszabadul egy 15.000— pengönyi ös-z- 
szeg, amelyet a hitközség az 1934. es 
1935. évben az Üntőház ti. templom át
alakítására fordított, még pedig 1934-ben 
22.000.— pengőt és 1935-ben 14.0011.
pengőt. Itt a közgyűlés színe előtt kije
lentem. hogyha az 1936-os költségvetés 
összeállításában még részt fogok ven i . 
akkor ezt a 15.000 pengőt, mint a lágy
mányosi templom építésére szolgáló ösz- 
szeget a rendes évi kiadások közé fel 
fogom venni (éljenzés). Az 19.35 év folya
mán esedékes 10 százalékos pótadóból, 
amint az előbb bátorkodtam említeni, ed
dig 23.000— pengőt tartalékolunk és az 
év végéig még remélhetőleg, illetve 

egész biztosan tudom, még további 8000 
pengőt fogunk tartalékolni, tehát összesen 
31.000.— pengőt. Hogy az 1934. év folya
mán az Országos Iroda alelnöke: Szántó 
volt pénzügyi elöljáró nem volt képes azt 
a 19.000.— pengőt erre a célra befizetni, 
az egészen természetes. Nem tudta pedig 
befizetni azért, mert az 1934. évi költ
ségvetés összeállítása alkalmával 1933. 
nov, havában még nem hozatott meg az 
a curiai döntvény, amely szerint nekünk 
a Belvárosi Takarékpénztárnak meg kell 
fizetnünk a font különbségből eredő ősz
szeget és így neki költségvetésen kívül 
kellett az 1934. évben 25.000.— pengőt 
erre a célra fordítani. Ezért nem volt 
módjában ezt a 19.000.— pengőt a mull 
évben lefizetni és ezt kellett nekünk a 
folyó évben pótolnunk. Az 1936. évben 
tehát a rendes költségvetésben 15.000.— 
pengő fog szerepelni erre a célra. Ehhez 
hozzájárul, a templomülések eladásából 
eredő második 7.000.— pengős részlet. Ez 
összesen 22.000.— pengő. Hangsúlyozom, 
hogy nem vagyok optimista, hiszen ma 
még fogalmunk sincs arról, hogy 1936-ban 
hányán fognak Pestről átköltözni, nem 
tudom mennyi adót fognak ezek fizetni, 
azt csak nov. 1-én fogom tudni megálla
pítani a ki- és bejelentőlapokból, hogy 
az 1935. év folyamán Budára költözőitek 
közül ki maradt Budán és ki költözött 
vissza. Egészen biztosan merem azonban 
állítani, hogy a jövő évi költségvetésben 
a globális adóösszeg ugyanannyi lesz, 
'mint a folyó évben, vagyis 237.000.— 
pengő. Lesz talán 100—1.000 pengő dif
ferencia, erre azonban mindig lehet szá-

LLÓYDTRlESTINQFiafrEBiűHiTE'tíOYO TmraiP'MAgiTTtKt irauAH^nTjgg

PALESZTINÁBA
minden hét szerdáján Triestből

6ERUSALEMME ÉS 61LILE1
12 250 tonoás gyorshajókkal és minden 

második pénteken a 
PALES.TINA 

ugyancsak 12.250 tonnás gyorshajóval

Hetenkénti járatok Triestből és Geno
vából Alexandriai! át Haifába

AUS0NIA ÉS ESPERIA
luxushajókkal.

Felvilágosítással szolgálnak 
a társaság budapesti irodái

VII., Thököly út 2. és IV.. Váci-utca 4.

mítani. Ez a 237.000.— pengő körüli ösz- 
szeg tehát változatlan fog maradni és 
úgy, amint a folyó évben 31.000.— pen
gőt tudunk erre a célra félretenni, úgy 
a jövő évre is, egészen nyugodtan lehet 
állítani, hogy ezt a 31.000— pengőt félre 
fogjuk tudni tenni és ez a három összeg 
összesen 53.000.— pengőt tesz ki. Ez a 
két összeg — a f. é. 42.000.— pengő és a 
jövő évi 53.000.— pengő — már is kiteszi 
a templomépítési költségek felét. Van 
ajánlatunk két igen megbízható vállalko
zótól, aki a templomépítési költségekre 
100.000.— pengőt hitelez és nem tudom 
megérteni azt. hogy amikor Szántó Jenő 
1933-ban. 1934-ben és 1935-ben, amikor 
az Üntőház u. templomot átalakítottuk, 
meg merte azt tenni, hogy a költségveté
sekbe felvette ennek a költségét és há
rom évre elosztotta és megállapodott a 
vállalkozóval, hogy a bank kamatlábon, 
felül 2 százalékot űzet, akkor miért ne 
merje megtenni ez a közgyűlés most 
ugyanazt, amit költségvetési felhatalma
zás nélkül az elöljáróság megtett a pesti 
hitközség nyomán haladva. Szántó Jenő 
ugyanis, amikor az építésszel és az épít
kezési vállalkozóval megkötöttük a szer
ződést előttem hívta fel a pesti izr. hit
községet és kérdezte meg, hogy mikép 
állapodtak meg az izr. kórház átalakítási 
költségére vonatkozólag az építési vállal
kozóval, és így erőszakolta rá a vállal
kozóra a három évi részletet (közb. nem 
volt erőszak, magától vállalta). Hát akkor 
magától vállalta, akkor most nem vállal
ják maguktól? Nem akarok most vitába 
elegyedni, talán majd később válaszolok 
a felhozottakra. Csak Alapi Béla bará
tomnak egy elejtett megjegyzésére kivá
ltok most rögtön válaszolni. Azt mondotta 
Alapi barátom, hogy nem lehetséges és 
nem szabad egy összeget, ami egy bizo
nyos célra meg volt szavazva, inás célra 
fordítani. Legyen szives akkor megmon
dani Alapi barátom azt. hogy miért volt 
szabad a templomépítésre megszavazott 
összeget a Vált utcai iskola építésére 
fordítani? Hiszen a képviselőtestületnek 
Ön akkor is ép úgy tagja volt, mint ma 
és ép úgy viseli a felelősséget (Alapi: 
felelek is érte) amint én is viselem. És 
azt hiszem senki nem is tehet kifogást az 
ellen, hogy abból a pénzből nem egy üres 
telket vásároltunk, hanem létesítettünk 
egy olyan zsidó iskolát, amelyre minden 
zsidó büszke erre az országba:r( úgy 
van. úgy van. nagy taps).

Kedves Barátaim! Higyjék el. hogy 
amióta a budai zsidó hitközség pénzügyé
nek vezetése én rám nehezedik, azt 
ugyanazzal a lelkiismeretességgel teszem, 
amellyel minden ügyet vezetek, amelyet 
elvállalok. Most eljöttem felelősségérze
tem teljességében, megszakítottam sza
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badságomat, eljöttem ide egy estére, el
jöttem azért, hogy kijelentsem itt, hogy 
igenis cn tisztán látok, és a dolgokat 
nem valami szivárványos, vörös fénnyel, 
bengáli tűzzel megvilágítva, .hanem reális 
számokkal igazolva látom azt, hogy a 
templomépítésnek meg kell történni és ez 
meg is történik (éljenzés és taps.).

Egjt fúziós felszólalás
Auer Róbert után dr. László Áron, a 

fúziós párt egyik Jóembere szólalt fel el
sőnek. Kifogásolja, hogy a jelentést most 
hallja először, holott az alapszabályok 53. 
§-nak a. és f. pontja szerint azt előbb a 
választmánnyal és a pénzügyi bizottság
gal le kellett volna tárgyalni, úgyszintén 
tiltakozik az ellen, hogy az elhangzott 
jelentés elfogadása azonos legyen az 
építkezési felhatalmazás megadásával, 

Dr. Csobádi Samu alelnök tiltakozott 
most dr. László Áronnak a közgyűlés 
méltóságát sértő kifejezései ellen, utána 
pedig dr. Berényi Sándor szólalt fel. aki 
leszögezte, hogy ö ugyan nagyon is kí
vánatosnak tartja, hogy a lágymányosiak

A Síp-utcai vezérlő csillag
Gesztes Ferenc, az Autonómiát Védő 

Párt elnöke volt a következő felszólaló:
— A pénzügyi elöljáró úr szakszerű, 

reális, korrekt és teljesen őszinte fel
szólalása után — úgymond — rendkívül 
könnyű a szerepünk, amidőn néhány szó
val mi is ajánljuk a t. Közgyűlésnek, hogy 
az elöljáróság javaslatát fogadja el s mai 
ülésén a templom építésének azonnali 
megkezdését határozatilag mondja ki, 
mert a mostani viszonyok a templom épí
tésének elodázását nem engedik meg. sőt 
minden momentum amellett szól, hogy 
valamelyik vállalkozóval a szerződést 
sürgősen megkössék.

A templom felépítése ellen felhozott 
érvek, indokok és aggályok nem helytál
lók. mert a pénzügyi fedezet tekintetében 
olyan megnyugtató és reális felvilágosí
tást kaptunk, amelyek lehetővé teszik az 
egész építés zavartalan lefolytatását, 
anélkül, hogy hittestvéreink adószolgál
tatását egy fillérrel is emelni kellene.

A körzeti elnök úr azt mondotta ne
kem egy évvel ezelőtt, ihogy ő nem uni- 
fikác'ós. nem autonomista. nem ilyen, nem 
nt'-an párti, hanem templompárti, amire 
én megjegyeztem, hogy mi mindnyájan 
templompártiak vagyunk s epedve várjuk 
a pillanatot, amikor a lágymányosi temp
lom építését megkezdhetjük, mert a 
temnlom jogos és égetően sürgős kíván
sága ottlakó hittestvéreinknek, minden 
más törekvésünk kielégítésének várn’n 
kell, míg ezt a tartozásunkat a lágymá
nyosi hittestvéreinkkel szemben ki nem 
egyenlítettük. 

templomot kapjanak, de ha a lágymányo
siaknak nem kell a templom, nem kell 
reájuk erőszakolni. (Tiltakozás: Dehogy 
nem kell!) Ö nem tartja az egész kérdést 
olyan fontosnak, sokkal fontosabbnak tar
taná, ha a templom helyett leánygimná
ziumot építenének. Csakhogy a templom
építés a hitközségnek az előzmények 
után már becsületbeli ügyévé vált, tehát 
a templomot fel kell építeni. Azokat az 
aggodalmakat pedig, melyek oda tendál
nak, hogy' nem áll a teljes építési összeg 
rendelkezésre nem osztja, mert még az 
állam sem építkezik úgy. hogy 2110.001).— 
pengőt kivesz a mellényzsebböl, 'hanem 
évekre irányozza elő azt az összeget, 
melyre szüksége van. A maga részéről

taktikai kérdésnek tartja a lágy
mányosi vezetőség tiltakozását a 

.templomépítés ellen,
mely ezelőtt legforróbb óhaja volt és 
igenis bizalmi kérdést lát a dologban. 
Mindentől eltekintve pedig feleslegesnek 
tart minden további vitát, hiszen a kér
dés felett szavazás fog dönteni.

A megdöbbenéssel határos a mostani 
illogikus fellépése, amikor felsőbb nyo
másra egyszerűen elodázza az építést, 
már nem sürgős a templom, mert nem ök 
a kivitelezők, .hanem a mostani egységes 
elöljáróság, amelynek kezéből ők még a 
jót, hasznosat és áldásthozót sem fogad
ják el. mert igy kívánja ezt az unifiká
ciós és gazdasági együttműködés, úgy 
kívánta, hogy a körzeti elnök úrral egy 
olyan röpiratot Íratott alá, melynek egész 
tartalma hemzseg a tényeknek meg nem 
felelő adataitól. Egész érvelésük az illo- 
gika összekötő láncolata s ajánlanám, 
hogy ezeknek az uraknak egy tanszéket 
is állítsanak fel, mert ha van a classica- 
phylologiának és a phylosophia prope- 
deutikának tanszéke, úgy azt hiszem, 
hogy az illogikára alkalmasabb egy ént 
széles c hazában nem találnának, mint a 
felszólaló urak, akik nem a saját meg
győződésüket állítják sorompóba, hanem 
egy előkelő megbízásából — keskenyvá- 
gányú politikával — akarnak meghiusi-

T A Ü B E R
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM 
A B B A Z I A 
Elsőrendű orth. kóser 
konvha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban! 
Prospektust küldünk! 

TELEFON ABBAZIA 376. 

tani egy olyan törekvést, mely régi, jogos 
kívánságok kielégítését van hivatva re
alizálni.

Azoknak az uraknak, akik ma mindent 
bifurkálnak, ami a mostani egységes elöl
járóság kezéből jön. figyelmébe ajánlom, 
merüljünk egy időre álomba, s képzeljük 
úgy a dolgot, mintha az elöljáróságban 
a pénzügyi tárcát most is Szántó alelnök 
úr képviselné és ő terjesztené elő az épí
tést, illetve ö viselné a felelősség orosz
lánrészét a pénzügyi fedezetért s tegyék 
a kezüket szivükre: akkor is elleneznék 
az építést? Én tudom, hogy nem, sőt ezek 
az urak hozsannát zengenének neki, s 
mint anno dozumal. dicshimnuszokat ol
vasnának alkotó erejére. Most más kép
visel: a pénzügyi tárcát, tehát neki nem 
szavaznak meg semmit, mert „Si duó 
iaciunt idein, non est idem" vagyis ha 
zabad önmagát plagizáló, akkor megint 

utalok a tavaly elmondott régi epizódra: 
„Turpia sunt vic'nalia, de mindig a fő, 
hogy kicsinálja.'

A képviselőtestületi tagnak még sem 
az volna a feladata, hogy az elöljáróság 
minden kezdeményezését kifogásolja, ha
nem. hogy a köz érdekében objektív kri
tikát gyakoroljon. Azért, mert ellenzéki 
politikát űznek, talán mégsem szabadna 
mindent meganstandolni, úgy mint az a 
íakereskedö kollegám, aki egyszer 2 vá
gó.í szomorú fűziát rendelt, s bár minő
ségi kifogást nem tudott emelni, mégis 
anstandolt, hogy a ia bár jó, de nem elég 
szomorú.

Szomorú, hogy itt 2 esztendő óta a 
Síp utca akar kormányozni, szomorú, 
hogy

önök nem a budai hitközség képvi
selői. hanem a sip utcai „vezérlő 

csillaguk'’ exponensei.
(Nagy zaj. tiltakozás) Elnöklő alelnök 
felkéri a szónokot, hogy ne személyes
kedjék.

Fel kell építeni a kelenföldi templo
mot, mert később nem lesz a zsidóság
nak betevő falatja, ha azok is a centrali
záció mellé állnak, akiknek kötelessége 
volna a magyar zsidóság jövő megélheté
séről gondoskodni.

És mi felépítjük a templomot, mert 
nem félünk a mumusoktól, mert szent 
meggyőződésünk, hogy Buda független
sége őrök és állni fog a templom mielőbb, 
hirdetvén évszázadokon ennek a képvi
selőtestületnek akarni tudását, életerejét, 
helyes célkitűzéseit.

Igen tisztelt Képviselőtestületi Tag
társaim! Fogadják el az elöljáróság elő
terjesztését. hálás lesz Önöknek a jelen, 
Je Önök hűek lesznek a régi dicső elő
dökhöz. s mintaképei lesznek az utá
nunk következő generációnak. Buda füg
getlensége, autonómiája örökké él!
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Megint a fúziós páré
Gesztes Ferenc felszólalására a Fúziós 

párt nevében annak elnöke, Alapi Béla 
yálaszolt, aki tiltakozott az ellen, hogy 
a fúzió helyeslőit a Sip utcából kormá
nyoznák és a javaslatot egyszerű kortes
fogásnak minősíti, mire dr. Csobádi Samu 
alelnök félbeszakítja és figyelmezteti, 
hogy ilyen kifejezéseket ne használjon. 
Ha kifogásolja az elöljáróság előterjesz
tését, azt megindokolhatja, de ne gyanú
sítson. Alapi erre kijelenti, hogy bár 
nem ért egyet az elnök felszólalásával, 
azt tudomásul veszi, mire elnök ismét fi
gyelmezteti, hogy ne tegyen megjegyzé
seket. mert arra nem kíváncsi a közgyű

Huer Róbert a fiúziós taktikázásról
Auer Róbert pénzügyi elöljáró vála

szol a felszólalásokra:
— Alapi Béla igazgató úr megjegyzé

seire azonnal szükségesnek tartom vá
laszolni. — mondja — mert nem akarom 
egy percig sent, hogy a képviselőtestület 
tagjai téves értelmezést nyerjenek. Alapi 
úr azt mondotta, hogy a kormány (Alapi 
kimegy, Auer kéri, hogy maradjon a te
remben, talán tanulhat) jóváhagyta a 
pesti hitközségnek azon rendelkezését, 
hogy azon budaiakra, akiknek Pesten 
bárminemű jövedelmük van, azokra is
kolaadót vethet ki. Tisztelettel kérem, 
méltóztassék tudomásul venni, hogy ez 
a tényeknek nem felel meg. A pesti hit
község alapszabályainak módosítása oly- 
képen szól, hogy az elemi iskoláknak 
fenntartására, tehát határozottan az elemi

NE hasznAűunk VIMei 50H45W 

lés. Alapi Béla ezután a már ismert ér
vekkel hadakozik a templomépítés esz
méje ellen és elhárít magáról és barátai
ról minden felelősséget. Éles hangú be
szédét a közgyűlés tagjai állandó közbe- 
szólásokkal zavarják, végül, amikor azt 
mondja, hogy „ne kurjongassanak, itt 
urak vannak” szavai elveszitek a felhá
borodás viharában, lljabb elnöki figj el- 
meztetés következik, melynek során el
nök arra kéri, hogy az előbbi inparlarne:i- 
táris kifejezését vonja vissza,, mert kü
lönben megvonja tőle a szót, mire Alapi 
befejezi beszédét, amit a közgyűlés tag
jai .az elnök éltetésével vesznek tudo
másul.

iskolák fenntartásának költségeire, a 
pesti hitközség iskolaadót vethet ki 
azokra, akiknek 5 százalékos kereseti 
adójuk van, tehát nem azokra, akiknek 
Pesten foglalkozásuk van, hanem csakis 
olyanokra, akik Pesten háztulajdonosok, 
vagy önálló kereseti foglalkozásuk van, 
azokra vonatkozik az 5 százalékos isko
laidő. Ezzel szemben Alapi igazgató úr 
azt mondotta, hogy azokra vethető ki az 
adó, akiknek Pesten bárminemű foglal
kozásuk van. Alapi úr azt mondotta, hogy 
Pesten az adó felhasználására vonatkozó
lag minden egyes adózót meg kell kér
dezni. Ezek szerint meg kell kérdezni 
akkor is, ha Schwarcz Jakabnak a jóté
konysági elöljáró 2 pengő segélyt ad. 
mert ez éppen úgy egy megszavazott 
összeg. Azt méltóztatik mondani, hogy az 

takarításhoz 
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iskolaadót felhasználni nem szabad. Má
jus 10-én tartott a lágymányosi körzet 
egy választmányi ülést, amelyen a köz
ponti elöljáróság részéről Dr. Csobádi 
alelnök, Kalmár Lőrinc, Vető, dr. Ker
tész és magam vettünk részt. Felvetett 
az a kérdés, hogy vájjon inkább építsük 
fel az iskolát, vagy a templomot? és 
akkor

a lágymányosi választmány egy
hangúlag elhatározta, hogy egye
lőre nem építik fel az iskolát és a 
paplakot, hanem azt a templomot, 
melyet Vető elöljáró számításai 
alapján 180—200 ezer pengőbe ke
rül és Schxvarz körzeti elnök úr 
május 10-én a legnagyobb öröm
mel és lelkesedéssel vette ezt a 

választmányi határozatot tudomásul.
A legnagyobb csodálkozással vettem tu
domásul, hogy azután két hónap múlva 
egy ilyen röpirat jelent meg. Amint Gesz
tes úr is mondotta 1934. évben ténylege
sen befizetett iskolaadóból hozzávetőle
gesen 20.000.— pengő lett tartalékolva. 
Mielőtt ez a röpirat megjelent, magam 
beszéltem Schwarcz Samu körzeti elnök 
úrral, Kramer Adolf alelnök úrral és 
Sauer Jenő pénzügyi elöljáró úrral, kik
nek megmutattam a takarékkönyvet és 
mikor ezután a legelső alkalommal be
széltem az elnök úrral, közöltem vele 
azt, hogy az összeg be van fizetve. 
Schwarcz Samu elnök úr tudta, hogy egy 
takarékkönyve van a Lágymányosnak 
10.000.— pengőről és ez mégsem 3 fillér, 
miért hagyta ki abból a röpiratból olyan 
elvetőleg ezt a 10.000.— pengőt? (közb. 
mert az építésznek jár az a 10.000.— 
pengő). Az építészeknek járó összeg suc- 
cessive úgy jár, ahogy az építkezés fo
lyik. Méltóztassanak egészen nyugodtak 
lenni, az a 10.000.— pengő, ami az épí
tészeknek jár, azt minden költségvetési 
évben meg fogják kapni. Különben is a 
hitközség jelenlegi elöljáróságának há
rom ellenzéki pártja van. Az egyik az 
unifikációs, a másik a gazdasági egyesü
lés és a harmadik a Chevrát szanáló 
párt. Mindez a három párt különböző ki
adványt és kiáltványt adott ki. Mind a 
három párt szemére veti az elöljáróság
nak. hogy nem képes templomot építeni, 
hogy képtelen a híveknek a legszüksé
gesebb lelki szükségletét kielégíteni és 
mind a három párt azt mondja, hogy ab
ban a percben, amikor ö jut uralomra. 
100.000.— pengőt hoz a lágymányosi 
templom építésére, a Chevra segélyezé
sére 200.000.— pengőt. Miért nem akar
ják, hogy a templomépítést megkezdjük, 
legfeljebb belefulladunk, akkor meg jöj
jön az unifikációs párt, a gazdasági egye
sülés párt és hozza a 100.000.— pengőt 
és építse fel a templomot (taps és éljen
zés).
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Dr. Csobádi Samu alelnök rövid fel
szólalása után Krámer Adolf, a' lágymá
nyosi körzet alelnökc kér szót. Eáj neki, 
mint kelenföldi zsidó embernek, hogy a 
lágymányosi körzet elnökének nem kell 
templom. Hiszen már 30 éve. amikor még 
Szabolcsi Izor volt a budai hitközség el
nöke, kívánta Lágymányos a templom 
építését. Kéri az elöljáróság tagjait, te
gyenek félre minden politikát és segítsék 
hozzá a budai hitközséget, hogy a lágy- 
mányos-kelenföldi templomot minél előbb 
építhesse fel.

Briick Miksa hivatkozik egy már év
tizedekkel ezelőtt tartott közgyűlésre, 
amikor három ember akadályozta meg 
a templom építését és ez a három ember 
a mai közgyűlésen is jelen van. Örülje
nek a lágymányosiak, hogy templomot 
akarnak. Székely Dezső azt kívánja, 
hogy várjanak az építkezéssel addig a 
két-három évig, míg a teljes építkezési 
összeg együtt lesz.

■Hirsűhl Sománé beszél utána. Előttem 
ékesen szóló, szép szavak hangzottak el, 
mondja általános figyelem között — so
kat tanultam belőlük, de a számok biro
dalmába mégsem tudtam eljutni. Tulaj
donképpen hozsannát szeretnék zengeni. 
Kérni jövök ide, eljövök önökhöz, mint 
egy békegalamb.

Uraim! Az a szó, hogy ..szavazzunk”, 
annyira bántott engem, hiszen Isten akar 
házat, Istennek akarunk hajlékot adni és 
ha Istennek hajlékot akarunk adni, akkor 
nekünk szavazni kell? Kezet kézbe, lel
kesedéssel, zsidó szívvel, szeretettel, a 
hitünkhöz kötött ragaszkodással, a mi 
bibliánknak szavaival, őseinktől tanulva, 
akik csak egyszerűen azt mondták, hogy 
..matauvó ..." hiszen csak sátor volt és 
Isten lakott benne.

Nagyon kérem, hogy ne nézzünk jobb 
partot, balpartot, testvérek vagyunk, 
örömmel boldogan építsünk templomot, 
hisz Istennek adunk házat. Ma rabbit vá
lasztottunk, papot kaptunk és mi temp
lomot nem akarunk? Uraim! Ne szavaz
zunk. hanem kiabáljuk: ..Matauvú ... Sá
tort az Istennek!’’ (Taps).

Bezárják a vitát
Dr. Csobádi Samu alelnök bejelenti, 

hogy indítvány érkezett, mely az alap
szabályok 56. §-a értelmében a vita be
zárását kéri. Minthogy azonban az alap
szabályok szerint a vita csak akkor zár
ható be. ha 8 szónok beszéde hangzott 
el. megadja még a szót dr. Bálint Bélá
nak, aki határozati javaslatot terjeszt elő 
az iskolai pótadó felhasználásáról. 
1 tán közgyűlés gyhangúlag elhatá
rozza a vita bezárását.

Most dr. Csobádi Samu alelnök reflek
tál a felszólalásokra:

— Több szónok rámutatott arra — 
állapítja meg — hogy felelősség terheli 

a képviselőtestület tagjait, hogy igy vagy 
úgy szavazzanak. Ezt a felfogást nem 
szabad úrrá engedni, az alapszabályok
nak ilyen intézkedései nincsenek. A kép
viselőtestület csak akkor lenne felelős, 
ha félre lenne vezetve, hamis adatokkal, 
és ha ezek az adatok kárt okztak. Arra 
vonatkozólag, hogy a kérdés nem lett a 
pénzügyi bizottság elé terjesztve, erre 
vonatkozólag az a válaszom, hogy ezen 
kívánság alapszabályellenes. Az elöljá
róság jelentéséből kitűnik, hogy ezen 
kérdés nem friss dolog, hanem 1(1 év óta 
tárgyalt ügyről van szó mely ügyet már 
10 év óta tárgyal a közgyűlés. Ez már 
meg lett tárgyalva. A pénzügyi bizottság 
nem egy szuverén hatalmi fóruma az elöl
járóságnak. hanem csak egy szerve. 
Tudomásul veszem, hogy Székely Dezső 
tagtársunk indítványt tett, hogy a köz
gyűlés ne határozzon érdemben ebben a 
kérdésben, hanem adja ki az ügyet bő
vebb előkészítés végett az elöljáróság
nak. E kérdésben szavaznunk kell és ké
rem a közgyűlést, aki elfogadja Székely 
Dezső úr ezen indítványát, az emelje fel 
a kezét. Megállapítom, hogy 21 képviselő
testületi tag fogadja el Székely Dezső 
halasztó indítványát Kérem, hogy akik 
nem fogadják cl Székely Dezső ur indít
ványát emeljék fel keziiket.ú Megállapí
tom. hogy 51 képviselőtestületi tag Szé
kely úr indítványát nem fogadja el. Ki- 
hiredetem a határozatot, mely szerint a 
közgyűlés Székely Dezső úr halasztó in
dítványát elutasítani határozta el. vagyis 
az ügyet a közgyűlés nem kívánja elha
lasztani és nem kívánja azt az elöljáró
ságnak visszaadni.

Nagy többséggel elfo
gadják a javaslatot

Ezután elök indítványára mégegyszer 
ismertetik a határozati javaslatot, majd 
elnök közli, hogy a javaslat fölött név
szerinti szavazást rendel el. Előbb azon
ban többek kérdésére bejelenti, hogy a 
200.000 pengő berendezéssel értendő. A 
névszerinti szavazás megkezdése előtt 
ismerteti dr. Bálint Béla határozati ja
vaslatát, mely felhatalmazza az elöljáró
ságot arra, hogy az iskolaépítési 10 szá
zalékos pótadót igénybe vehesse.

Dr. Biró Lajos rövid felszólalása után 
következett a szavazás, melynek során 
a közgyűlés 61 szavazattal 28 ellenében 
jó váh agyólag tudomásul vette az elöljá
róság jelentését, tehát kimondotta, hogy 
a lágymányos-kelenföldi templom mielőbb 
felépítendő és utasította az elöljárósá
got. hogy az építkezést még a folyó év
ben kezdje meg.

Dr. Bálint Béla határozati javaslatát 
a közgyűlés 46 szavazattal 14 ellenében 
szintén elfogadta. Ezzel a nevezetes köz
gyűlés véget ért.

HÍREK
■■91

Szept. 7. szombat — E'ul 9 (Hetiszakasz 
Ki szécé, haftora . Róni ákóró, Jes 54. f. 
12-55. f. 5. Perek 1-2. szombat kimen: 
7.03). — szép*.  8, — vasárnap — Elül 10. 
szept. 9, hétfő — Elül 11, — szept. 10, 
kedd — Elül 12, — szept. 11. szerda — 
Elül 13. — szept. 12, csütört: k — Elül 14: 
— szept. 13. péntek — Elül 15 (szombat 
bejöv: 6 01), — szept. 14, szombat — Elül 
15 (Heliszakasz . Ki szóvau, haftóra : Kumi 
ajri, Jes. 60 f. 1-22, Perek 2-4. szombat 
kimen . 6.49). — szept 15, vasárnap — 
Elu! 17, ■— szept. la, hétfő — Elül 18, — 
szept. 17, kedd, — Elül 10, — szept. 18, 
szerda — Elül 20, — szept. 19 csütöitök 
-— Elül 21, — sz-p . 20, péntek — Elül 
22 (szombat bejöv : 5 49).

— Elül. Most Elül havában lesz 508 
éve, hogy Mainzban meghalt Jákob b. 
Móse Möln ha-lévi, kit Máháril néven tisz
telt és ismert a zsidó tudomány. A zsina- 
gógiai rítus Németországban, Magyaror
szágban és Lengyelországban a jámbor 
mainzi rabbi Minhágim (szokások) c. mü
vén alapul. A hagyományos zsir.agógiai 
melódiák, melyek a nagy ünnepeken áhi- 
tatos elöimádkozók ajkáról az ég felé 
szállnak, Máhárilra mennek vissza, aki 
maga is elöimádkozott és a Seliach Cib- 
bur ideálja gyanánt szerepel a zsidó tra
dícióban. Tanítványai nagy szorgalommal 
jegyezték fel szokásait és zsinagógái in
tézkedéseit, mint döntő tekintélyét. Moz
galmas időkben élt és a huszita harcok 
alatt szenvedő német zsidóságnak lelki 
vigasztalója volt.

— Rabbiválasztó ösközgyülés Budái:. 
A budai izr. hitközség legutóbbi köz
gyűlésén dr. Vidor Pál- t jelölte egyhan
gúlag dr. Edelstein Bertalan utódául az 
újlaki templom rabbiszékébe. A budai ös
választók szeptember 8-án fognak sza
vazni a rabbiszék bctöitésére és előre
láthatóan egyértelmű lelkesedéssel fog
ják dr. Vidor Pálra adni szavazataikat.

- Duschinszky jeruzsálemi orthodox 
főrabbi aug. 19-én Budapestre érkezett 
kailsbadi kúrájának befejeztével. Egykori 
ga’.antai és huszti tanítványai aug. 21-én 
"szteletére bankettet rendeztek, amelyen 
H:>:ovitz jeruzsálemi rabbi, dr. Deutsch 
Adolf igazgató. Kiéin Márkus orth. sasz- 
chevra elnök és Welz Izrael rabbi kö- 
szöntöttík. Duschinszky főrabbi másnap 
visszautazott a Szentföldre.

— A zsidó ifjúság problémája. Dr. Dé
nes Lajos főigazgatónak ankétjára újab
ban a következők hozzászólásaik érkez
nek újabban hozzánk: dr. Halpert Sala
mon főrabbi (Tapolca), dr. Vág Sándor 
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izr. gimn. igazgató (Debrecen), dr. I.jnksz 
Izsák főrabbi (Kőszeg), dr. Székely 
Miksa kir. törvényszéki tanácselnök (Ba
lassagyarmat), Dr. Pfeiffer Izsák főrabbi 
(Monot), Hajdú László (Budapest). A 
hozzászólásokat beérkezésük sorrendjé
ben közli a „Zsidó Élet”.

— Orthodox angol íökormányzö. Sir 
Isaac Issacs, Ausztrália ifőkormányzója a 
napokban iinepelte 80-ik születésnapját. 
Nyugat-Ausztrália miniszterelnöke, Pliil- 
lip Collier igy nyilatkozott róla: ..Hitler 
Németországa tudomásul vehetné, hogy 
az ausztráliai nép minden faja és feleke- 
zete milyen mély csodálattal viseltetik 
Sir Isaac Isaacs értékes egyénisége 
iránt.’’ A főkormányzó orthodox zsidó
nak vallja magát.

— Bartnicva. Dr. Drecltsler Simon 
fővárosi orvos és neje 13 éves György 
Oszkár nevű fiát szeptember 7-én d. e. 
10 órakor a budapesti IX. kér. Páva-utcai 
templom muszaf-istentisztelete keretében 
avatják fel a zsidó élet közösségébe. A 
vallásos ünnepségnek különös érdekes
séget kölcsönöz az a körülmény, hogy a 
barmicva-ifjút nagyatyja, dr. Farkas Jó
zsef körzeti rabbi fogja ez alkalommal a 
szószékről bevezetni a zsidó kötelességek 
tanításaiba.

— Hymen. Götzl Rózsi Mátyásföld és 
Wetzler Endre Budapest-Dunaszerdahely 
jegyesek. Minden külön értesítés helyett.

— A VII. kér Izr. Nöegylet „Gyerme
kek — a Gyermekekért" jeligével, f. hó 
15-én, d. e. 11 órai kezdettel, a Bethlen 
tér 2. sz. alatti helyiségben, beérkezett, 
kiváló gyertnekntüvészekkel, jótékony
célú gyermek-matinét rendez, melyre 
szeretettel meghívja kedves tagjait, jó 
barátait, azok gyermekeit s kis pajtásait. 
A jótékony célra való tekintettel, Ador
jánná, Mérő Frida tanárnő volt szíves a 
rendezést vállalni.

— Az orvos ne gyógyítson. Kalkberg- 
ben inzultáltak egy zsidó orvost, aki egy 
súlyos fejsebet kapott zsidónak első se
gélyt nyújtott.

— A pesti hitközség rendkívüli köz
gyűlése. A Pesti Izr. Hitközség szept. 
15-én, vasárnap díszközgyűlést tart, 
amelyen Dr. Hevesi Simon vezető-főrab
bit ünnepli 40 éves papi működésének 
fordulója alkalmából. Ez alkalommal 
nyújtják át neki a jubileum alkalmából az 
ország papi kara közreműködésével szer
kesztett ünnepi albumot is._________

— A wysrici csodarabbi Szobt'áncon. 
Hager Izrael, a 75 éves nagyhírű wysnici 
nagyrabbi Marienbadból jövet Szobránc- 
fiirdőre utazott, ahol fogadta nagyszámú 
híveit. Az odazarándokolt híveit a für
dőigazgatóság csak úgy tudta elhelyezni, 
hogy a fürdőkabinokat engedte át nekik 
éjjeli szállásra.

A Heller-eset újabb fordulata
— Beszélgetés —

Szentélyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó
képű állástalan tanár

— Direktor Ür, üdvözlöm legújabb 
diadalukhoz.

— Köszönöm, kedves tanár úr, de 
először hadd igyam meg nyugodtan a 
feketémet, mielőtt újra ökölre mennénk, 
másodszor pedig nem is tudom, milyen 
diadalunkhoz gratulál.

— Hát az ú. n. Heller-ilgy újabb 
győzelmes fordulatához. Nem tudja?! 
Heller Bernátot megfosztották a rabbi
szemináriumban való tanítás lehetősé
gétől! Iírti, mi ez?! Heller Bernát nem 
tanára már a sZeminmumnuk! Hogv 
mindjárt megmondjam: ez valójában 
azt jelenti, hogy u szemináriumot fosz
tották meg, az egyetlen magyar zsidó 
főiskolát, egy Heller Bern át tói, a vi
lághírű zsidó tudós munkájától. Hogy 
kik tették és miért, talán nem kell el
mondanom.

— Nem tudok még róla. Mik r tör
tént? Mindenesetre sajnálatos, hogy 
valaki, aki a komoly tudomány műve
lésére van hivatva, belekeveredik a fe
lekezeti pártharcokba és akkor aztán 
így jár-

— Belekeveredik? Belekeverték! Hát 
nem emlékszik már, hogyan történt t 
Felszólították, hogy szavazzon az uni- 
fikációsokkal, vagy a gazdasági egye
sülés híveivel és írja alá az ívüket. 
Nem tette, mire megfenyegették, hogy 
ez állásába fog kerülni. Nos, most ál
lásába került. Mert van ám eset, hogy 
a führeri Ígéretet be is váltják.

— S mivel okolták meg az elbocsá
tást ?

— Oh, nagyon ravaszul csinálták. 
Nem mondták meg, hugy ök büntetnek 
és jutalmaznak. Ahhoz még sincs elég 
erkölcsi bátorságuk, hogy őszintén be is 
vallják. Ök csak megteszik. Tettük mo
tívumait és céljait pedig szépen elrej
tik a jogszerűség külszíne mögé. Most 
is azt mondják, illetőleg m irdalják, 
hogy miután .kilátásba helyezték a sze
minárium felső tagozatában egy új tan
széknek rendszeresítését, redukálni 
kellett a „külső tanerők’’ által ellátott 
órák számát. A kívülállók persze nem
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tudják, hogy a Heller Bernát heti 8 órá
ján kívül még kb. 15—16 órát látnak 
el más külső tanerők a felső tagozaton, 
s vágj' 30 órát az alsó tagozaton, de 
azoktól egyet sem vettek el, míg Hel- 
lertol mind a nyolcat. S elfojthatatlan 
a gyanú, hogy míg egyfelől az enge
detlen, a lelkiismereti szabadságát féltő 
Hellerre a Führer bűntető karja sújt 
le, addig a másik oldal n ugyanazzal a 
mozdulattal jutalmaz is ez a kar. Még 
pedig az odaadóan alázatos készség
gel végzett, tudóshoz erem egészen méltó 
felekezetpolitikai szolgálatot jutái" 
mázzá. Ha t. i. az apa agitál, a fiú jó 
állást kap.

— Nézze tanár úr, én nem mondom 
hogy ez az ügy rendben van, és hogy 
mindég)' volna, akár Heller Bernát ta
nítja a prófétákat a jövendő rabbik
nak, akár más. Nem, azt magam is tu
dom, hogy ez nem lehet irreleváns. De 
viszont az is érthető, ha a fiatalság ál
láshoz igyekszik jutni és ha az apa 
mindent megtesz a fia érdekében, pláne 
amikor a fiatal erő álláshoz juttatásá
val tulajdonképen mást semmiféle hát
rány’ nem ér, mert hiszen Heller Ber
nát nyugdíja, úgy tudom, semmivel sem 
rövidül meg.

— Bocsásson meg, kedves direkto
rom, mi már megint más-más síkban 
mozgunk. Hiába, maguk gazdasági em
berek, nem tudják megérteni, hogy 
vannak kérdések, amelyek nem intézhe
tők el a jogszerűség, a paragrafus-igaz
ság leméricsgélésével. Itt erkölcsi és 
tudományos szempontok is vannak. 
Először is abban sincs igaza, hogy en
nek a 8 órának elvesztése ne jelenetene 
Heller számára anyagi veszteséget. De 
biztosíthatom, hogy őneki nem ez a 
fontos! Másodszor, amint maga is na
gyon jól mondotta, nem lehet közöm
bös, hogy’ egy' főiskolai jellegű tan
széket egy kezdő tölt-e be, aki tudo
mányos munkát még nem végzett, ak;- 
nek a neve ismeretlen, avagy pedig 
olyan valaki, akinek tudományos dolgo
zataiért versengenek a világ legelső 

Közelében minden típusú leányiskola. 
Tökéletes kiképzés idegen nyelvek
ben. Háztartás. Sport. A zsidó tra
díciók betartása. Orth kóser ellátás. 
Egész kis létszám. A felvétel korhoz 
kötött, 14 évtől kezdődöleg.
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szakfolyóiratai, akinek a neve fogalom 
és akinek tudományos múltja és puri
tán egyénisége a legteljesebb tiszteletet 
és megbecsülést szerezte nevének, ha 
nem is éppen 1 Síp-utcában és kap
csolt részeiben, hanem annál inkább a 
zsidó vallástudomány legnagyobb nagy
jai között. Harmadszor pedig vannak 
itt olyan erkölcsi kérdéseit és szempon
tok is, amelyeket éppen egy olyan tu
dományos intézetben, ahol a zsidóság 
jövendő lelki vezetőit képezik ki és ne
velik, mellőzni a legsúlyosabb vétség. 
Szabad-e kortes-célokért az egyéni ha
talom öklének éreztetéséért egy tudo
mányos intézetet megfosztani egy tu
dományos értéktől ? Hogy hat ez az if
júságra? Szabad-e egy főiskola érde
keit, a rabbiképzés nagyfontosságú kö
vetelményeit háttérbe szorítani hatalmi 
érdemek megjutalmazhatása kedvé
ért? S végül szabad-e valótlanul, ha
misan megokolni egy intézkedést még 
pedig úgy, hogy az intézet minden nö
vendéke rájöhessen erre a hamisságra? 
Hiszen mindenki tudja, hogy annak a 
fiatal tanárnak, a kedves papa fiának, 
akinek kedvéért a negyedik theulógiai 
tanszék megszervezését „kilátásba he
lyezték”, már a múlt évben is megvolt a 
teljes tanszéket jelentő heti óraszáma, 
ehhez egyet sem kellett senkitől sem el
venni. Ez a megokolás tehát nem helyt
álló, emögül nagyon is kilátszik a ló
láb. Az egészben azonban az a legszo
morúbb, hogy ez a módszer nem más, 
mint ami a kommunistáknak és utóbb 
a fehér kurzusnak a módszere volt. Alti 
nekik politikailag, vagy ahogy ők mond
ják : világnézletileg nem volt megfelelő, 
vagyis akinek az állása kellett; azt az 
állásából egyszerűen kiemelték. Ezzel 
a szégyenletes kurzusmódszerrel a zsidó 
közéletben élni, nem jelent egyebet, mint 
a kurzusnak a zsidó tanerőkkel szemben 
gyakorolt embertelen jogfosztását iga
zolni. Az a gáávász ódom, az elvakult 
gőg, amely felekezeti közéletünk leg
főbb intézőinek tisztánlátását meg
rontja és amellyel azok a magul: aka
ratát tüzön-vizen keresztül hajszolják, 
oda fog vezetni, hogy ezentúl az anti
szemiták majd rájuk fognak hivatkozni 1

— No, én ettől nem félek.
— Hát én igen! Ha a führeri ka- 

marillának el lehet csapatni valakit az 
állásából, csak azért, mert nem szava
zott az unifikációs párttal, akkor miért 
volt jogfosztás az, ha Heller elcsapott 
egy zsidó tanárt vagy tanítót azért, mert 
demokrata vagy szociáldemokrata párt
nak tagja volt!? A kettő között semmi 
különbséget sem látok. Es aztán még 
egyet! Ha a profán világban kevés is 
a becsülete a könyv emberének, külö- 

nősen pedig a tanítómesternek, nekünk 
zsidóknak éppen ebben élesen el kel
lene válnunk a profán népektől. Ehe
lvett azt látjuk, hogy felekezetűnkben 
is a tanítóembert, még a legtudósab- 
bal is, minden lelkiismeretfurdalás nél
kül megtapossák, ha a hatalmi gőg 
úgy diktálja. Szeretném, ha ráeszmél
nek a magukfajta emberek is arra, 
amit majd a bűnbánat napján mellver
desve. de valószínűleg oda se figyelve 
és értelmét sem keresve, fognak el
mondani, megemlítve bűneik közölt a 
„zilzul haurim umaurim”-ot, a szülők 
és tanítók becsületének inegtaposását. 
Ha csak egyszer is átérzik ezeknek a 
szavaknak az értelmét, akkor rá fognak 
jönni, hogy amire az elvadult kortézia 
a felekezeti közélet hatalmasságait rá- 
kapatta egy Heller Bernáttal szemben: 
az súlyos bűn az egész zsidósággal szem
ében.

SPECTATOR
O rJT JE 25 A jES'Ó JL

Olvasom - nem olvasom
A „Szombat" legutolsó számában 

szerkesztői megrovásban részesültünk, 
mert „mellőztük”, vagy szerinte nem is 
olvastuk el egyik cikkét. Pedig abban 
óriási jelentőségű megállapítás volt ol
vasható. Az t. i. — és ezt Olvasom sze
rint „illik tudni-’ — hogy „Schreiber 
Akiba orthodox főrabbi nem szokott 
latinul sürgönyözni.” Kár, pedig az mi
lyen érdekes volna! Mi ugyanis azt hit
tük, hogy az orthodox rabbik latinul 
szoktak sürgönyözni. és hogy ebben rej
lik az orlhodoxiájuk. Istenem, mi min
dent lehel az Ofoayom tanító bácsitól 
megtanulni!

Egyébként nem egészen mi vagyunk 
a hibásak ebben a megrótt ,mellőzés”- 
ben. Egy kicsit maga a mi igen tisz
telt laptársunk is az. Az Olvasom és 
Nem olvasom rejteknélküli bujócska- 
iátéka sokszor zavarba ejt. Nem tud
juk. mi igaz: Az-e, amit olvasunk, de 
sehol sem hallunk, vagy amit minden
felé hallunk, de sehol nem olvasunk, a 
Szombatban sem, sem a sorokban, sem 
a sorok között. Pl., hogy a hitközségi 
választásokra a Szombat is ellenzéki 
lappá lett volna! Mondják ugyan 
mindenfelé, de nem olvassuk sehol sem. 
A Szombatban sem. sem a sorokban, 
sem a sorok között. Bujócska-ellenzé- 
kiség? ■

Ellenzék, óh
Amióta a választások zaja felverte a 

nyárutó sabesz-délutánjainak békés 
csendjét, az emberek igyekeznek magu 
kat az ismerősök tudatában ellajstro
moztatni: vagy a kormánypártba, vagy 
az ellenzék listájába. Színt vallanak és 
verik hozzá a mellüket. Nem mindig 
büszkeségből. Néha mintha a büszke 
öntudatot mímelő mellbeverés mögött 
inkább bűntudat bújna meg. Hányszor 
tapasztaljuk, hogy megátalkodott és ja
víthatatlan mamelukok ellenzéki tár
saságban milyen lelkesen helyeselnek és 
bog}' szorítják ökölbe tenyerüket —, de 
óvatosan a zsebüknek legmélyén. Jól 
esik azonban nekik legalább hallani, 
ami a szívük rej tekében bujkál és ha 
már ők nem is fakadhatnak ki, leg
alább élvezve hallgatják ezeket az igaz
mondó kifakadásokat. Ez is egy kiélési 
módja az ellenzékiségnek............ Hogy
szeretnének ök is ellenzék lenni! Ellen
zék, óli!

#

„Viselem a sipkát”
Gazduramnak nagyon megtetszett a 

szomszédja báránybőr-sipkája. Az irigy
ség csúnya bűnre vitte, ellopta a sip
kát. Dehát nem hordhatta, mert a 
szomszéd felismerte volna. Elrejtette 
hát a ládafia fenekére.

Egyszer egy éjszaka felébred az 
anyjuk és látja, hogy az apjuk- ül az 
ágyban és fejében a sipka.

— Hát kend mit csinál?
— Hallgass, viselem a sipkát!
. . . Sok-sok pesti balbósz így viseli, 

éjfélkörüli órákban, az ellenzéki sipkát.
•

Hatszázan egy ellen, 
de egy minden zsidó 
ellen

Hatszáz ügyvéd, meg egy ügyvéd. 
Az egy ügyvéd, az Dési Géza. De ő 
nemcsak egy, hanem egyetlen is, amint 
mondani szokás, a maga nemében. Az 
egyetlen zsidó fiskális, aki jónak, üd
vösnek, sőt szükségesnek tartja az új 
tervezetet, mely az ügyvédi faji nume
rus clausust kívánja megvalósítani. Es 
itt a bökkenő! Nyilvánvaló, a keresz
tény ügyvédek is így látják, hogy a 
numerus clausus nem annyira a ügy
védekre, mint inkább közöttük is a 
zsidókra vonatkozik. Az egyetlen Dési 
Géza tehát minden zsidó ügyvéd ellen, 
rajtuk keresztül pedig a zsidóság ellen 
foglalt állást. Sajátságos pechje van 
egyébként Dési Gézának a numerus 
claususokkal. Egyszer — nem is olyan
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régen — amikor alkalma lett volna el
lene szavazni, mindenki észrevette, ami
kor kiszökött előle a telefon fülkébe: 
sürgős telefonálni valója akadt. Most 
meg mindenki észrevette, hogy — nem 
szökött ki a telefonfülkébe: sürgős nyi- 
latűoznivalója akadt. Még jó, hogy már 
közelednek a bűnbánat napjai.

*
Snóder 20 pengőt.. .

— Képzelje, kedves fakóképű, a 
múlt szombaton 20 pengőt snóderoltam 
a Bethlen-téri templomban a Szünidei 
Gyermektelepnek és nem .. .

—« Nem kapták meg, vág a terme
tes rt. igazgató szavába az állástalan 
tanár.

— De megkapták, hanem lecsíptek 
belőle. Mi jogon? Kicsoda? Hogv 
merte? Ila én a Szünidei Gyermekte
lepnek akarok 20 pengőt snóderolni, ki 
és miért korrigálja ki az én szándéko
mat? Hát ez igazán hallatlan?!

— Ne pattogjon, kedves Direktor 
úr. Még mindig nem jött rá, bog)' hit
községi dolgokban Önnek nem lehet 
akarata? Itt csak egy akarat van, az 
Egyakarat! Önnek szabad a feje tete
jére állni, sőt szabad snóderolnia is, de

A kabbala lényege és története
Irta : Dr. SiIberfeld Jakab békéscsabai főrabbi 

V.
EJlentmonci Alexander szépen felépí

tett véde’ménck, hogy oly széleskörű hé
ber tudománykincs mellett nem valószínű, 
hogy ne lett volna az ottani zsidókban 
mély vallásosság. A filozófusok tragé
diája, hogy magyarázzák őket Mint 
Mózesről mondják hogy ha felébredne, 
nem ismerne rá a zsidóság hitére, amelyet 
c hirdetett, úgy sok filozófus is, a sok 
magyarázattól és értelmezéstől nem látná 
meg a saját gondolatainak gyökereit. 
Ámbár azt állítják róla, hogy ismerte a 
Z óhárt, ez valóban még nem bizonyítja, 
hogy annak tanításait elfogadta. Mint 
Alexander szel’emesen mondja, nem a 
kabbala érteti meg velünk Spinozát, 
hanem Spinoza a kabbalát. Hogy vannak 
a pantheizmusában neoplatonikus motí
vumok, ez onnan is származhatik, hogy 
egyenesen merített az ujplatonikusokból 
és nem a kabba’a útján. Tanítása a pan- 
theisztikus monízmus1 volt. Mindenben 
benne van az istenség, bennünk is. Est 
deus in nobis. Továbbá, hogy’ Istenen 
kívül nem létezik substancia sem és hogy 
a történéseket sub spécié aeternj látja 
mintegy belctemetkezve az örökkévaló

hegy azt ki, vagy kik kapják, azt csak 
az Egyakarat szabhatja meg. S talán 
bizony ez nincs jól ?

„Isten szeme"

Van a Svábhegy aljában egy kis ven
déglő, amelynek ez a neve Isten szeme. 
Arról lett nevezetes, hogy a cégtáblája 
nem hirdeti ugyan héber betűkkel, de 
latxinal sem, a felekezeti jelleget, mégis 
ez lett a hitközségi kormánypárti kor
tesmozgalomnak a kiinduló pontja. A 
Vezér, mint Gauleiter, ennek a Gűu-nak 
a szívébe, ebbe a jó pecsenyeszagú ven
déglőbe hívta össze az első választási 
vezérkari táborozást, gondolván, hátha 
az Isten szeme mégsem lát mindent. A 
Gauleiter azonban csalódott: nagyon 
sok volt ott a gój is (annál kevesebb a 
mameluk zsidó), nem lehetett a ta
nácskozást megtartani, mert eltréfliző- 
dött volna a dolog. Nem maradt tehát 
egyéb hátra, mint jól megvacsorázni. 
Arról nem szól a krónika, hogy ki vé
gezte az edények és a chazerfiszlik ki- 
kóserolását. En nem láttam, te sem lát
tad, de az Isten szeme?....

ságba, amibe, .az egyén felolvad és el
enyészik. Az egyéniséget, az egyes em
bert 3. mu’ékony hullámhoz hasonlítják, 
melynek ’étc csak végtelenül keveset fo
kozza a végtelen tenger felszínét Az 
amor dei intelllektua-is. Vagy deus sive 
natura. E tanításai, bármennyire haragu
dott is a kabbalára, mégis sok közös mo
tívumot mutatnak fel a kabbalával.

E három világokat ledöntő és uj vi'á- 
gokat teremtő bölcsész megbeszé'ése után 
térjünk vissza .a kabbala tulajdonképeni 
tárgyalásához. Tehát Philon jelenti a 
kabbala bölcsőjét, amikor még csak de
reng az agyakban a vi’ágosság. Salamon 
ibn Gabiről jelzi a férfikort, az a’kotás 
korát amelyet egy századdal később a 
Zóhár, a legnagyobb alkotás követett. 
Végre Spinoza jelzi a praktikus kabba’a 
idejét, meg’ett kort, amikor a túlvilággal, 
a lélekvándorlással és a messiásokkal és 
a chaszidikus mesék bőbeszédűségével 
kezdenek intenzivebb n foglalkozni. Nem 
nagyon fogta’kozva a kabbala őseivel, 
Azricllcl, a vak Izsákkal, Ábrahám Abt.lá 
fiával, aki már prófétának és Messiásnak 
adta ki magát, és magát a pápát is meg 

akarta nyerni eszméinek, de ez a kíván
sága máj cinem a mág'yára juttatta. Egye
nesen a Zóhárra szeretnénk rátérni.

— A Wizo világszervezet konferenci
ája Budapesten. A Wizo világszervezet, 
amelynek élén a világ legelőkelőbb zsidó 
asszonyainak sorában Lady Herbert Sá
muel, Palesztina első kormányzójának a 
felesége, dr. Vera Weizmann, Romana 
Gordmann, Rebekka Stift, Lady Hadassa 
Sámuel foglalnak helyet, ez évben Bu
dapesten tartja meg kongresszusát to
vábbi munka- és propagandatervének a 
megállapítására. A magyar főváros ér
dekes külföldi vendégeinek sorát szep
tember második felében az Angliából, 
Németországból. Ausztriábfól, Csehszlo
vákiából, Romániából érkező Wizo dele
gátusok fogják szaporítani. Abban, hogy 
a londoni központ választása Budapestre 
esett a magyarországi Wizo agilitásán 
kívül nagy része van a nagyszerű ma
gyar idegenforgalmi propogandának. Az 
érdekesnek Ígérkező kongresszus, a nagy 
általános kérdések megvitatásán kívül 
természetesen a magyarországi Wizo 
munkájával is foglalkozni fog, különös 
tekintettel a vidék bekapcsolására. A 
külföldi vendégeket a budapesti Wizo 
nagyszabású programúi keretében akarja 
fogadni. A részletekre még visszatérünk.

_  Halálozás, Súlyos csapás érte a 
balassagyarmati orth. izr. hitközség el
nökét, Jónás Emilt. Neje, szül. Maiidéi 
Vilma hosszú szenvedés után. 55 éves ko
rában, augusztus 15-én megha’t. A meg
boldogult Nagyasszony mintaképe volt a 
nemesen érző, jótékony léleknek Nevé
hez fűződik az Izr. Leányegylet megala
kítása, melynek hosszú időn át volt el
nöke. Különös buzgalmat fejtett ki a 
Nőegylet vezetőségében a téli népkonyha 
megszervezése és vezetése körül. Közvet
len, kedves modorával, angyali türel'mes- 
ségével és Jóságával vette körül szegé
nyeit és gondoskodott élelemmel és téli 
ruhával, fütő anyaggal való ellátásukról. 
Halála nemcsak közbecsülésben álló csa
ládját borította mély gyászba, de pótol
hatatlan vesztesége is Ba’assagyarmat 
zsidóságának. Temetése aug. ió-án folyt 
le igen nagy részvét mellett, nagyszám
ban jelent meg a város- előkelő társa
dalmi rétege is felekezeti különbség nél
kül hogy utolsó búcsút vegyen a nép
szerű és közkedvelt Nagyasszonytól. A 
gyászháznál Deutsch Dávid főrabbi, dr. 
Weisz Náthán hitszónok, Kiéin Andor 
hitközségi alelnök és a Nőegylet nevé
ben dr. Weisz Emil ügyvéd búcsúztatta 
és méltatta az elhunyt érdemekben gaz
dag életéit.
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T A testvérbátyja 11.
HeródcS Agrippa, névleg zsidó király 
még mindig, es Rómában a keleti feje
delmeket megillető tisztelet-nvi'lvánitások 
között fogadják, — de hatalma alig ter
jed Galileán és néhány jelentéktelen me
gyén túl. — s Jeruzsálemhez alig van 
több köze,.mint a felügyeleti jog a temp
lom fölött, amelynek fölékesitéséhez, 
ú.ijabban maga is bőkezűen hozzájárult s 
hogy ő nevezi ki a főpapot. Azonban 

Júdeábán már évek óta a római proku- 
rátor az úr.

Ezt a prokurátor.t most Gessius Fio- 
rusnak hívják. Tolvaj és cégéres gaz
ember, — két lábon járó eleven pestis 
ahogy a zsidók elnevezték. A Verres 
fajtájú, romlott erkölcsű római tisztvise
lők fajtájába va’ó, akik elén Cicero 
annak idején dörgedelmes vábeszédet 
tartott Kómában. Talán nem is zsarnok 
természet és senkit sem akart elnyomni, 
— csak lopni akart. ellenben dühroham 
vett erőt rajta, ha a körmére néztek, — 
Mert csak egyetlen vágj- ékette, hogy 
megszedje magát, és arany zsákokkal 
megrakott hajón hagyja el a zsidó kikö
tőket, és az élete hátralevő idején nyu
godtan villát építtessen Bajaeban, vagy 
az antiumi tengerparton.

A zsidókkal már több összeütközése 
volt. Husvétkor. az elmúlt esztendőben, 
— mikor Cestuis Gallus, Syria főkor
mányzója, Jeruzsálembe jött, — százezer 
főnyi tömeg vette körül az öreg római 
arisztokratát, és könyörögtek neki, hogy 
szabadítsa meg a zs dó népet — ettől a 
fekélytől. Gallus hebegett valamit, Flo- 
rus pedig mintha nem is róla volna szó 
gúnyosan nevetett, pedig ott á-.lott a fő
kormányzó oldalán.

Caesareában is baj volt. Ezt a várost 
a zsidók maguknak követelték, mert H - 
ródes építtette, ak> zsidó volt, — viszont 
a görögök arra hivatkoztak, hogy a vá
ros te’e van szobrokkal, s ebből is nyil
vánvaló, — hogy Heródes nem a zsidó
ságnak szánta. Napirenden voltak a ve
rekedések, amelyekből többnyire a zsi
dók kerültek ki győztesen, — akik fizikai 
erő tekintetébe*!  fölényben voltak. De 
megjelent Neró rendeleté, amely a caesa. 
reai zsidók kiváltságát megszüntette s ez 
megnövelte ,a benszülött pogánynép 
szarvát. Megszentségtelenitették a zsidó 
templomot is, — görög ünnepeken. leöl~ 
dösött véres szárnyasokat dobtak a temp
lom lépcsőire, amiből olyan verekedés 
támadt, aminek csak Jucunóus római lo
vassága tudott véget vetni. A zsidók ek
kor nyolc talentummal megvesztegették 
Florust, hogy nekik szolgáltasson igazsá
got a templom-pörb.n, — a kapzsi pro- 
kurator ezt meg is ígérte, a hatalmas 
összegtől megszéditve, — de nem intéz At 
el semmit, hanem sietve Sebastcba uta
zott. S mikor a caesareai zsidók egy kül
döttsége jtt felkereste, s szerény modor
ban bár, de mégis figyelmeztették a nyo’c 
talentumra — amit k: csalt tőlük. — a 
prokurátor megdühödött és a küldötteket 
vasra verette.

A caesareai botrányoknak hatalmas 
visszhangja támadt Jeruzsálemben, és 
éppen nem voltak alkalmasak arra, hogy 
fokozzák Florus népszerűségét.

Még hozzá a prokurátor éppen ebben 
az időben tizenhét talentumot követelt a 
jeruzsálemi templomtól, azzal a meg- 
oko’ással, hogy erre az összegre Neró 
császárnak feltétlenül szüksége van. De 
Jeruzsálemben jól tudták, hogy ezt a 
pénzt sohasem látta volna a császár, ha
nem Florus jövedelmét gyarapítaná. A 
templomban és a népgyüléseken rettentő 
kjfakadások hangzottak -el Florus ellen 
az újabb zsarolásra.^ To’vajnak és nép- 
nyúzónak nevezték. Átkokat szórtak Flo
rus fejére. Torkuk szakadtából ordítozva 
követeltek a császártól, hogy szabadítsa 
meg őket ettől a szörnyetegtő’. Egyik 
vakmerő jeruzsálemi fiatalember, mintha 
valami tönkrement család Számára ren
dezne gyűjtést, — tarisznyával járt körül 
a templomban, rézpénzeket gyűjtögetve.

— Adakozzatok Gessius F:orusnak... 
a római alamizsnás koldusnak.

Ez már több volt, mint amit a római 
le tudott volna nyelni. Katonasággal vo
nult Jeruzsálembe. hogy elégtételt szerez
zen s ha lehet újabb pénzeket zsaroljon. 
A város vén i tisztelgő küldöttséggel akar
ták fogadni, de ő megüzente, hogy ne 
űzzenek kétszínű játékot vele, és ne üd
vözöljék azok, akik a háta mögött gya’áz- 
kodással illetik. Az egész város rettegés
ben volt, mert attól tartottak, hogy Flo
rus vérfürdőt akar rendezni, s ki fogja 
rabolni a jeruzsá’emi templomot. Másnap 
sötét arccal ült a bírói emelvényen a tri- 
bunáliszon, és követelte, hogy adják ki a 
sértegetőit. hogy keresztre húzássá 
őket. Az egész városban nem akadt árúló. 
EPcnben könyörögtek neki, hogy bocsás
son meg azoknak az éretlen fiatalembe
reknek. akik azt sem tudták hogy mit 
kabátnak.

Egy gyékényen árultok vele, — együtt 
lakoltok. — mondta sötét arccal, a pro
kurátor.

Délután a katonái megrohamozták a 
piacteret, mert a prokurátor szabad fosz
togatást engedélyezett nekik. Az ellen
szegülőket lemészáro ták. Az egyik siká
torban Cap’to nevű centurió intézett lo- 
vasrolramot. a fenyegetően gyülekező tő
in g ellen, riadtan menekült mnidenki. A 
tolongásban maga Berenike hercegnő is 
é’etveszélyes helyzetbe került, mikor gya- 
lughintajából kiszólva, éppen ,a templomba 
indult. Csak rúevivő idumaeai szolgái el
szántságának köszönhette, hogy ép bőrrel 
vissza tudott kerülni a palotájába. 
Ki sem mert mozdulni onnan azóta, pe
dig. ennek már két napja.

Es ime. reggel hogy ablakából kite
kintett. — keresztfára kiszögezett előke’ő 
jeruzsálemi polgárokra esett a pi’lantása. 
akik álcozatul estek a prokurátor aljas 
bosszújának.

A Heródcsek leánya nem tudta égő’ 
pillantását levenni a csupaszra vetkőzte- 
tett holttetemekről.

— Gessius Florus meglakol ezért! — 
suttogta halott fehér arcca’. Levelet jrok 
Syria helytartójának és bevádolom.

Vad és megrázó jelenetekben gyakran 
volt része, már gyermekleányka korában 
mikor a római cirkuszban ült, a császár
páholyban a tüncérszépségü Oktávia her
cegnő o’dalán. A zsidók el voltak tiltva 

a cirkuszi játékoktól, és borzadtak tőle, 
— de a. He ró Lesek, ez alól kivételek vol
tak, nem vonták ki m igukat a pogány 
szokások alól. Bár szerencsét ez rájuk 
nem hozott. Lám a leány apja 1. Agrippa 
király a cirkuszban halt meg, Caesaréi
ban, — mig a felkelő nap sugarai bera
gyogták tündöklő ruháját — és egyik el
ragadtatott hize’gője a napistennel ha
sonlította össze. De az előadás végét már 
nem tudta megélni, mert holtan roskadt 
össze. — a zsidók annak tulajdonították 
végzetét, hogy nem utasította vissza az 
istenkáromló bókot, s csak a beavatottab- 
bak sejtették, hogy Szíriái szakácsa mér
gezte meg.

(Folytatása következik.)

— Cserkészünnepség Győrött Benső
séges, szép ünnepség keretében, nagy
számú közönség jelenlétében avatta lei 
szeptember hó 1-én a Dunaparton, a 
cserkész vizitelep udvarán a győri 479. 
sz. Szögyi László cserkészcsapat 4 uj 
csónakját. A közönség soraiban jeieii 
voltak a várni, intézőbizottság, a győri 
cserkészcsapatok képviselői, a hitközség 
vezetősége, a szervezőtestület és számo
sán mások a város társadalmi életének 
vezető köreiből. A megjelent vendégeket 
és kiküldötteket dr. Erdős János szerve
zőbizottsági elnök ülvözölte, s rámutatott 
arra, hogy aviziőrs megalakítása újabb 
fontos fejlődési folyamat a csapat cser
készéletében. A csónakokat dr. Vidor Pál 
cserkész tábori-lelkséz budai rabbi avatta 
fel, aki meleg szavakkal szólott a cser
készfiúkhoz, buzdítván őket a cserkész
ideálok megvalósítására. A csónakapák 
megható szép beszéd kíséretében leplez
ték le a csónakokat. Csómakapák: dr. 
Kallós Henrik, hitk. elnök, korm. főtan, 
dr. Erdős János hitk. elöljáró, szervezö- 
bizottsáig elnök, Leitner Jenő igazgató 
voltak. Csónakanya: Kohn Albertné, a 
győri izr. nöegylet elnöknöje volt, aki 
a viruló ifjúságában hősi halált halt fiáról 
„Csányi Lajosáról nevezte el a csónakot. 
A csónakokat szalagos koszorúkkal éke
sítették: Dr. Kallós Henrikné, Kohn Al
bertné, Leitner Valéria megbízásából a 
csapattiszt s Erdős Gabriella. A viziőrs 
bemutatója, a csapat cserkésznótái, vala
mint Balog Iván és Bettel-heim Frigyes 
cserkészek szép szavalatai általános tet
szést arattak. A szép ünnepséget a Hi
szek egy... imával fejezték be. A csa
pa létszáma; 6 tiszt, 54 cserkész, 24 kis
cserkész. A csapat parancsnoka: Ullmann 
József.
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